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RESUMO 

 

Apesar do crescente conhecimento sobre as características dos diferentes tipos de câncer, 

incluindo o câncer colorretal (CCR), o desenvolvimento de tratamentos efetivos tem sido 

limitado. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito antitumoral do alcaloide indólico 

kopsanona. Para isso, foram utilizadas as linhagens celulares derivadas de adenocarcinoma 

Caco-2 e de carcinoma de cólon humano HCT-116. Inicialmente, foi realizada a análise de 

citotoxicidade da kopsanona pelo ensaio de MTT, e observamos que esse composto reduziu a 

viabilidade apenas de células HCT-116. Em seguida, observamos, pela coloração com azul de 

tripan e por citometria de fluxo, que a kopsanona não induziu morte das duas linhagens 

celulares, mas, conforme indicado pelo ensaio de coloração com cristal violeta, reduziu a 

proliferação de células HCT-116, sem indução de parada no ciclo celular. Além disso, a 

kopsanona induziu a formação de micronúcleos nessas células, conforme coloração com 

DAPI, e inibiu a formação de colônias, mas não reduziu o seu crescimento independente de 

ancoragem. Em adição, nossos dados também mostraram o aumento da expressão e da 

distribuição citosólica das proteínas de Junções Aderentes (JAs) E-caderina e β-catenina em 

células HCT-116, por western blotting e por imunofluorescência, respectivamente. Também, 

ensaios de fluorêscencia mostraram que a kopsanona diminuiu a formação de fibras de 

estresse e reduziu a migração de células HCT-116, conforme mostrado na técnica de wound 

healing, apesar de alterações na medida de impedância e na invasão celular não terem sido 

observadas. Por último, a kopsanona alterou a secreção de mediadores inflamatórios 

relacionados com a progressão tumoral em ambas as linhagens celulares. Juntos, esses 

resultados indicam que a kopsanona reduz a viabilidade de células tumorais invasivas através 

da indução da formação de micronúcleos e diminuição da proliferação celular, além de 

reduzir a migração celular através da redução de fibras de estresse. Ainda, podemos especular 

que esse alcaloide modula as JAs para regular a proliferação e a migração celular. Esses dados 

mostram os mecanismos celulares e moleculares do efeito antitumoral da kopsanona e podem 

contribuir para o seu potencial uso como alternativa terapêutica do câncer de cólon.  

 

Palavras-chave: câncer de cólon; alcaloide indólico; fitoterapia; citotoxicidade. 
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ABSTRACT 

 

Despite increasing knowledge about characteristics of different types of cancer, including 

colorectal cancer (CRC), the development of effective treatments has been limited. The aim of 

this study was to verify the antitumor effect of indole alkaloid kopsanone. To do this, we used 

cell lines derived from human colon adenocarcinoma Caco-2 and carcinoma HCT-116. 

Initially, kopsanone cytotoxicity analysis was performed by the MTT assay, and we observed 

that this compound reduced the viability of HCT-116 cells. Next, we observed, by tripan blue 

staining and flow cytometry, that kopsanone did not induce death of the two cell lines but, as 

indicated by the violet crystal staining assay, reduced the proliferation of HCT-116 cells, 

without induction of cell cycle arrest. In addition, DNA staining with DAPI indicated that 

kopsanone induced micronucleus formation in these cells. Besides, kopsanone inhibited 

colony formation, but did not reduce HCT-116 anchorage independent growth. Furthermore, 

we observed increased expression and cytosolic distribution of Adherent Junctions (AJs) 

proteins E-cadherin and β-catenin in HCT-116 cells, by western blotting and 

immunofluorescence, respectively. Also, fluoroscence assays showed that kopsanone 

decreased stress fibers formation and reduced migration of HCT-116 cells, as shown by the 

wound healing technique, although changes in impedance measurement and cell invasion 

were not observed. Finally, kopsanone altered the secretion of inflammatory mediators related 

to colon tumor progression in both cell lines. Together, these results indicate that kopsanone 

reduces invasive tumor cells viability through induction of micronucleus formation and by 

decreasing cell proliferation, as well as reduces cell migration by reduction of stress fibers. 

Still, we can speculate that kopsanone modulates AJs to regulate both, proliferation and 

migration. These data show cellular and molecular mechanisms of the antitumor effect of 

kopsanone and may contribute to its potential use as a therapeutic alternative to colon cancer. 

 

Keywords: colorectal cancer; indol alkaloid; phytotherapy; citotoxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer de cólon e reto (CCR) 

 

O câncer de cólon e reto (CCR) é o terceiro mais incidente em homens e o segundo em 

mulheres na população brasileira, com sobrevida média global em torno de cinco anos (Figura 

1A). O desenvolvimento desse tipo de câncer é resultado da interação entre fatores endógenos 

e ambientais, sendo um dos mais notáveis a dieta (consumo de carne vermelha, carnes 

processadas e bebidas alcoólicas), além do tabagismo, gordura corporal e abdominal e a 

idade. Outros fatores de risco incluem o histórico familiar e a predisposição genética ao 

desenvolvimento de doenças crônicas (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2018). 

Fisiologicamente, o cólon apresenta numerosas criptas, invaginações em forma de 

tubo cilíndrico, que fornecem uma maior área de superfície, importante para a absorção de 

água e nutrientes (OROZCO-FUENTES & BARRIO, 2017). Populações de células-tronco 

multipotentes são responsáveis pela renovação epitelial, que ocorre a cada 5-7 dias, através de 

um processo chamado de migração ascendente. Nesse processo, as células-tronco, presentes 

na base das criptas, geram células de proliferação rápida na metade inferior da cripta. 

Posteriormente, essas células migram em direção à superfície luminal e se diferenciam em 

células caliciformes, enterócitos, células enteroendócrinas e células Tuft (Figura 1B) 

(FREDERICKS et al., 2015; KUIPERS et al., 2015). Acredita-se que o início da oncogênese 

colorretal seja precedido por mudanças na proliferação celular, incluindo hiperproliferação e 

migração retrógrada de células em fase S na base das criptas (RISIO, 2012). 

Os diferentes subtipos clínicos e moleculares de CCR descritos a seguir desenvolvem-

se a partir da acumulação progressiva de alterações em genes que têm como principal função 

controlar o desenvolvimento epitelial e a diferenciação celular (ARVELO et al., 2015). O 

acúmulo de mutações com ganho de função em oncogenes, que promovem o crescimento e a 

proliferação celular, e/ou mutações com perda de função em genes supressores de tumor, que 

reduzem esses eventos celulares e atuam no direcionamento da célula para a apoptose, 

ocasionam a transformação celular e do epitélio (KHEIRELSEID et al., 2013), 

desencadeando uma sequência denominada adenoma-carcinoma (Figura 1C), onde pólipos 

adenomatosos desenvolvem-se em um adenoma precoce e depois progridem para um 

adenoma avançado, antes de se tornar um câncer (KUIPERS et al., 2015). 
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Em CCR, comumente ocorrem mutações no gene supressor tumoral Polipose 

adenomatosa coli (APC) nos estágios iniciais da sequência adenoma-carcinoma. As alterações 

neste gene causam a perda de função da proteína APC, com uma consequente redução da 

degradação da proteína β-catenina, de maneira a elevar seus níveis citoplasmáticos e 

nucleares nas células tumorais, promovendo a ativação de vias de sinalização envolvidas com 

a proliferação celular, como a via Wnt/β-catenina (DE SOUZA et al., 2014). Eventos 

moleculares adicionais incluem mutações no homólogo do oncogene viral de sarcoma de rato 

Kirsten (KRAS) e no homólogo B do fibrossarcoma rapidamente acelerado (BRAF), que 

ativam, consequentemente, a via de sinalização das proteínas quinases ativadas por mitógenos 

(MAPK), envolvidas na mediação de respostas celulares aos sinais de crescimento 

(MORGILLO et al., 2011). Por último, a ativação da enzima telomerase, confere imortalidade 

às células e permite a rápida progressão do adenocarcinoma em carcinoma, enquanto as 

mutações no gene supressor de tumor Proteína tumoral p53 (p53) e no gene homólogo 4 de 

mães contra decapentaplégico (SMAD4) estão provavelmente envolvidas na progressão 

metastática (BOSMAN & YAN, 2014). 

Clinicamente, três tipos de CCR podem ser distinguidos de acordo com a sua origem: 

(a) CCR esporádico, que representa entre 70-75% dos casos e ocorre em indivíduos sem 

predisposição genética ou familiar ao desenvolvimento da doença (YAMAGISHI et al., 

2016); (b) CCR do tipo familiar (20-25% dos casos), que ocorre em indivíduos que possuem 

algum membro da família, principalmente de laço consanguíneo primário, que sofreu de 

câncer de cólon esporádico, sem evidências de uma das síndromes hereditárias conhecidas. 

Esse tipo de câncer, provavelmente, surge da combinação entre fatores genéticos e ambientais 

(AMERLAO & PRETIS, 2014); e (c) CCR do tipo hereditário, que ocorre em 2-5% dos casos 

e se desenvolve a partir de síndromes hereditárias, incluindo o câncer colorretal hereditário 

não-poliposo (HPNCC) e a polipose adenomatosa familiar (FAP) (HUIYING et al., 2018). 

Além dessa classificação clínica, de maneira geral, o CCR também pode ser 

classificado em quatro subtipos moleculares, com características distintas, de acordo com o 

Consenso de Subtipos Moleculares (CMS): (a) CMS1, denominada MSI-Imune, que 

representa 14% dos casos e compreende tumores hipermutados com instabilidade de 

microssatélites (MSI), mutações frequentes no BRAF, aumento dos níveis de proteínas 

envolvidas nas vias de resposta imune, e cujos pacientes apresentam baixa sobrevida após 

recaída; (b) CMS2, denominado canônico, que ocorre em 37% dos casos e inclui tumores com 

características epiteliais e ativação de vias de sinalização relacionadas com a progressão 

tumoral, incluindo Wnt e  Myc,  e também perda de genes supressores de tumor e ganho de 
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cópias de oncogenes. Pacientes com CMS2 apresentam melhor taxa de sobrevida após recaída 

em comparação com outros subtipos; (c) CMS3, ou metabólico, que ocorre em 13% dos casos 

e abrange tumores que apresentam assinaturas epiteliais, com mutação em KRAS e 

desregulação metabólica de uma variedade de vias. A sobrevida em cinco anos para pacientes 

com CMS3 é de aproximadamente 75%; (d) CMS4, denominado mesenquimal, que 

representa 23% dos casos e compreende tumores com aumento de expressão dos genes 

relacionados com a transição epitélio-mesenquimal, ativação do fator de crescimento 

transformador beta (TGF-β) e expressão de genes envolvidos com o remodelamento da matriz 

extracelular (MEC) e angiogênese. Os tumores do grupo CMS4 tendem a ser diagnosticados 

em estágios mais avançados e apresentam pior sobrevida global, quando comparado aos 

outros subtipos; existe ainda um grupo residual (13% dos casos), que possivelmente 

representa um fenótipo de transição ou heterogeneidade intratumoral (GUINNEY et al., 2015; 

MULLER et al., 2016; LINNEKAMP et al., 2017; RICHARD, 2018). 
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Figura 1 – Fisiologia do epitélio colônico, estimativa e progressão do câncer de cólon e reto (CCR). 
 

 

 

(A) O CCR é o terceiro tipo de câncer mais incidente em homens e o segundo em mulheres na população 

brasileira (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2018). (B) O cólon apresenta numerosas criptas, com 

células-tronco presentes em sua base. As células-tronco geram células que proliferam rapidamente a partir da 

metade inferior da cripta e que, posteriormente, se diferenciam em linhagens maduras do epitélio, em um 

processo chamado de migração ascendente (Adaptado de KUIPERS et al., 2015). (C) O CCR desenvolve-se a 

partir de alterações genéticas distintas e cumulativas, como, por exemplo, mutações em genes supressores de 

tumor e oncogenes. (+) mutação ativadora, (-) mutação inativadora (Adaptado de BOSMAN & YAN, 2014). 
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1.2 Características das células tumorais 

 

Conforme descrito acima, a progressão do câncer ocorre através de múltiplas etapas 

envolvendo acúmulo de mutações gênicas, perdas cromossômicas e perda da estabilidade 

genômica (RUBBEN & ARAUJO, 2017). Em nível celular, as principais características desse 

processo incluem a sustentação da sinalização proliferativa, evasão da supressão de 

crescimento, resistência à morte celular, ativação da imortalidade replicativa, ativação de 

mecanismos de invasão e metástase, indução da angiogênese, evasão da destruição imune, 

inflamação promotora de tumor, instabilidade e mutação do genoma, e reprogramação do 

metabolismo energético (Figura 2) (HANAHAN & WEINBERG, 2011), conforme a seguir. 

O crescimento descontrolado de células tumorais é causado pela manutenção da 

sinalização proliferativa e pela evasão da supressão de crescimento. Enquanto células não 

tumorais controlam a produção e liberação de fatores de crescimento, as células tumorais 

adquirem a capacidade de manter a sinalização proliferativa de múltiplas formas: (a) 

sinalização autócrina, a partir da produção de fatores de crescimento e moléculas receptoras 

próprias; (b) sinalização parácrina, estimulando células não tumorais associadas a tumores a 

produzirem fatores de crescimento que atuarão como suporte; (c) aumento dos níveis de 

receptores de fatores de crescimento ou alteração nas cascatas de sinalização; e (d) ativação 

constitutiva de vias de sinalização através de mutações oncogênicas em receptores tirosina-

quinase (HANAHAN & WEINBERG, 2011; GIANCOTTI, 2014). Por exemplo, o receptor 

tirosina-quinase AXL tem sua expressão aumentada no CCR tardio e está associado com o 

aumento da migração e invasão celular (URIBE et al., 2017). Também, o receptor do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR) possui ligantes autócrinos como o fator de crescimento 

transformador alfa (TGF-α), que está relacionado com o crescimento celular. A ativação da 

via de sinalização TGF-α/EGFR afeta o microambiente tumoral e está relacionada com a 

formação de metástases em CCR (SASAKI et al., 2013). 

A evasão da supressão de crescimento atua de maneira complementar à sustentação da 

sinalização proliferativa, através da inativação de genes supressores de tumor, como o gene 

Retinoblastoma (Rb), p53, APC, entre outros. Uma célula tumoral pode promover a inativação 

desses genes a partir de diferentes mecanismos: perda completa do gene supressor de tumor, 

ou acumulação de mutações que tornam esses genes inativos, ou ainda, estes genes podem se 

ligar a proteínas expressas em células tumorais e tornarem-se inativos ou serem rapidamente 

degradados (GUTSCHNER & DIEDERICHS, 2012). Uma das consequências da perda de 

função desses genes é a elevada expressão de fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas, 



23 

 

que promovem a proliferação, a evasão da apoptose, a imortalidade replicativa, a 

desregulação do metabolismo e invasão e metástase, criando um microambiente pró-

tumorigênico (YANG & KARIN, 2014). Como descrito anteriormente, em CCR, 

frequentemente ocorrem mutações no gene supressor de tumor APC, que ativam vias 

relacionadas com a proliferação celular. Além disso, mutações no gene p53 podem ser 

encontradas em 60% dos casos de CCR e podem levar ao descontrole do ciclo celular, 

promovendo o processo maligno (ZARKAVELIS et al., 2017). 

Embora a morte celular programada seja essencial para o organismo, as células 

tumorais desenvolveram diferentes mecanismos para evitar a apoptose, incluindo: a) 

alterações em vias de receptores de morte; b) aumento da expressão de genes anti-apoptóticos 

e diminuição da expressão de genes pró-apoptóticos; c) estabilização de proteínas anti-

apoptóticas, como Bcl-2 e Bcl-XL, e desestabilização de proteínas pró-apoptóticas, como 

Bax, Bim e Puma; e d) alteração de proteínas anti e pró-apoptóticas através de modificações 

pós-traducionais, como a fosforilação (FERNALD & KUROKAWA, 2013). Cabe destacar 

que a evasão da apoptose pode contribuir para o desenvolvimento e a progressão do tumor e 

também para a resistência a terapias convencionais que modulam vias apoptóticas 

(MOHAMMAD et al., 2015). Por exemplo, ZHANG et al. (2011) mostraram que as células 

SW480 e HT-29, ambas de câncer de cólon, apresentaram resistência à terapia com 5-

fluorouracil através da redução de genes pró-apoptóticos. 

Outra característica estreitamente relacionada com a proliferação é a ativação da 

imortalidade replicativa. Em contraste com células não tumorais, que são capazes de realizar 

apenas um número limitado de ciclos de divisão celular, células tumorais apresentam 

alterações nos telômeros, sequências que protegem as extremidades dos cromossomos, 

permitindo replicações quase ilimitadas (GUTSHNER & DIEDERICHS, 2012). Uma vez que 

a DNA polimerase não consegue reproduzir completamente a extremidade 3’ dos 

cromossomos, a cada replicação os telômeros são progressivamente reduzidos. Quando os 

telômeros tornam-se criticamente curtos, as células sofrem senescência replicativa e, 

consequentemente, apoptose. Entretanto, a maioria dos tumores mantém sua propriedade de 

crescer indefinidamente através da expressão inadequada da telomerase, uma enzima que 

preserva o potencial replicativo através da manutenção do comprimento dos telômeros 

(BERTORELLE et al., 2014). Alguns compostos têm sido investigados quanto ao seu efeito 

de inibição da ativação da telomerase. Em CCR, por exemplo, um estudo mostrou que o 

resveratrol, um polifenol encontrado em sementes de uvas, inibiu a proliferação de células 
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HT-29, e, em altas concentrações, diminuiu substancialmente a atividade da telomerase, 

indicando seu possível papel como alternativa terapêutica (FUGGETTA et al., 2006). 

 Células cancerosas podem ainda ativar mecanismos de invasão e metástase. Estima-se 

que esse processo seja responsável por 90% das mortes por câncer no mundo (GUAN, 2015). 

Resumidamente, durante a metástase, células penetram vasos sanguíneos ou linfáticos, 

atingindo órgãos distantes, onde poderão crescer e proliferar (FIFE et al., 2014). O processo 

metastático, bem como suas etapas, será mais detalhado adiante. 

Assim como os tecidos saudáveis, os tumores também requerem nutrientes e oxigênio 

e necessitam eliminar resíduos metabólicos e dióxido de carbono. Em resposta a essas 

necessidades, as células tumorais adquirem a capacidade de induzir a angiogênese, processo 

que corresponde à formação de novos vasos sanguíneos e é essencial para o crescimento do 

tumor e desenvolvimento de mestástases (GUTSHNER & DIEDERICHS, 2012). A formação 

de uma rede vascular requer um grande número de fatores angiogênicos, incluindo o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), o fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e o 

fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF). Enquanto o VEGF auxilia na 

permeabilidade vascular e recrutamento de células endoteliais, o FGF ativa a proliferação e a 

migração de células endoteliais e PDGF estimula a estabilidade vascular (BAI et al., 2018). 

Agentes anti-VEGF, como o bevacizumab e o regorafenib, têm sido eficientes no tratamento 

do CCR metastático e podem prolongar a sobrevida dos pacientes (CIOMBOR & 

GOLDBERG, 2015). 

Uma sétima característica das células tumorais está relacionada com a sua evasão de 

destruição pelo sistema imune, através de redução da imunogenicidade, por diversos 

mecanismos, incluindo a formação progressiva de um ambiente imunossupressor dentro do 

tumor e a seleção de variantes tumorais resistentes a efetores imunes (VINAY et al., 2015). 

Recentemente, foram aprovados novos produtos terapêuticos direcionados ao sistema 

imunológico, como, por exemplo, o anticorpo monoclonal pembrolizumab, para o tratamento 

de tumores sólidos com alta instabilidade de microssatélites (MSI-H) ou com reparo 

deficiente de defeitos no DNA (dMMR) (FDA, 2017). O pembrolizumab tem como alvo o 

receptor de morte celular programada 1 (PD1), que é expresso na superfície de linfócitos e, 

quando interage com seus ligantes (ligante de morte celular programada 1 (PD-L1) e ligante 

de morte celular programada 2 (PD-L2)), impede a apoptose de células tumorais e atenua a 

resposta imune mediada por linfócitos T que migraram para o microambiente tumoral 

(PASSARDI et al., 2017). Estudos clínicos utilizando o pembrolizumab estão em andamento, 
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como o KEYNOTE 164 e o KEYNOTE 177, para melhor investigação dos efeitos desse 

fármaco no tratamento do CCR (LE et al., 2016; DIAZ et al., 2017). 

A inflamação envolve a interação entre células imunes e inflamatórias, quimiocinas, 

citocinas e mediadores pró-inflamatórios. Este processo desempenha um papel decisivo em 

diferentes etapas da tumorigênese, pois, no microambiente tumoral, as células inflamatórias 

podem atuar acelerando a progressão do tumor, o processo metastático e as respostas imunes 

contra a radioterapia, quimioterapia e imunoterapia (SINGH et al., 2017; GAJEWISKI et al., 

2013). Está bem estabelecido que pacientes que apresentam doenças inflamatórias do 

intestino (DII), como colite ulcerativa e doença de Crohn, têm 60% mais chances de 

desenvolverem CCR do que pacientes sem DII, confirmando que a inflamação crônica 

predispõe ao desenvolvimento de tumores (RAMSEY et al., 2017). Outra evidência da 

relação entre inflamação e progressão do CCR vem do efeito de anti-inflamatórios não-

esteroidais (AINES), que têm mostrado diminuir a mortalidade de CCR esporádico e resulta 

na regressão de adenomas em pacientes com FAP (ZHAO et al., 2017). O papel da 

inflamação na progressão do CCR será melhor detalhado adiante. 

As células tumorais parecem ser mais geneticamente instáveis do que as células não 

tumorais e acredita-se que o início e a progressão do tumor resultam da alteração genômica de 

células não tumorais e a seleção de subclones mais agressivos (YAO e DAI, 2014). Existem 

várias formas de instabilidade genômica, incluindo (1) instabilidade cromossômica (CIN), que 

é o tipo mais comum e leva a numerosas alterações na estrutura e no número de cópias 

cromossômicas; (2) MSI, caracterizada pela expansão ou contração do número de 

oligonucleotídeos repetidos presentes nas sequências de microssatélites; (3) ou uma forma de 

instabilidade caracterizada pelo aumento de mutações nos pares de base (NEGRINI et al., 

2010). Conforme já mencionado, MSI são encontradas em 15% dos casos de CCR e a taxa de 

sobrevivência de pacientes que apresentam tumores com MSI é até 15% maior do que a 

observada em indivíduos com CCR que apresentam microssatélites estáveis (KANG et al., 

2018). 

Por último, o metabolismo das células tumorais é caracterizado por uma maior 

absorção e utilização da glicose, uma vez que estas células requerem uma grande quantidade 

de energia em um curto período de tempo para proliferar. Por isso, ao contrário das células 

não tumorais, que produzem energia principalmente através da oxidação de piruvato na 

mitocôndria, as células tumorais usam a glicólise como meio de produção de energia, de 

forma independente de estarem em condições aeróbias ou anaeróbias (JANG et al., 2013). 

PATE et al. (2014) verificaram que além de estar relacionada com a proliferação e o ciclo 
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celular, a via Wnt também participa da regulação do metabolismo celular e que o bloqueio 

dessa via de sinalização reduziu a glicólise em células de câncer de cólon. 

Vale ressaltar que as características das células tumorais aqui descritas também são 

reguladas por diversos eventos celulares: por exemplo, o ciclo celular regula a proliferação 

(GÉRARD & GOLDBETER, 2014); a perda de adesão intercelular modula a proliferação, a 

morte e a migração/invasão celular (VERGARA et al., 2014); a desregulação do citoesqueleto 

de actina pode promover a progressão da migração celular, através da formação de projeções 

de membrana (TREPAT et al., 2012); e, ainda, a secreção de fatores inflamatórios, como 

citocinas e quimiocinas, regula a proliferação, morte e migração celular (MAGER et al., 

2016). Esses eventos, aqui citados, foram objetos de estudo do nosso trabalho e, por isso, 

serão mais detalhados adiante. 

 

 

Figura 2 – Capacidades celulares adquiridas ao longo do desenvolvimento de tumores. 
 

 

 

Células tumorais desenvolvem sustentação da sinalização proliferativa, evasão da supressão de crescimento, 

resistência à morte celular, ativação da imortalidade replicativa, ativação de mecanismos de invasão e metástase, 

indução da angiogênese, evasão da destruição pelo sistema imune, inflamação promotora de tumor, instabilidade 

e mutação do genoma e reprogramação do metabolismo energético (Adaptado de HANAHAN & WEIBERG, 

2011). 
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1.2.1 Desregulação do ciclo celular tumoral 

 

O ciclo celular é uma sequência complexa de eventos em que uma célula duplica seu 

conteúdo e se divide para originar duas células-filhas geneticamente idênticas e, portanto, sua 

desregulação promove a proliferação descontrolada (WENZEL & SINGH, 2018; GÉRARD & 

GOLDBETER, 2014). Este processo é composto por fases distintas e sequenciais (Figura 3): 

a intérfase, que por sua vez se subdivide na fase G1, caracterizada pelo crescimento celular 

em tamanho, além da síntese de RNA mensageiro (RNAm) e de proteínas necessárias para a 

duplicação do DNA; a fase S, etapa de duplicação do material genético; a fase G2, marcada 

pelo rápido crescimento celular e síntese de proteínas da mitose; e a mitose (fase M), 

caracterizada pela interrupção do crescimento celular e ordenada progressão da divisão celular 

(CANAUD & BONVENTRE, 2014). Existe ainda um período anterior à fase G1, chamado de 

fase G0 ou estado de quiescência, que ocorre quando as células interrompem o ciclo celular 

de maneira reversível (GOOKIN et al., 2017). 

Portanto, nas fases S e M ocorrem eventos cruciais para a divisão propriamente dita 

ocorrer, enquanto as fases G1 e G2 atuam como pontos de intervalo, denominados 

checkpoints (WILLIAMS & STOEBER, 2011). Nos checkpoints, ocorre o monitoramento da 

ordem, integridade e fidelidade dos principais eventos do ciclo celular, tais como o tamanho 

da célula e replicação do DNA, além de checagem da formação do fuso mitótico para 

progressão da mitose (BARNUM & O’ CONNELL, 2014). Esses eventos ocorrem com 

participação de proteínas denominadas ciclinas e das quinases dependentes de ciclinas 

(CDKs). Assim, em cada etapa do ciclo celular, diferentes CDKs são ativadas por ciclinas 

específicas e, ao final da fase, as ciclinas são degradadas em proteassomos (CANAUD & 

BONVENTRE, 2014). 

Baixos níveis de atividade de CDKs são suficientes para que a célula passe de G0/GI 

para a fase S, enquanto altos níveis de atividade de CDKs são necessários para que as células 

passem para a mitose (KALDIS & RICHARDSON, 2012). Por último, a atividade quinase do 

complexo CDK/ciclina é fortemente regulada por uma variedade de proteínas inibidoras de 

CDKs (CDKIs), que atuam bloqueando a progressão do ciclo celular em condições 

desfavoráveis (MORGAN, 2007). 

Em câncer, a desregulação de complexos CDK/ciclina altera vias de transcrição 

importantes na proliferação celular, como, por exemplo, a cascata de sinalização Wnt/β-

catenina comumente desregulada em CCR (LIM & KALDIS, 2013). Também, FANG et al. 
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(2015) observaram que a supressão de ciclina B1, acompanhada da regulação negativa de E-

caderina, pode promover a migração e a invasão de células de câncer de cólon. 

Alguns fármacos já utilizados no tratamento de diversos tipos de câncer atuam 

promovendo parada do ciclo celular: o paclitaxel, por exemplo, promoveu parada do ciclo nas 

fases G2/M em células de câncer de mama (CHOI & YOO, 2012); a cisplatina induziu o 

acúmulo de células de leucemia promielocítica nas fases sub-G1, S e G2 (VELMA et al., 

2016); já a doxorrubicina, usada no tratamento de uma grande variedade de cânceres, 

provocou parada do ciclo celular de células de câncer de cólon nas fases G0/G1 (LUPERTZ et 

al., 2010). 

Em adição, diversos compostos ativos, extraídos de plantas medicinais, cujo principal 

mecanismo de ação é a parada do ciclo celular, têm sido testados em células de câncer de 

cólon. A jerantinina A, por exemplo, extraída de Tabernaemontana corymbosa provoca 

parada do ciclo entre as fases G2/M após 24 h de tratamento em células HCT-116 (RAJA et 

al., 2014); o curcumol, extraído de Rhizoma Curcumae, induziu parada do ciclo nas fases 

G1/S após 48 h de tratamento em células SW480 e LoVo (WANG et al., 2017); ainda, a 

rutamarina, um constituinte ativo de Ruta angustifolia, usado para o tratamento de várias 

doenças na medicina tradicional, induziu parada do ciclo celular nos checkpoints G0/G1 e 

G2/M, resultando em apoptose de células HT-29 (SUHAIMI et al., 2017). 
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Figura 3 – Ciclo celular e checkpoints. 
 

 

 

A divisão celular é o resultado de uma sequência de eventos regulados, gerando duas células-filhas. Esse 

processo consiste em quatro fases distintas: G1, S, G2 e fase M. A progressão do ciclo celular é controlada por 

ciclinas, CDKs e suas inibidoras (Adaptado de CANAUD & BONVENTRE, 2014). 

 

 

1.2.2 Perda de adesões célula-célula em câncer 

 

É bem estabelecido que células tumorais perdem sua capacidade de inibição por 

contato, ou seja, continuam proliferando mesmo na presença de célula adjacente (ZENG & 

HONG, 2008). Esse conceito clássico foi obtido a partir de observações que mostraram que a 

adesão célula-célula é mediada por estruturas especializadas, denominadas junções celulares 

(JCs), responsáveis não só por manter a integridade do tecido epitelial, mas também por 

regular a sinalização entre células, e controlar a polaridade celular (KNIGHTS et al., 2012). 

 Em células epiteliais, quatro grandes tipos de JCs coordenam a adesão célula-célula e, 

juntas, formam o complexo juncional (CJ), conforme mostrado na Figura 4: os desmossomos, 

que possuem função de adesão e auxiliam na resistência às forças de cisalhamento; as junções 

comunicantes (junções GAP), que criam canais entre citoplasmas de células adjacentes para a 
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passagem de pequenos metabólitos, íons e mensageiros secundários; as junções tight (JTs), 

que, além de regular a polaridade celular, fornecem uma barreira intercelular, contribuindo 

para a regulação do transporte paracelular; e, por último, as junções aderentes (JAs), 

importantes para a manutenção da adesão intercelular (IVANOV & NAYDENOV, 2013). 

Muitos trabalhos têm relacionado as proteínas de JAs com proliferação e migração celular 

(CHEN et al., 2016; AGER et al., 2016) e, por isso, esse tipo de junção foi melhor 

investigada em nosso trabalho. 

As JAs são estruturas encontradas próximo à porção apical de células epiteliais 

polarizadas (AAMODT et al., 2010). Muitas funções têm sido atribuídas às JAs, incluindo a 

mediação da adesão célula-célula, a regulação da polaridade e diferenciação celular, bem 

como o controle da proliferação (IVANOV & NAYDENOV, 2013). Em nível molecular, JAs 

são constituídas por duas unidades básicas adesivas: o complexo nectina/afadina e o 

complexo caderina/catenina (BONAZZI & COSSART, 2011), sendo este último o principal 

componente molecular de JAs. 

 As caderinas são proteínas transmembranares dependentes de cálcio, responsáveis pela 

formação e estabilidade do contato celular (MAÎTRE & HEINSENBERG, 2013). A 

superfamília das caderinas abrange mais de 100 membros em seres humanos, incluindo 

caderinas clássicas, caderinas desmossomais, protocaderinas e proteínas relacionadas à 

caderinas (van ROY, 2014). Caderinas clássicas foram nomeadas de acordo com o tecido em 

que são predominantemente expressas. A E-caderina, por exemplo, está presente em células 

epiteliais, enquanto a N-caderina está presente no sistema nervoso (VALENTA et al., 2012). 

As cateninas compreendem uma família de proteínas composta por três membros 

principais: α-, β- e p120-catenina. Caderinas ligam-se diretamente a β-catenina ou a p120-

catenina, formando assim o complexo caderina-catenina. A β-catenina e a p120-catenina, por 

sua vez, ligam-se a α-catenina, que contém domínios de ligação para os filamentos de actina e 

para várias proteínas associadas à actina, como α-actinina, viculina e formina-1 (BAUM & 

GEORGIOU, 2011). Portanto, JAs são funcionais quando ligadas ao citoesqueleto de actina 

(SKAU & WATERMAN, 2015). 

A ligação da E-caderina nas cateninas tem papel importante na manutenção da 

integridade epitelial, pois a protege da degradação (GREEN et al., 2010). Ainda, a β-catenina 

não ligada em E-caderina, é fosforilada no citoplasma, pela atividade de um complexo de 

destruição (formado por axina, APC e quinases de fosforilação da β-catenina, como a 

glicogênio quinase sintase 3β (GSK-3β) e caseína-quinase 1 (CK1)), direcionando então a β-

catenina para degradação. Entretanto, e conforme mencionado anteriormente, mutações no 
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gene APC ocorrem frequentemente em CCR e resultam no aumento de β-catenina citosólica e 

sua translocação para o núcleo, onde desencadeia a transcrição de genes específicos, 

relacionados com a proliferação e o ciclo celular, através da ativação da via de sinalização 

Wnt (KHEIRELSEID et al., 2013; VALENTA et al., 2012). 

A desorganização do complexo E-caderina/β-catenina, e consequentemente a perda da 

adesão célula-célula, tem sido associada a eventos do processo tumorigênico, como o início 

do desenvolvimento de metástases (TIAN et al., 2011). Cabe ressaltar que a desmontagem do 

Complexo Juncional Apical (CJA), formado pelas JAs e JTs, durante a progressão do CCR é 

concomitante a alterações no citoesqueleto de actina (LEVE et al., 2008). Além disso, já foi 

mostrado que a redução dos níveis proteicos de E-caderina resulta em perda de inibição por 

contato e, consequentemente, aumento da proliferação celular, e pacientes com CCR que 

apresentam expressão diminuída de E-caderina, principalmente nos estágios finais da doença, 

possuem mau prognóstico (MENDONSA et al., 2018; DASS et al., 2015). 

PETROVA et al. (2016), observaram que a regulação negativa da adesão mediada por 

E-caderina em células tumorais contribui para o seu potencial metastático, enquanto a 

estimulação da atividade da E-caderina na superfície celular inibe a progressão metástatica. 

Alguns compostos extraídos de plantas têm sido testados em células de câncer de cólon, como 

o Tanshinone IIA, extraído de Salvia miltiorrhiza, que pode inibir a proliferação e invasão de 

células de câncer de cólon, através da alteração da expressão de algumas proteínas, incluindo 

a E-caderina, que teve a sua expressão aumentada após o tratamento com esse composto 

(ZHANG et al., 2016). Um análogo da curcumina (composto natural) também foi testado e o 

tratamento de células tumorais de cólon com essa substância sugeriu a inibição da invasão 

celular, através do aumento de expressão de E-caderina (CHEN et al., 2016). Juntos, esses 

trabalhos demonstram um papel crucial das JAs na progressão do CCR, regulando eventos 

como proliferação e migração celular, e ainda, sugerem que essas estruturas podem ser um 

alvo terapêutico em câncer. 
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Figura 4 – Composição molecular do Complexo Juncional (CJ) e arquitetura molecular de Junções 

Aderentes (JAs).  
 

 

 

(A) O CJ é formado pelas junções tight, junções aderentes, desmossomos e junções comunicantes (Adaptado de 

NATURE EDUCATION, 2010). (B) Os principais componentes das JAs são membros da família das caderinas e 

nectinas. Ambos interagem com os componentes do citoesqueleto de actina por meio de cateninas e afadinas, 

respectivamente (BONAZZI & COSSART, 2011). 

 

 

1.2.3 Reorganização do citoesqueleto de actina em câncer 

 

O citoesqueleto é um sistema de filamentos intracelulares crucial para a forma, adesão, 

motilidade e divisão celular (WICKSTEAD & GULL, 2011) e, portanto, também está 

relacionado com alterações observadas em câncer. A maioria dos animais possui três tipos de 
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filamentos do citoesqueleto: microtúbulos (MTs), microfilamentos ou filamentos de actina 

(FAs) e filamentos intermediários (FIs), que diferem na arquitetura e na função das redes que 

o formam (HUBER et al., 2013). Dentre eles, e conforme já mencionado, os FAs regulam as 

JAs (LEVE et al., 2008) e ainda exercem função crucial durante a migração celular, processo 

fundamental na metástase (WICKSTEAD & GULL, 2011). 

Em células epiteliais polarizadas, a actina na forma polimérica se distribui por todo o 

volume celular: na porção apical, se apresenta na porção central das vilosidades; na medial, 

como feixes nos sítios de adesão célula-célula e está ancorada em proteínas de JAs 

(NELSON, 2003; LEE, 2013; KOVAC et al., 2013); e na porção basal como fibras de 

estresse. Essas fibras são estruturas compostas por feixes grossos de actina, contendo 

tipicamente entre 10-30 filamentos de actina empacotados entre si e que mantêm a ancoragem 

da célula à MEC através de complexos proteicos denominados adesões focais (TOJKANDER 

et al., 2012; CHOREV et al., 2018). Foi mostrado que células migratórias apresentam fibras 

mais espessas em comparação com células não móveis, sugerindo que essas estruturas 

regulam a migração celular (VALLENIUS, 2013). 

De todo modo, os FAs participam ativamente do processo de migração celular uma 

vez que a adição de monômeros ao microfilamento de actina gera protrusões de membrana 

necessárias para esse processo (OLSON e SAHAI, 2009). Por exemplo, lamelipódios são 

protrusões de membrana em formato de folha, observados em sistemas bidimensionais, que 

dirigem as células migratórias e puxam o corpo da célula para frente. Já os filopódios, 

também observados em sistemas bidimensionais, são projeções semelhantes a dedos finos, 

responsáveis por definir o sentido da migração (ALBLAZI & SIAR, 2015). Por último, os 

podossomos e invadopódios, frequentemente chamados de invadossomos, são estruturas 

protrusivas e adesivas, observadas em sistemas tridimensionais, capazes de degradar a MEC e 

facilitar a invasão celular através dos tecidos (REVACH & GEIGER, 2014). 

Em resumo, a participação do citoesqueleto de actina na progressão do câncer inclui 

desde a regulação do CJA até a formação de projeções de membrana, ambos relacionados ao 

desenvolvimento do processo migratório, que será detalhado a seguir. 
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Figura 5 – Representação esquemática da distribuição intracelular dos filamentos de actina (FAs).  
 

 

 

Em células epiteliais polarizadas os FAs formam fibras de estresse na região basal, o anel de actina cortical logo 

abaixo da membrana plasmática, e compõem as microvilosidades na região apical. Durante a migração celular, 

os filamentos de actina se reorganizam para formar podossomos, lamelipódios e filopódios. RE: retículo 

endoplasmático (Adaptado de TAYLOR et al., 2011). 

 

 

1.2.4 Aquisição de migração/invasão na progressão do CCR 

 

Em câncer de cólon, a metástase é uma das principais causas de morte, sendo o fígado 

o sítio preferencial. O diagnóstico do CCR metastático ocorre tardiamente e os dados para 

orientar a prática clínica nesses casos são limitados e, geralmente, incluem apenas o estágio 

de desenvolvimento do tumor no momento do diagnóstico (RIIHIMAKI et al., 2016). Por 

isso, estudar esse processo mais profundamente é de fundamental importância. 

A migração é um dos fatores envolvidos na formação de metástases. É bem 

estabelecido que a migração de células tumorais é dirigida por ciclos de polimerização de 

actina, adesão celular e contração actina-miosina, que medeiam a formação de projeções de 

membrana, como lamelipódios e filopódios, podossomos e invadopódios, necessárias ao 
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movimento celular em resposta a um estímulo, como atravessar a MEC (TREPAT et al., 

2012; ALBLAZI E SIAR, 2015). 

No entanto, apenas a aquisição de um fenótipo migratório não é suficiente para que 

uma célula tumoral colonize outros órgãos e desencadeie a metástase. Para que a metástase 

seja bem sucedida, deve ocorrer uma sequência de eventos, que juntos são denominados 

cascata metastática: (1) descolamento de células do tumor primário, por perda de capacidade 

de adesão célula-célula; (2) aquisição de características migratórias e invasivas, o que envolve 

a secreção de quimiocinas e proteases para degradar a membrana basal e a MEC, além da 

reorganização do citoesqueleto de actina e a formação de projeções de membranas conforme 

já mencionado; (3) intravasamento, que corresponde ao processo de entrada das células 

tumorais na vasculatura, e extravasamento, definido como a saída das células dos vasos para 

atingirem um sítio secundário; e (4) o estabelecimento e o crescimento do tumor secundário 

em um local distante do tumor primário (SAHAI, 2007; GUAN, 2015). 

Ainda, a migração celular pode ser classificada em diferentes tipos, de acordo com a 

morfologia celular, o padrão de migração, a organização do citoesqueleto e das interações 

célula-matriz: (a) migração ameboide, onde as células migram com baixa força de adesão ou 

alta contratilidade e adotam morfologia esférica; (b) migração mesenquimal, quando 

projeções do citoesqueleto são fortemente desenvolvidas e as células adotam uma morfologia 

alongada; e (c) migração coletiva, quando a adesão célula-célula é mantida e as células 

adotam diferentes morfologias, que dependem do tipo de célula, do número de células que se 

deslocam em conjunto e da estrutura do tecido a ser invadido (KRAKHMAL et al., 2015; 

CLARK & VIGNJEVIC, 2015). 

Já foi mostrado, em ensaios in vitro, que células de CCR que expressam E-caderina no 

contato célula-célula, fazem, preferencialmente, migração coletiva (CHUNG  et al., 2016). No 

entanto, muitos estudos em CCR correlacionam os eventos do processo metastático com 

alterações na expressão de E-caderina. Por exemplo, já foi mostrado que a perda dessa 

proteína promove a migração de células de câncer de cólon (YANG et al., 2006; ZHOU, 

2018), enquanto o aumento favorece a redução do potencial migratório (NGUYEN et al., 

2016). 

Embora os diferentes mecanismos de migração aqui citados sejam interconversíveis, a 

migração mesenquimal é o processo mais estudado, e ocorre a partir de um processo chamado 

Transição Epitélio-Mesenquimal (TEM). Durante a TEM, células com características 

mesenquimais podem se diferenciar a partir de células epiteliais, adquirindo a capacidade de 

migrar e invadir (ROCHE, 2018). Nesse processo, células epiteliais polarizadas perdem 
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marcadores epiteliais típicos, como E-caderina, β-catenina, claudinas, ocludinas, enquanto 

adquirem marcadores e propriedades típicas de células mesenquimais, como a alta expressão 

de N-caderina, vimentina e fibronectina, além da aquisição de um fenótipo relacionado à 

migração e invasão (KALLURI & WEINBERG, 2009). Além disso, um estudo realizado em 

células de câncer de cólon, HCT-116 e LoVo, mostrou que o TGF-β induz a TEM (HU et al., 

2018). 

Embora muitos trabalhos tenham mostrado a TEM in vitro, apenas estudos mais 

recentes conseguiram demonstrar a ocorrência desse processo in vivo (CHEN et al., 2017). 

Acredita-se que a dificuldade em demonstrar a TEM in vivo esteja na reversibilidade desse 

processo, ou seja, as células metastáticas passariam pela TEM para saírem do tumor primário, 

no entanto, retornariam ao seu estado inicial de células epiteliais ao atingirem o local 

secundário, em um processo chamado de Transição Mesênquimo-Epitelial (TME), que 

permite uma colonização mais eficiente, por exemplo, reexpressando E-caderina (PATIL et 

al., 2015). De todo modo, a regulação aberrante de marcadores mesenquimais relacionados à 

TEM foi identificada no CCR e está associada ao aumento da taxa de recidiva do câncer e à 

diminuição da sobrevida de pacientes (VU & DATTA, 2017). Além disso, entre os 

marcadores epiteliais, a localização nuclear da β-catenina é frequentemente usada como um 

marcador da TEM, e a β-catenina nuclear sinaliza um mau prognóstico no CCR (BASU et al., 

2016). 

Portanto, a desmontagem de CJ e mudanças na organização do citoesqueleto são 

eventos que podem ocorrer durante a TEM (KALLURI & WEINBERG, 2009), reforçando a 

necessidade de se estudar essas estruturas e como elas participam na regulação da progressão 

tumoral. 
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Figura 6 – A cascata metastática e os eventos durante a Transição Epitélio-Mesenquimal (TEM). 
 

 

 

(A) Durante a metástase, as células tumorais perdem a capacidade de adesão célula-célula, ganham motilidade, 

entram na corrente sanguínea ou linfática (intravasamento) e chegam ao local metastático, onde aderem e 

começam a proliferar (Adaptado de SAHAI, 2007). (B) A TEM envolve a transição de células epiteliais 

polarizadas em células mesenquimais, com perda de marcadores epiteliais e aquisição de marcadores 

mesenquimais (Adaptado de KALLURI & WEINBERG, 2009). 

 

 

1.2.5 Progressão tumoral e inflamação 

 

A interação entre o tumor, o tecido circundante e as células imunes induz a produção 

de mediadores inflamatórios, como citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento (RAJPUT 

& WILBER, 2010). Nesse microambiente tumoral, células e mediadores do sistema imune (a) 

podem representar uma resposta antitumoral e promover a eliminação de células pré-malignas 

ou completamente transformadas, modulando a morte celular; (b) ou ainda, os tumores podem 

facilmente, através do crescimento de clones celulares pouco imunogênicos ou resistentes, 

reverter a resposta imune antitumoral e utilizá-la no desenvolvimento do tumor, de forma que 

as células imunológicas passarão a desempenhar um papel pró-tumorigênico, induzindo a 

proliferação celular (CRUSZ & BALKWILL, 2015; GRIVENNIKAV & KARIN, 2009).  
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As células tumorais também possuem a capacidade de produzir citocinas e 

quimiocinas, que podem atuar alterando o crescimento do tumor, a imunogenicidade tumoral 

e os mecanismos de defesa do hospedeiro contra o câncer (FUKUYAMA et al., 2007). Por 

exemplo, estudos realizados em células de câncer de cólon mostraram que a superexpressão 

da IL-8 induz o aumento da proliferação e da migração celular e está relacionada com a 

resistência a oxaliplatina (NING et al., 2011); também, a superexpressão da IL-12 promove o 

aumento da apoptose e reduz o potencial invasivo de células-tronco de câncer de cólon (YIN 

et al., 2012); já a superexpressão de IL-35 em linhagens de câncer de cólon, DLD1 e HT-29, 

diminuiu a proliferação, a migração e a invasão celular e promoveu a apoptose dessas células 

(ZHANG et al., 2017). 

Portanto, embora alguns estudos correlacionem a expressão de algumas citocinas com 

a progressão do CCR, um estudo detalhado e mais abrangente, que envolva o melhor 

entendimento dos mecanismos celulares e moleculares desencadeados por diversos 

mediadores inflamatórios em CCR é de extrema importância para permitir o desenvolvimento 

de drogas que modulem o microambiente tumoral. 

 

 

1.3 Tratamento do CCR 

 

O tratamento do CCR depende principalmente do tamanho, da localização e da 

extensão do tumor e envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que podem ser usadas 

associadas ou não (DA SILVA & ERRANTE, 2016). Nos estágios iniciais de 

desenvolvimento do CCR (estágio I), quando o tumor já cresceu mais profundamente nas 

camadas da parede do cólon, mas não ultrapassou a própria parede colônica ou atingiu os 

nódulos linfáticos próximos, frequentemente a cirurgia é o único tratamento necessário 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2018). Nos estágios II e III, quando ainda não ocorreu 

metástase, o tratamento pode ser realizado com ressecção cirúrgica, associada à radioterapia 

e/ou quimioterapia; já pacientes no estágio IV, com CCR metastático (CCRm), passam por 

cirurgia associada à quimioterapia sistêmica (CASSIDY & SYED, 2017). 

Nas últimas décadas alguns protocolos de quimioterapia para tratamento do CCR em 

estágio avançado têm sido estabelecidos e, tanto a radioterapia quanto a quimioterapia, podem 

ser usadas antes da cirurgia, em um processo chamado de terapia neoadjuvante, que permite a 

avaliação da resposta inicial ao tratamento e atua na redução da massa tumoral antes da 

retirada do tumor; ou após a cirurgia, em um processo chamado de terapia adjuvante, para 
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destruir células cancerosas que tenham permanecido na área tratada (MARTLING et al., 

2016). 

Diversos regimes de combinação de fármacos para o tratamento do CCR têm sido 

utilizados nas terapias neoadjuvante e adjuvante. Estes incluem o regime FOLFOX 

(leucovorina, 5-fluorouracil e oxaliplatina), FOLFIRI (leucovorina, 5-fluorouracil e 

irinotecan), CapOx (capecitabina e oxaliplatina) e FOLFOXIRI (leucovorina, 5-fluorouracil, 

oxaliplatina e irinotecan) (DE MELLO et al., 2013). LIU et al. (2016) confirmou que a 

quimioterapia neoadjuvante em paciente com CCR avançado utilizando CapOx tem se 

mostrado eficaz para o tratamento da doença. Já a terapia adjuvante baseada no modelo 

FOLFOX, no estágio III do CCR, reduz o risco de recorrência da doença e aumenta a 

sobrevida global (GLYNNE-JONES & CHAU, 2013). 

Em adição, o acúmulo de conhecimento genético sobre a origem do CCR levou ao 

desenvolvimento de anticorpos monoclonais, que possuem alvos específicos e podem ser 

usados em combinação aos protocolos de quimioterapia padrão. Por exemplo, o bevacizumab 

se liga ao VEGF, impedindo a sua ligação ao receptor do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGFR) e compromete a sobrevivência e o crescimento de células tumorais, 

resultando em melhora da sobrevida de pacientes com CCR metastático (ILIC et al., 2016); o 

cetuximabe é utilizado no tratamento do CCRm sem mutação em KRAS, e atua impedindo a 

ligação, principalmente, do fator de crescimento epidérmico (EGF) e do TGF-α ao EGFR, 

bloqueando a cascata de sinalização e os eventos intracelulares induzidos pela ativação desse 

receptor (CHIDHARLA & KASI, 2017). Já foi mostrado que o cetuximabe utilizado em 

combinação com o irinotecan melhora a sobrevida livre de progressão de pacientes de CCRm 

(LI et al., 2015); também, o uso de cetuximabe em combinação com FOLFIRI diminui o risco 

de progressão do CCRm (CUTSEM et al., 2015). 

Embora o desenvolvimento dessas drogas com alvos moleculares específicos venha 

trazendo uma melhora substancial no desenvolvimento de tratamentos, conforme já citado, 

apenas um subgrupo de pacientes responde a tais drogas. Além da resistência, o alto custo 

dificulta a ampla utilização desses agentes na clínica. Por isso, existe uma constante 

necessidade de se ampliar as opções terapêuticas desse e de outros tipos de câncer. 
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1.3.1 Produtos naturais 

 

Produtos naturais são utilizados desde a antiguidade para tratamento de diversas 

doenças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu em 1978 o uso de 

medicamentos fitoterápicos com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 

diagnóstico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Portanto, é importante desenvolver estudos 

para a descoberta de fitoterápicos que podem ser utilizados no tratamento de diversas 

doenças, incluindo o câncer. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), medicamentos 

fitoterápicos são obtidos de plantas medicinais e, assim como medicamentos sintéticos, 

devem oferecer garantia de qualidade, efeitos terapêuticos comprovados através de estudos 

clínicos, composição padronizada e segurança de uso para a população (ANVISA, 2014). 

De maneira geral, fitoterápicos apresentam algumas semelhanças e diferenças em 

comparação com medicamentos sintéticos: estes medicamentos também possuem larga 

aplicação terapêutica e, assim como os medicamentos sintéticos, podem ser frequentemente 

utilizados para o tratamento de doenças crônicas. Apesar de estudos toxicológicos e clínicos 

para confirmação de sua eficácia serem raros, a ocorrência de efeitos colaterais indesejáveis, 

tais como erupção cutânea e embolia pulmonar parecem ser menos frequentes com 

medicamentos à base de plantas. Além disso, geralmente apresentam menor custo que drogas 

sintéticas (CALIXTO, 2000). 

 

 

1.4 Família Apocynaceae 

 

As árvores conhecidas popularmente como carapanaúba pertencem ao gênero 

Aspidosperma da família Apocynaceae, e estão distribuídas apenas nas Américas e 

principalmente no Brasil, podendo ser encontradas em diferentes ecossistemas incluindo 

caatingas, cerrados e florestas (AMORIM et al., 2005). Espécies desse gênero apresentam em 

sua composição diversos tipos de alcaloides, incluindo alcaloides indólicos, produtos do 

metabolismo secundário de plantas, originados a partir do triptofano (DEWICK, 2009). 

Estudos indicam que os alcaloides podem atuar como intercalantes de DNA em diferentes 

tipos celulares e, portanto, sua atividade farmacológica estaria relacionada com a capacidade 

de indução de morte celular (KAM & LIM, 2008), mas estudos adicionais são necessários. 
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Apesar de a medicina popular apresentar histórico de uso de espécies do gênero 

Aspidosperma no tratamento de malária, diabetes, hipertensão entre outras patologias, poucos 

testes farmacológicos foram realizados para verificar seu amplo potencial terapêutico, bem 

como a importância dos alcaloides indólicos encontrados nos representantes desse gênero 

(OLIVEIRA et al., 2009). Em câncer, um estudo recente demonstrou que algumas frações 

obtidas de Aspidosperma macrocarpum ocasionaram potente efeito inibitório no crescimento 

de células tumorais de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de cólon (BANWART et 

al., 2013). Além disso, é importante destacar que quimioterápicos amplamente utilizados na 

clínica, obtidos de outras espécies vegetais, apresentam alcaloides em sua composição. Dentre 

eles, pode-se citar a vincristina, obtida da espécie Catharantus roseus (HAMBURGER & 

HOSTETMANN, 1991), que atua sobre o ciclo celular ligando-se a monômeros de tubulina e 

interrompendo a mitose (BRANDÃO, 2010). Outro quimioterápico obtido a partir de 

alcaloides é o paclitaxel, isolado das espécies Taxus baccata e Taxus brevifolia, que atua 

estabilizando microtúbulos e promovendo a parada do ciclo celular, causando apoptose 

(CHOI & YOO, 2012). Ainda, nossos resultados prévios (dados em anexo), obtidos após a 

realização de testes de viabilidade a partir de diferentes extratos derivados de plantas do 

gênero Aspidosperma, mostraram que as células de câncer de cólon HCT-116 foram 

significativamente sensíveis ao tratamento com a fase clorofórmio do extrato da casca do 

caule de Aspidosperma macrocarpum. 

Embora os alcaloides vincristina e paclitaxel tenham sido descritos há muito tempo na 

terapia do câncer, estes continuam sendo medicamentos de escolha, no tratamento de 

leucemia e câncer de mama, respectivamente (DOUER, 2015; ISAH, 2016). Entretanto, 

nenhum medicamento contendo alcaloides indólicos é utilizado no tratamento do CCR. 

Consideramos que estudos que abordem o efeito farmacológico de plantas nativas do Brasil, 

especialmente na terapia do CCR tais como as pertencentes ao gênero Aspidosperma, são de 

grande relevância para se isolar novos compostos candidatos a novas drogas. 
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Figura 7 – Espécies de Aspidosperma e representação estrutural do alcaloide indólico kopsanona. 
 

 

 

(a) Aspidosperma macrocarpum (NEOTROPICAL PLANTS, 2009), (b) Aspidosperma tomentosum 

(NEOTROPICAL PLANTS, 2009), (c) Aspidosperma pyrifolium (BANCO DE DADOS DE PLANTAS DO 

NORDESTE, 2009), (d) estrutura de alcaloide indólico presente em Aspidosperma macrocarpum (BANWART 

et al., 2013). 
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1.5 Justificativa 

 

O CCR representa a terceira causa mais incidente de câncer no mundo e a sobrevida de 

pacientes com essa doença ainda é baixa, em torno de 10 meses, para os casos de CCRm, 

dependendo do local de desenvolvimento do tumor secundário (RIIHIMAKI, et al., 2016).  

Apesar do crescente conhecimento da base genética e molecular deste tipo de câncer, o 

desenvolvimento de tratamento efetivo ainda é limitado. Mesmo com o aparecimento de 

novas drogas com alvos moleculares específicos, fatores como a baixa resposta de pacientes 

aos novos tratamentos e alto custo, tornam necessário aumentar as opções terapêuticas dos 

diferentes tipos de câncer através da descoberta de novos compostos farmacológicos. Dentre 

os quimioterápicos já disponíveis e amplamente utilizados no tratamento do câncer, alguns 

são alcaloides com potente atividade antitumoral, como o paclitaxel e a vincristina, por 

exemplo, que atuam promovendo parada do ciclo e, consequentemente, morte celular. No 

entanto, considerando que nenhum medicamento contendo alcaloides é utilizado na 

quimioterapia do CCR e que nossos resultados prévios de ensaios de viabilidade celular 

mostraram que células de câncer de cólon são sensíveis ao tratamento com extratos obtidos de 

Aspidosperma macrocarpum, a investigação da utilização de alcaloides em modelos in vitro 

na terapia do câncer, bem como seu mecanismo de ação, particularmente no CCR, possui 

impacto no desenvolvimento de novas drogas de origem fitoterápica com potencial 

terapêutico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Estudar o efeito antitumoral do alcaloide indólico kopsanona em linhagens celulares 

derivadas de carcinoma de cólon humano com diferentes potenciais invasivos. 

 

2.2 Específicos 

 

I. Verificar se a kopsanona modula a viabilidade celular de linhagens de CCR, através de 

ensaios que avaliam morte, proliferação, alterações no ciclo celular e formação de 

micronúcleos; 

II. Verificar o efeito da kopsanona sobre a capacidade de formação de colônias e na 

tumorigenicidade, através de ensaio de crescimento independente de ancoragem; 

III. Avaliar a organização dos contatos célula-célula, incluindo a expressão e a 

distribuição de proteínas de JAs após o tratamento das linhagens celulares de CCR 

com a kopsanona; 

IV. Analisar a organização do citoesqueleto de actina e a formação de estruturas 

migratórias como lamelipódios e filopódios das linhagens após tratamento com 

kopsanona; 

V. Avaliar o potencial migratório e invasivo de células tratadas com kopsanona; 

VI. Verificar possíveis alterações na secreção de mediadores inflamatórios após 

tratamento com kopsanona. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Anticorpos e reagentes 

 

O anticorpo monoclonal anti-E-caderina produzido em camundongo e o matrigel
®

 

foram obtidos da BD Biosciences (San Diego, CA, EUA). O anticorpo monoclonal anti-β-

catenina produzido em camundongo foi obtido da Zymed Laboratories Inc. (San Francisco, 

CA, EUA). O kit Alexa Fluor™ 488 annexin V/dead cell apoptosis, o Prolong
®

 Gold Antifade 

contendo 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), a faloidina conjugada a Alexa Fluor™ 594 e 

o anticorpo secundário Alexa Fluor™ 488 produzido em camundongo foram obtidos da 

Invitrogen Corporation (Carlsbad, CA, EUA). 

O 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), o cristal 

violeta, o azul de tripan, o Hoechst, o anticorpo monoclonal anti-α-tubulina produzido em 

camundongo, o anticorpo secundário conjugado à peroxidase produzido em camundongo e o 

coquetel de inibidores de proteases foram obtidos da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, 

EUA); o kit para análise de múltiplos produtos secretados foi obtido da Bio-Rad Laboratories 

(Hercules, California, EUA); e o kit de quimioluminescência da Armeshan Biosciences (GE, 

healthcare, RI). 

 

 

3.2 Obtenção do alcaloide indólico kopsanona 

 

A kopsanona foi isolada a partir da fase clorofórmio do extrato da casca do caule de 

Aspidosperma macrocarpum no laboratório do Dr. Celso Vataru Nakamura (Universidade 

Estadual de Maringá, Paraná), através de cromatografia de camada delgada. A kopsanona foi 

solubilizada em dimetilsulfóxido (DMSO), para posterior diluição em meio de cultivo de 

células, a partir da concentração estoque de 5 mg/mL. O DMSO foi utilizado como controle 

negativo em todos os experimentos (veículo). 
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3.3 Cultura de células 

 

Foram utilizadas a linhagem celular de adenocarcinoma de cólon humano Caco-2 

(ATCC, # HTB-37) e a de carcinoma de cólon humano HCT-116 (ATCC, # CCL-247). As 

duas linhagens foram cultivadas em meio Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), e mantidas a 37°C em 5% CO2. 

As células Caco-2 se diferenciam para formar uma monocamada de células epiteliais 

polarizadas e, por essa fisiologia similar a células não tumorais, são amplamente utilizadas 

como modelo de barreira epitelial intestinal em estudos sobre a absorção de diferentes 

compostos (LEA, 2015). As células HCT-116 possuem alto potencial invasivo e metastático e 

crescem em multicamada. Quando comparadas à linhagem Caco-2, as células HCT-116 levam 

mais tempo para aderir à placa de cultura e se desprendem mais facilmente sob a ação da 

tripsina (RICCI, 2009). 

As duas linhagens celulares apresentam mutações em oncogenes e genes supressores 

de tumor: as células Caco-2 apresentam os genes supressores de tumor APC e p53 mutados; 

enquanto as células HCT-116 apresentam mutação no oncogene KRAS (LI et al., 2015; EL-

BAHRAWY et al., 2004; AHMED et al., 2013). Além disso, segundo a classificação do 

CMS, as células HCT-116 apresentam perfil de expressão gênica e morfologia compatível ao 

grupo CMS4, denominado mesenquimal (BERG et al., 2017). 

O número ótimo de células para cada experimento foi definido através da realização de 

curva de crescimento com cristal violeta em placas de 96 poços (área de crescimento de 0,3 

cm
2
). Para cada experimento, foram realizados cálculos considerando a área/cm

2
 de cada 

placa. Dessa forma, para experimentos realizados em placas de 96 poços foram utilizadas 

2x10
4
 células/poço da linhagem Caco-2 e 5x10

3
 células/poço da linhagem HCT-116; para 

experimentos realizados em placas de 6 poços (área de crescimento de 9,6 cm
2
)  foram 

utilizadas 6,4x10
5
 células/poço da linhagem Caco-2 e 1,6x10

5
 células/poço da linhagem HCT-

116; em experimentos realizados em placas de 24 poços (área de crescimento de 1,91 cm
2
) 

foram utilizadas 1,3x10
5
 células/poço da linhagem Caco-2 e 3,2x10

4
 células/poço da linhagem 

HCT-116. 

Em todas as linhagens celulares foram realizados testes de autenticidade celular 

através da análise de perfil de STR, para identificação de possíveis contaminações cruzadas; 

testes microbiológicos, para verificar presença de bactérias e fungos; e controle de 

micoplasma, através do método de bioluminescência. 
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3.4 Ensaio de viabilidade celular por MTT 

 

A viabilidade celular foi avaliada colorimetricamente pelo ensaio de MTT. As células 

Caco-2 e HCT-116 foram cultivadas em placas de 96 poços e, após adesão overnight, foram 

tratadas com kopsanona nas concentrações de 1, 5, 10, 15, 20 e 25 µg/mL, nos tempos de 24, 

48 e 72 h. Meio completo contendo MTT (0,25 mg/mL) foi adicionado em cada poço e as 

placas foram então incubadas por 3 h a 37ºC no escuro, para permitir a redução do MTT por 

desidrogenases de células viáveis, produzindo formazana. O sobrenadante foi retirado e os 

cristais de formazana foram eluídos através da adição de 100 µL de DMSO. A absorbância foi 

avaliada em espectrofotômetro (SoftMax Pro) em 570 nm. Os dados em quadruplicata foram 

normalizados e avaliados utilizando o programa GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.5 Ensaio de morte celular por coloração com azul de tripan 

 

A morte celular foi avaliada pela coloração com azul de tripan. As células Caco-2 e 

HCT-116 foram cultivadas em garrafas de cultura de 25 cm
2
 (1x10

6
 células) e, após a adesão 

overnight, foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona nos tempos de 48 e 72 h. O 

sobrenadante foi coletado e as células foram lavadas com salina tamponada fosfato (PBS) e 

tripsinizadas (500 µL de tripsina 0,125%). A tripsina foi inativada utilizando meio fresco 

contendo SFB e, após a centrifugação por 5 min a 1500 rpm, as células foram ressuspendidas 

em meio DMEM suplementado com 10% de SFB, homogeneizadas com as células do 

sobrenadante e coradas com azul de tripan na diluição de 1:1 (10 µL de suspensão celular e 10 

µL de azul de tripan), para contagem celular em Câmara de Neubauer. Os valores de 

triplicatas em porcentagem foram plotados em um gráfico, utilizando o programa GraphPad 

Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.6 Ensaio de morte celular por citometria de fluxo 

 

Para avaliar se a morte celular foi ocasionada por apoptose ou necrose, células foram 

cultivadas em garrafas de cultura de 25 cm
2
 (1x10

6
 células) e, após adesão overnight, foram 

tratadas com 10 µg/mL de kopsanona nos tempos de 48 e 72 h. Posteriormente, o 

sobrenadante da cultura foi coletado e as células foram lavadas com PBS e tripsinizadas (1 
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mL de tripsina 0,125%). A tripsina foi inativada utilizando meio fresco contendo SFB e, após 

a centrifugação (5 min, 1500 rpm), as células foram ressuspendidas em meio DMEM e 

homogeneizadas com as células do sobrenadante, para contagem celular em Câmara de 

Neubauer. 

Após a contagem, 10
5
-10

6
 células foram lavadas novamente com PBS e, depois de 

nova centrifugação (5 min, 1500 rpm), foram ressuspendidas em 100 µL de tampão anexina V 

1x e foi adicionado 5 µL de Alexa Fluor™ Anexina V e 1 µL de Iodeto de Propídeo (PI) 100 

µg/mL, de acordo com as instruções do fabricante do kit. Após 15 minutos de incubação no 

gelo, foi adicionado 400 µL de tampão anexina V 1x. A leitura de 30.000 eventos foi 

realizada no citômetro de fluxo (BD FACSAria™ III). A análise dos dados foi realizada 

utilizando o software BD FACSDiva™ 8.0 (BD Biosciences): os dupletos foram excluídos e 

as células negativas tanto para anexina V quanto para PI foram consideradas viáveis. Os 

valores de triplicatas em porcentagem foram plotados em um gráfico, utilizando o programa 

GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.7 Ensaio de proliferação celular por coloração com cristal violeta 

 

Para avaliar a proliferação celular, as linhagens Caco-2 e HCT-116 foram semeadas 

em placas de 96 poços e, após adesão overnight, foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona 

por 24, 48 e 72 h. O meio de cultura foi então removido e as células foram lavadas com PBS, 

fixadas com etanol absoluto por 10 minutos e coradas com cristal violeta (0,05% de cristal 

violeta em etanol 20%). Após lavagem com água destilada, o corante foi solubilizado com 

metanol e as densidades ópticas foram mensuradas em espectrofotômetro (SoftMax Pro) em 

595 nm. Os dados em quadruplicata foram analisados utilizando o software GraphPad Prism 7 

(San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.8 Análise do ciclo celular por citometria de fluxo 

 

O efeito da kopsanona no ciclo celular foi avaliado por citometria de fluxo. As células 

foram cultivadas em garrafas de cultura de 25 cm
2
 (1x10

6
 células) e, após adesão overnight, 

foram depletadas de SFB por 12h. Após esse período, as células foram tratadas com 10 

µg/mL de kopsanona por 24 h. Posteriormente, o sobrenadante da cultura foi coletado e as 
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células foram lavadas com PBS e tripsinizadas (1 mL de tripsina 0,125%). A tripsina foi 

inativada utilizando o sobrenadante da cultura e meio fresco, contendo SFB e, após a 

centrifugação (5 min, 1500 rpm), as células foram ressuspendidas em meio DMEM para 

contagem celular em Câmara de Neubauer. 

Após a contagem, 1x10
6
 células foram lavadas novamente com PBS e, depois de nova 

centrifugação, as células foram ressuspendidas em 600 µL de tampão PI-ciclo (Triton X-100 

0,1%, RNase 0,1%, PI 5 µg/mL). Após incubação por 30 minutos, a leitura de 30.000 eventos 

foi realizada no citômetro de fluxo (BD FACSAria™ III). A análise dos dados foi realizada 

utilizando o software BD FACSDiva™ 8.0 (BD Biosciences): após a exclusão dos dupletos, a 

distribuição das fases do ciclo celular foi determinada. Os valores de triplicatas em 

porcentagem foram plotados em um gráfico, utilizando o programa GraphPad Prism 7 (San 

Diego, CA, EUA). 

 

 

3.9 Ensaio de micronúcleo 

 

Foi realizado o ensaio de micronúcleo, de acordo com CHANG et al. (1999). 

Resumidamente, células HCT-116 (1,5x10
4
 células/poço), foram cultivadas em lamínulas de 

vidro (duplicata) e, após adesão overnight, foram tratadas com 50 nM de doxorrubicina 

(controle positivo) e kopsanona por 96 h. Além disso, as células também foram tratadas por 

96 h com 10 µg/mL de kopsanona. Após esse período, as células cresceram em meio sem 

droga por 10 dias, para a formação de colônias. Em seguida, as células foram lavadas com 

PBS, fixadas em paraformaldeído 4% durante 30 minutos em temperatura ambiente, marcadas 

com DAPI e observadas em microscópio confocal (Leica TCS SP5). 

A quantificação de micronúcleos formados foi realizada a partir de um único 

experimento, considerando 300 células/condição (doxorrubicina 50 nM, kopsanona 50 nM e 

kopsanona 10 µg/mL). 

 

 

3.10 Ensaio clonogênico 

 

O potencial de uma única célula crescer e formar colônias foi avaliado a partir do 

ensaio clonogênico. Células HCT-116 (2,5x10
2
 células/poço) foram semeadas em placas de 

12 poços e, após adesão overnight, foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona. As células 
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cresceram por 10 dias e o meio de cultura, contendo ou não 10 µg/mL de kopsanona foi 

trocado a cada três dias. Posteriormente, o meio de cultura foi retirado e as colônias foram 

fixadas em etanol durante 10 minutos e coradas com cristal violeta (0,05% de cristal violeta 

em etanol 20%). Após sucessivas lavagens com água destilada, imagens foram capturadas em 

microscópio óptico invertido Zeiss (Observer D1). Em seguida, os cristais foram 

solubilizados com metanol e a absorvância foi medida em espectrofotômetro (SoftMax Pro) a 

595 nm. Os valores em triplicata foram normalizados e plotados em um gráfico utilizando o 

programa GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.11 Crescimento independente de ancoragem 

 

Para avaliar a tumorigenicidade, placas de 12 poços foram revestidas com ágar 0,6% 

em meio DMEM 2x concentrado contendo 20% de SFB. Após a gelificação a 4ºC, células 

HCT-116 (2,5x10
2 

células/poço) foram suspensas em ágar 0,3% em DMEM 2x concentrado 

contendo 20% de SFB, na presença ou na ausência de 10 µg/mL de kopsanona, e plaqueadas 

sobre a camada de ágar 0,6%. Após solidificação em temperatura ambiente, foi adicionado 

meio de cultura contendo 10% de SFB, na presença ou na ausência de 10 µg/mL de 

kopsanona. As células cresceram por duas semanas, trocando o meio de cultura a cada três 

dias, e a formação de colônias em suspensão foi observada e fotografada em microscópio 

óptico invertido Zeiss (Observer D1). A quantificação do número e a medição da área das 

colônias foi realizada no programa Image J 1.48v; para a medição da área, foram consideradas 

colônias maiores que 400 µM, considerando que uma colônia corresponde ao conjunto de 50 

ou mais células (RAFEHI, et al., 2011).  Os valores em quadruplicata foram plotados em um 

gráfico utilizando o programa GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.12 Western-blotting 

 

A expressão de proteínas de contato célula-célula (E-caderina e β-catenina) foi 

verificada através de western blotting. Resumidamente, as proteínas de células Caco-2 e 

HCT-116 foram extraídas utilizando um tampão contendo NP-40 1%, Tris-HCl 20 mM, pH 

8,0, NaCl 137 mM, glicerol 10%, EDTA 2 mM, ortovanadato de sódio 1 mM (1:100) e 

coquetel de inibidores de protease (1:100). Após a dosagem de proteínas pelo método de 
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Lowry modificado (kit BCA, Bioagency), 30 μg de proteínas foram aplicadas nos géis de 

acrilamida de 10%. As proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose a 12 V 

por 40 min. As membranas foram mantidas em tampão de bloqueio TBS-T (Tris-HCl 20 mM, 

pH 7,6, NaCl 137 mM e Tween 20 0,1%) contendo leite desnatado 5% durante 60 min, e 

incubadas com os anticorpos primários contra E-caderina (1:2.000), β-catenina (1:1.000), e α-

tubulina (1:1.000) overnight. Após sucessivas lavagens com TBS-T, as membranas foram 

incubadas com o anticorpo secundário produzido em camundongo conjugado a peroxidase por 

1 h (1:10.000). As membranas foram então lavadas e a reatividade para as proteínas foi feita 

usando um kit de quimioluminescência (ECL). Após 3 minutos de exposição ao ECL, as 

membranas foram reveladas utilizando o C-DiGit (LI-COR
®

). 

 

 

3.13 Ensaio de imunofluorescência 

 

A distribuição de proteínas de contato célula-célula (E-caderina e β-catenina) foi 

verificada por imunofluorescência. Células Caco-2 e HCT-116 cresceram sobre lamínulas de 

vidro até atingirem confluência e foram submetidas ao tratamento com 10 μg/mL de 

kopsanona por 24, 48 e 72 h. Em seguida, foram lavadas com PBS, fixadas com 

paraformaldeído 4% durante 30 min em temperatura ambiente, e incubadas com NH4Cl por 

10 min. Posteriormente foram permeabilizadas com Triton X-100 0,5% por 5 min, bloqueadas 

com BSA 3% em PBS por 1 h e então incubadas com os anticorpos primários contra E-

caderina e β-catenina, ambos com diluição de 1:200. Novas lavagens com PBS foram 

realizadas, e as células foram incubadas com os respectivos anticorpos secundários 

conjugados a Alexa Fluor™ 488 (1:300). Posteriormente as lâminas foram montadas 

utilizando Prolong
®

 Gold antifade contendo DAPI e observadas em microscópio confocal 

(Leica TCS SP5). 

 

 

3.14 Detecção de filamentos de actina 

 

Para avaliar o efeito da kopsanona na organização do citoesqueleto de actina, a 

fluorescência foi realizada. Células Caco-2 e HCT-116 cresceram sobre lamínulas de vidro até 

atingirem confluência (ou subconfluência, na análise de formação de projeções de membrana) 

e foram submetidas ao tratamento com 10 μg/mL de kopsanona por 24, 48 e 72 h. 
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Posteriormente, as células foram fixadas em paraformaldeído 4% em temperatura ambiente e 

então incubadas com faloidina conjugada a Alexa Fluor™ 594 (1:40) durante 40 min no 

escuro. Em seguida, as lamínulas foram lavadas com PBS, montadas utilizando Prolong
®

 

Gold antifade contendo DAPI e observadas em microscópio confocal Leica TCS SP5 X. 

Foram realizadas seções ópticas próximas ao plano apical, medial (5μm) e basal (9 μm) da 

monocamada (plano X-Y). 

 

 

3.15 Monitoramento celular em tempo real por impedância elétrica 

 

Para monitoramento em tempo real de parâmetros da fisiologia celular, as células 

Caco-2 (2x10
4
 células/poço) e HCT-116 (1x10

4
 células/poço) foram cultivadas em placa de 

96 poços do tipo E-Plate View xCELLigence RTCA SP contendo microeletrodos de ouro no 

fundo dos poços (ACEA Biosciences, San Diego, CA, USA). Essa metodologia é 

suficientemente sensível para avaliar pequenas diferenças de resposta celular a uma grande 

variedade de estímulos, através da impedância celular. A impedância elétrica consiste na 

oposição de um sistema a uma corrente elétrica, sendo parte dessa oposição oferecida pelos 

tecidos biológicos (BOLFE et al., 2007). A impedância pode ser calculada pelo índice celular 

(IC) = (Zi− Z0)[Ohm]/15[Ohm], onde Z0 é a resistência do branco (meio de cultura sem 

células) e Zi é a resistência em um ponto de tempo individual, fornecida pela presença de 

células aderidas. 

Os experimentos foram realizados seguindo as recomendações do fabricante. 

Resumidamente, após a calibração do sistema utilizando meio de cultura puro, o instrumento 

foi programado para monitorar as células em tempo real e gerar valores de impedância 

elétrica a cada hora em um período total de 96 h. As células foram plaqueadas (0 h) e, após 

adesão por 24 h, foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona. O tratamento permaneceu nas 

72 h subsequentes de monitoramento. 

Os dados foram gerados automaticamente e processados por um programa instalado 

em computador acoplado ao equipamento, para subsequente análise estatística, utilizando o 

programa GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 
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3.16 Ensaio de migração celular 

 

Alterações no potencial migratório foram analisadas através da técnica de wound 

healing. Células Caco-2 e HCT-116 foram cultivadas em placas de 6 poços e, após atingirem 

a confluência, um risco foi feito manualmente sobre a monocamada, utilizando uma ponteira 

de micropipeta estéril. Imagens por microscopia óptica foram obtidas em microscópio 

invertido Zeiss (Observer D1) imediatamente (0 h) ou após 24 h de tratamento com 10 μg/mL 

de kopsanona. A área entre as duas margens da monocamada celular riscada foi quantificada 

utilizando o programa Image J 1.48v (MRI Wound Healing Tool). Os valores obtidos em 

triplicata no tempo 0 h foram normalizados para 1 e os demais valores foram representados 

em porcentagem de migração (1- área em 24 h) e plotados em um gráfico utilizando o 

programa GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.17 Invasão celular 

 

A invasão celular em resposta aos tratamentos foi avaliada utilizando membranas 

Transwell
®
 com poros de 8 μm revestidos com matrigel

®
 (1:10), que contém os componentes 

da membrana basal (colágeno, laminina, proteoglicanos, enzimas e fatores de crescimento). 

As células HCT-116 (1x10
6
) foram cultivadas na câmara superior sobre o matrigel

®
 em meio 

depletado de SFB com ou sem o tratamento com kopsanona na concentração de 10 μg/mL. Na 

câmara inferior foi utilizado meio contendo 20% de SFB, como quimioatraente. Após 48 h, as 

células que invadiram o matrigel
®

 em direção à câmara inferior foram fixadas com etanol, 

coradas com cristal violeta e observadas em microscópio invertido Zeiss (Observer D1). As 

células foram contadas em cinco campos e os valores da contagem de triplicatas foram 

plotados em um gráfico utilizando o programa GraphPad Prism 7 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

3.18 Análise de múltiplos produtos secretados 

 

A determinação das proteínas secretadas pelas células Caco-2 e HCT-116 após o 

tratamento com10 µg/mL de kopsanona foi realizada através da tecnologia Luminex xMAP. 

Resumidamente, as células foram cultivadas em placas de 96 poços e, após adesão overnight, 

tratadas com kopsanona por 48 h. O sobrenadante da cultura celular foi então coletado e 
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mantido a -80°C. A análise foi feita utilizando o painel 27-plex contendo esferas magnéticas 

de 27 analitos secretados oriundos da mesma amostra: IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, 

IL-7, IL-8, IL-9, IL10, IL-12(p70), IL-13, IL-15, IL-17, eotaxina, β-FGF, GCSF, GM-CSF, 

IFN-γ, IP-10, MCP-1 (MCAF), MIP-1α, MIP-1β, PDGF-BB, RANTES, TNFα, VEGF. 

O desenvolvimento do ensaio foi realizado seguindo as recomendações do fabricante 

do kit, em equipamento e software específicos do sistema Bio-Plex. Os dados em 

quadruplicata foram plotados em um gráfico utilizando o programa GraphPad Prism 7 (San 

Diego, CA, EUA). 

 

 

3.19 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism versão 7 (San 

Diego, CA, EUA). A análise de significância foi feita através do teste two-way ANOVA com 

pós-teste Bonferroni para a análise do ensaio de MTT, da coloração com azul de tripan, da 

morte celular por citometria de fluxo, do ensaio de proliferação celular e do ensaio de 

monitoramento celular em tempo real por impedância elétrica. Foi utilizado o teste t-student, 

para análise do ensaio clonogênico, ensaios de migração e invasão celular e análise de 

múltiplos produtos secretados. Também foi utilizado o teste one-way ANOVA com pós-teste 

Bonferroni, para análise do ensaio de crescimento independente de ancoragem. As diferenças 

foram consideradas significativas para *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 A kopsanona reduz a viabilidade de células HCT-116 

 

A fim de verificar o potencial efeito citotóxico da kopsanona, a viabilidade celular foi 

avaliada utilizando o ensaio de MTT (Figura 8). Células Caco-2 e HCT-116 foram tratadas 

nas concentrações de 1, 5, 10, 15, 20 e 25 µg/mL e avaliadas nos tempos de 24, 48 e 72 h. Os 

resultados mostram que as células Caco-2 não foram sensíveis ao tratamento em nenhuma das 

concentrações testadas (Figura 8A), enquanto as células HCT-116 (Figura 8B) apresentaram-

se sensíveis ao tratamento em concentrações maiores que 15 µg/mL em 24 h, a partir de 5 

µg/mL em 48 h e de 10 µg/mL em 72 h.  Considerando que 10 µg/mL de kopsanona 

ocasionou redução de aproximadamente 15% (p<0,01) da viabilidade das células HCT-116, 

em relação ao grupo veículo, no tempo de 48 h e de 20% (p<0,001) no tempo de 72 h, foi 

estabelecida a concentração de uso de 10 µg/mL de kopsanona para os ensaios subsequentes, 

uma vez, que esta foi a menor concentração onde o efeito foi significativo e sustentado até 72 

h. 

 

Figura 8 – A viabilidade de células HCT-116 é reduzida após o tratamento com kopsanona.  
 

 

 

Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram tratadas com 1, 5, 10, 15, 20 e 25 μg/mL de kopsanona, por 24, 48 e 

72 h, e a viabilidade celular foi avaliada por MTT. Os dados foram normalizados e a análise estatística foi 

realizada através do teste two-way ANOVA (*p <0,05; **p <0,01; *** p <0,001). 
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4.2 O tratamento com kopsanona não induz morte celular nas linhagens de câncer de 

cólon 

 

Sabe-se que a redução na viabilidade celular pode ser ocasionada por aumento de 

morte celular ou por redução de proliferação celular. Assim, verificamos se o tratamento com 

kopsanona induz a morte de células de câncer de cólon, inicialmente através da coloração com 

azul de tripan (Figura 9). Nossos resultados mostram que o tratamento de ambas as linhagens 

celulares Caco-2 (Figura 9A) e HCT-116 (Figura 9B) com 10 μg/mL de kopsanona não 

modula a morte celular nos tempos de 48 e 72 h.  

Para confirmar esse dado, a morte celular também foi avaliada por citometria de fluxo 

(Figura 10). Resumidamente, células Caco-2 (Figura 10A) e HCT-116 (Figura 10B), após 

adesão overnight, foram tratadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos de 48 e 72 h, 

tripsinizadas e coradas com Alexa Fluor™ Anexina V e PI. Um resultado representativo de 

uma leitura de 30.000 eventos de cada linhagem está representado no dotplot, onde é possível 

observar a porcentagem de células marcadas somente com Alexa Fluor™ Anexina V (em 

apoptose inicial), somente com PI (em necrose), com ambos os marcadores (em apoptose 

tardia ou necrose) e células não marcadas (vivas). Ainda, os dados das triplicatas foram 

plotados em um gráfico, e a análise estatística indica que o tratamento não induziu morte 

celular por apoptose ou por necrose. Como pode ser observado no grupo veículo de células 

Caco-2, 84,2% de células estão viáveis em 48 h e 70,2% em 72 h. Após o tratamento com 

kopsanona, não observamos alterações significativas na morte celular, sendo possível 

observar 82,9% de células viáveis em 48 h e 68,8% em 72 h. Em células HCT-116, o grupo 

veículo apresenta 86,2% de células viáveis em 48 h e 79,8% em 72 h. Novamente, não 

observamos diferenças significativas na morte celular após o tratamento com a kopsanona, 

onde  88,5% das células estavam viáveis em 48h e 82,2% em 72 h. 

Juntos, nossos resultados mostram que o tratamento com kopsanona não ocasionou 

morte celular nos tempos analisados. 
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Figura 9 – O tratamento com kopsanona não modula a morte de células de câncer de cólon.  

 

 
 

 

Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram tratadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos indicados e a 

quantificação do número de células mortas foi realizada através da contagem de células coradas com azul tripan. 

A análise estatística foi realizada utilizando o teste two-way ANOVA. 
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Figura 10 – O tratamento com kopsanona não induz apoptose e necrose de células de câncer de cólon.  
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Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram plaqueadas, tratadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos 

indicados e coradas com Anexina V/PI. Os dotplots correspondem a um experimento representativo onde células 

negativas para ambos os marcadores (Anexina V
-
/PI

-
) foram consideradas viáveis (Q3); positivas para anexina V 

e negativas para PI (Anexina V
+
/PI

-
), em apoptose inicial (Q4); positivas para ambos os marcadores (Anexina 

V
+
/PI

+
), em apoptose tardia ou necrose (Q2); e negativas para Anexina V e positivas PI (Anexina V

-
/PI

+
) em 

necrose (Q1). Os dados obtidos em triplicata foram plotados em um gráfico e a análise estatística foi realizada 

utilizando o teste two-way ANOVA. 
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4.3 A kopsanona reduz a proliferação de células HCT-116 

 

A proliferação celular foi avaliada utilizando a coloração com cristal violeta (Figura 

11). Células Caco-2 e HCT-116 foram tratadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos de 

24, 48 e 72 h, fixadas com etanol por 10 minutos e então coradas. 

Nossos resultados indicam que o tratamento com kopsanona não reduz a proliferação 

de células Caco-2 (Figura 11A). Entretanto, células HCT-116 (Figura 11B) apresentaram 

redução de proliferação de aproximadamente 30% em 48 h após o tratamento, e de 

aproximadamente 20% no tempo de 72 h, em relação ao grupo veículo. Esses dados sugerem 

que a redução de viabilidade de células HCT-116 mediada pela kopsanona ocorre em 

decorrência de diminuição na proliferação celular. 

 

 

Figura 11 – O tratamento com kopsanona reduz a proliferação de células HCT-116.  
 

 

 

Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram plaqueadas, tratadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos 

indicados e coradas com cristal violeta. A análise estatística foi realizada utilizando o teste two-way ANOVA 

(**p<0,01, *** p <0,001). 
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4.4 A kopsanona não induz parada do ciclo celular em células HCT-116 

 

Uma vez que nossos resultados prévios mostraram que a kopsanona ocasionou 

redução de viabilidade em células HCT-116 através da diminuição da proliferação celular 

(Figura 11B), verificamos se esse tratamento ocasiona parada no ciclo celular (Figura 12). 

Para isso, depletamos o SFB por 12 h e, após esse período, as células HCT-116 foram tratadas 

com 10 μg/mL de kopsanona por 24 h. Em seguida, marcamos as células com PI e o ciclo 

celular foi avaliado por citometria de fluxo. 

Os histogramas (Figura 12A) correspondem a um resultado representativo da leitura 

de 30.000 eventos de cada condição, onde é possível observar a porcentagem de células nas 

diferentes fases do ciclo celular (sub-G0, G0/G1, S e G2/M). No grupo veículo, observamos 

2% de células em sub-g0, 68% em G0/G1, 15% em S e 15% em G2/M, de forma muito 

similar ao observado após o tratamento com kopsanona, onde é possível visualizar 2% de 

células em sub-G0, 69% em G0/G1, 13 em S e 16% em G2/M. Ainda, os dados de triplicatas 

em porcentagem foram plotados em um gráfico (Figura 12B). Nossos resultados indicam que 

a kopsanona não induz a parada do ciclo celular no tempo analisado na linhagem em estudo. 
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Figura 12 – A parada do ciclo celular não foi observada em células HCT-116 tratadas com kopsanona. 
 

 

 

Células HCT-116 foram plaqueadas, tratadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos indicados e coradas com 

PI. (A) Os histogramas representam as populações, de acordo com cada fase do ciclo celular (sub-G0, G1, S, G2 

e mitose). (B) Os dados obtidos em triplicata foram plotados em um gráfico e a análise estatística foi realizada 

utilizando o teste two-way ANOVA. 
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4.5 A kopsanona atua como intercalante de DNA em células HCT-116 

 

Micronúcleos são pequenos núcleos adicionais formados por cromossomos ou 

fragmentos de cromossomos que não foram incorporados ao núcleo principal após a divisão 

celular (RAMIREZ & SALDANHA, 2002). É bem estabelecido que agentes genotóxicos 

induzem a formação de micronúcleos em um processo que pode levar a morte celular 

(LUZHNA et al., 2013). Estudos já demonstraram que células HCT-116 que apresentam 

micronúcleos podem ser direcionadas para apoptose (UTANI et al., 2010). 

Considerando que alcaloides indólicos comumente atuam como intercalantes de DNA 

(KAM & LIM, 2008) e que o tratamento com o alcaloide indólico kopsanona reduziu a 

viabilidade apenas de células HCT-116 (Figura 8B), decidimos avaliar a formação de 

micronúcleos em resposta ao tratamento com kopsanona nesta linhagem. 

As imagens obtidas por microscopia confocal, ilustradas na Figura 13, mostram a 

presença de micronúcleos, tanto no controle positivo (50 nM de doxorrubicina), quanto no 

grupo tratado com kopsanona em ambas as concentrações utilizadas (50 nM e 10 µg/mL por 4 

dias). Além disso, a fim de quantificar esses dados, os micronúcleos formados em 300 células 

após os diferentes tratamentos foram contados. Observamos que células tratadas com 50 nM 

de doxorrubicina apresentaram  64 micronúcleos (22% das células), enquanto a kopsanona 

mediou a formação de  56 (19%) e 54 (18%) micronúcleos nas concentrações de 50 nM e 10 

µg/mL, respectivamente. 

Juntos, esses dados indicam que esse alcaloide indólico atua como intercalante de 

DNA em células HCT-116. 
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Figura 13 – Células HCT-116 apresentam formação de micronúcleos após o tratamento com kopsanona.  

 

 

A) Células HCT-116 foram tratadas conforme indicado, fixadas e, após marcação com DAPI, imagens de 

microscopia confocal foram capturadas. Os insertos mostrados na região superior à direita de cada imagem 

indicam um aumento de 4x das regiões marcadas com um asterisco. Dox: doxorrubicina; Kop: kopsanona; MN: 

micronúcleo. Barra de escala: 25 µm. 
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4.6 A kopsanona inibe a formação de colônias de células HCT-116 

 

Para verificar a capacidade de uma única célula proliferar indefinidamente e formar 

colônias, foi realizado o ensaio clonogênico em triplicata (Figura 14). Células HCT-116 

foram plaqueadas e tratadas com kopsanona (10 µg/mL), durante 10 dias, com troca de meio a 

cada 3 dias. As colônias formadas foram coradas com cristal violeta (Figura 14A) e 

quantificadas através da eluição do corante com metanol, seguida por leitura de absorvância 

em espectrofotômetro (Figura 14B). Nossos resultados indicam que o tratamento com 

kopsanona inibiu a formação de colônias de células HCT-116 em aproximadamente 40% em 

relação ao veículo (p<0,05), em concordância com o resultado da Figura 11, onde observamos 

que a kopsanona diminuiu a proliferação dessa mesma linhagem celular. 

 

 

Figura 14 – A kopsanona reduz a formação de colônias de células HCT-116. 
 

 

 

(A) Células HCT-116 foram tratadas conforme indicado, e a formação de colônias foi avaliada através da 

coloração com cristal violeta. (B) Os valores de absorvância foram normalizados e plotados em um gráfico. A 

análise estatística foi realizada através do teste t-student (***p<0,001). 
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4.7 A kopsanona não altera o crescimento independente de ancoragem de células 

HCT-116 

 

É conhecido que a tumorigenicidade celular pode ser avaliada in vitro através do 

ensaio de crescimento independente de ancoragem. Portanto, decidimos verificar se a 

kopsanona diminui essa propriedade de células HCT-116. Para isso, as células foram 

plaqueadas (2,5x10
2
) e tratadas com 10 µg/mL de kopsanona por duas semanas, com trocas de 

meio a cada 3 dias. Os resultados em quadruplicata, mostrados na Figura 15, indicam que a 

HCT-116 é capaz de crescer mesmo na ausência de adesão ao substrato, formando colônias 

(Figura 15A). Em adição, o tratamento com kopsanona não alterou o número (Figura 15B), e 

nem a área (Figura 15C) das colônias formadas em relação ao grupo veículo. 

 

 

Figura 15 – O tratamento com kopsanona não altera o crescimento independente de ancoragem em 

células HCT-116. 
 

 

 

(A) Células HCT-116 foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona por duas semanas e visualizadas em 

microscópio invertido. (B) O número de colônias formadas em cada condição experimental em quadruplicata foi 

contado e (C) A área das colônias foi medida utilizando o programa Image J. Os valores obtidos foram 

normalizados e plotados em um gráfico. A análise estatística foi realizada através do teste t-student. Barra de 

escala: 20 µm. 
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4.8 A kopsanona altera a expressão de E-caderina e β-catenina em células HCT-116 

 

As JAs são estruturas que participam da manutenção da adesão célula-célula e regulam 

a proliferação celular (IVANOV & NAYDENOV, 2013). Uma vez que os resultados 

apresentados na Figura 11 sugeriram que a kopsanona reduz a proliferação celular, decidimos 

verificar se esse alcaloide indólico regula as JAs. 

Inicialmente, verificamos se o tratamento com kopsanona modula a expressão das 

proteínas E-caderina e β-catenina nas duas linhagens em estudo, através de western blotting. 

Para isso, foi feita a extração proteica das células Caco-2 e HCT-116 tratadas com 10 μg/mL 

de kopsanona por 24, 48 e 72 h. 

Os resultados mostrados na Figura 16A indicam que não houve alteração na expressão 

de E-caderina e β-catenina em células Caco-2. Já os resultados em células HCT-116 (Figura 

16B) sugerem um discreto aumento da expressão de E-caderina e β-catenina em um único 

experimento, a partir de 48 h, sendo mantido até 72 h. 

 

Figura 16 – A kopsanona aumentou a expressão de E-caderina e β-catenina em células HCT-116. 
 

 

 

Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona e a expressão das proteínas de 

JAs, E-caderina e β-catenina, foi analisada por western-blotting. 
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4.9 A kopsanona altera a distribuição de E-caderina e β-catenina em células HCT-116 

 

A distribuição das proteínas de JAs foi avaliada através de imunofluorescência. 

Células Caco-2 e HCT-116 (Figuras 17 e 18, respectivamente) foram tratadas com kopsanona 

por 24, 48 e 72 h e a marcação para as proteínas E-caderina e β-catenina foi realizada. É 

possível observar que essas proteínas localizam-se predominantemente na região de contato 

célula-célula no grupo controle das duas linhagens celulares. Conforme esperado, o 

tratamento com kopsanona não alterou a distribuição de ambas as proteínas em células Caco-2 

(Figura 17 A-B). No entanto, é possível visualizar um aumento de E-caderina e de β-catenina 

citosólica nas células HCT-116, porém sem marcação nuclear (Figura 18 A-B). Vale ressaltar 

que mesmo após o tratamento com kopsanona, a localização intercelular permaneceu 

predominante, sugerindo que esse aumento de marcação citoplasmática pode ser devido a um 

acúmulo dessas proteínas, possivelmente em decorrência do aumento de expressão, observado 

na Figura 16. 
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Figura 17 – A kopsanona não altera a distribuição de E-caderina e β-catenina em células Caco-2. 
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Células Caco-2 foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona por 24, 48 e 72 h, fixadas e marcadas com anticorpo 

específico para E-caderina (A) e β-catenina (B) (verde) e com DAPI para marcação nuclear (azul). Os insertos 

mostrados na região superior à direita representam um aumento de 4x das regiões marcadas com um asterisco. 

Barra de escala, 25 μm. 
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Figura 18 – A kopsanona altera a distribuição de E-caderina e β-catenina em células HCT-116. 
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Células HCT-116 foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona por 24, 48 e 72 h, fixadas e marcadas com 

anticorpo específico para E-caderina (A) e β-catenina (B) (verde) e com DAPI para marcação nuclear (azul). Os 

insertos mostrados na região superior à direita indicam um aumento de 4x das regiões das imagens marcadas 

com um asterisco. Barra de escala, 25 μM. 
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4.10 A kopsanona reduz a formação de fibras de estresse de células HCT-116 

 

Estudos mostram que a reorganização dos contatos célula-célula é modulada pela 

reorganização de F-actina (LEVE et al., 2008). Assim, avaliamos se a kopsanona modula a 

organização dessa estrutura nas regiões apical, medial e basal de células Caco-2 e HCT-116 

(Figura 19A-B). Para isso, a fluorescência utilizando faloidina-Alexa Fluor™ 594 foi 

realizada e, posteriormente, visualizada por microscopia confocal. Como podemos observar 

no grupo controle das duas linhagens celulares, os filamentos de actina se distribuem por todo 

o volume celular, apresentando-se como marcações pontuais nas microvilosidades (região 

apical); uma marcação contínua na região intercelular, onde se localiza o anel de actina de 

ancoragem das JAs (região medial); e marcações na região de ancoragem das células ao 

substrato, com a formação de fibras de estresse ou tensionais (região basal).  

Os resultados mostram que o tratamento com 10 μg/mL de kopsanona não induz 

alteração na organização do citoesqueleto de actina nas regiões apical, medial e basal em 

monocamadas de células Caco-2 (Figura 19A) nos tempos analisados. Em contrapartida, as 

células HCT-116 (Figura 19B) apresentaram alterações na distribuição de F-actina na região 

basal, havendo diminuição da formação de fibras de estresse, estruturas envolvidas no 

processo de adesão célula-MEC. Além disso, células HCT-116 apresentaram aumento do 

espaço intercelular na região basal. 
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Figura 19 – O tratamento com kopsanona promove a desorganização do citoesqueleto de actina na porção 

basal em células HCT-116 
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Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram incubadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos indicados, e 

marcadas com faloidina conjugada a Alexa
®

 594. Seções ópticas do plano XY foram obtidas perto da porção 

apical, medial ou basal. Os insertos mostrados na região superior à direita indicam um aumento de 4x das regiões 

das imagens marcadas com um asterisco. Setas: fibras de estresse; (+): espaço intercelular. Barra de escala, 25 

μm. 
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4.11 A kopsanona não altera a impedância de células Caco-2 e HCT-116 

 

Nossos resultados já mostrados indicam que a kopsanona reduziu a proliferação 

(Figura 11B) e a formação de fibras de estresse (Figura 19B) em células HCT-116. Dessa 

forma, monitoramos os parâmetros adesão célula-MEC, proliferação e morte celular em 

tempo real das células Caco-2 (2X10
4
) e HCT-116 (1X10

4
) através da análise de impedância 

elétrica (Figura 20). 

As células Caco-2 e HCT-116 foram semeadas em placa de 96 poços (tipo E-Plate 

View xCELLigence RTCA SP) e o sistema foi programado para monitorar esses três 

parâmetros a cada hora em um período total de 96 h, onde as primeiras 24 h correspondem à 

adesão das células após o plaqueamento. Surpreendentemente e conforme mostrado na Figura 

20, o tratamento com 10 µg/mL de kopsanona não alterou a impedância das células Caco-2 

(Figura 20A) e HCT-116 (Figura 20B). 
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Figura 20 – O tratamento com kopsanona não altera a impedância de células Caco-2 e HCT-116. 
 

 

 

Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram plaqueadas e, após a adesão por 24 h, foram tratadas com 10 μg/mL de 

kopsanona e monitoradas por mais 72 h. A análise estatística foi realizada utilizando o teste two-way ANOVA. 
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4.12 O tratamento com kopsanona reduz a migração de células HCT-116 

 

Considerando que o citoesqueleto de actina é importante para mediar tanto a 

proliferação quanto a migração celular (WICKSTEAD & GULL, 2011), e que nossos 

resultados mostraram que a kopsanona reduziu a proliferação e a formação de fibras de 

estresse de células HCT-116 (Figuras 11 e 19, respectivamente), verificamos se esse agente 

altera o potencial migratório das linhagens celulares Caco-2 e HCT-116. Para isso, utilizamos 

a técnica de wound healing (Figura 21). Conforme a Figura 21A, pode-se observar que o 

tratamento com 10 μg/mL de kopsanona não diminuiu a migração de células Caco-2, em 

relação ao grupo controle. A quantificação da migração em triplicata representada no gráfico 

indica que, tanto no grupo controle quanto no grupo tratado, aproximadamente 40% das 

células Caco-2 migraram após 24 h. Em contrapartida, a Figura 21B indica que a kopsanona 

reduziu a migração das células HCT-116. Os dados mostrados no gráfico indicam que a 

migração celular no grupo controle foi de 100% no tempo de 24 h, enquanto a migração das 

células tratadas com a kopsanona foi de aproximadamente 30%. 
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Figura 21 – A kopsanona reduz a migração de células HCT-116. 
 

 

 

 

 

 

O potencial migratório das células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foi avaliado através do ensaio de wound-healing. 

Monocamadas celulares tratadas com 10 µg/mL de kopsanona foram rompidas manualmente e imagens de 

microscopia óptica foram obtidas nos tempos indicados. Os gráficos representam a medição das áreas rompidas. 

Barra de escala, 20 μm. *** p<0,001 
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4.13 A kopsanona diminui a formação de projeções de membrana de células HCT-116 

 

Para verificar a formação de projeções de membrana, requeridas durante a migração 

celular, a fluorescência utilizando faloidina conjugada a Alexa Fluor™ 594 foi realizada e, 

posteriormente, visualizada por microscopia confocal nas células Caco-2 (Figura 22A) e 

HCT-116 (Figura 22B) em subconfluência. Os resultados mostram a presença de filopódios e 

de lamelipódios no grupo controle das duas linhagens celulares. O tratamento com kopsanona 

não alterou a formação de projeções de membranas em células Caco-2, no entanto, 

aparentemente, diminuiu a formação dessas estruturas em células HCT-116. 
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Figura 22 – O tratamento com kopsanona diminui a formação de projeções de membrana em células 

HCT-116 subconfluentes. 
 

 

 

 

 

Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram incubadas com 10 μg/mL de kopsanona nos tempos indicados, e 

marcadas com faloidina conjugada a Alexa Fluor™ 594. Os insertos mostrados na região superior à direita das 

imagens indicam um aumento de 4x das regiões das imagens marcadas com um asterisco. Barra de escala, 25 

μm. 
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4.14 A kopsanona não altera o potencial invasivo de células HCT-116 

 

Uma vez que a kopsanona reduziu a migração de células HCT-116 (Figura 21), 

possíveis alterações no potencial invasivo de células tratadas com kopsanona na concentração 

de 10 μg/mL foram avaliadas utilizando insertos Transwell
®
 revestidos com matrigel

®
. 

Nossos resultados, mostrados na Figura 23, indicam que a kopsanona não altera o potencial 

invasivo de células HCT-116. 

 

 

Figura 23 – O tratamento com kopsanona não altera o potencial invasivo de células HCT-116. 
 

 

 

(A) Células HCT-116 foram plaqueadas em insertos Transwell
®
 revestidos com matrigel

® 
e tratadas com 10 

μg/mL de kopsanona por 48h. Os insertos foram corados e visualizados em microscópio invertido. (B) O número 

de células invasivas em cada condição experimental foi quantificado. A análise estatística foi realizada usando o 

teste t-student. 
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4.15 A kopsanona altera a secreção de mediadores inflamatórios 

 

A conexão entre inflamação e progressão tumoral já é bem estabelecida (GAJEWISKI 

et al., 2013) e algumas citocinas inflamatórias regulam a proliferação e a migração celular 

(NING et al., 2011; YIN, et al., 2012). 

Para verificar se a kopsanona altera a secreção de múltiplos mediadores inflamatórios, 

que por sua vez poderiam modular os eventos celulares descritos em nosso modelo de estudo, 

quantificamos 27 mediadores secretados, incluindo citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento, no sobrenadante de culturas de células Caco-2 e HCT-116.  A Figura 24 mostra 

os mediadores que apresentaram modificações significativas no sobrenadante das células após 

exposição ao composto. Nas células Caco-2 (Figura 24A), houve redução de secreção de IL-

1ra (30%), IL-2 (70%), IL-8 (17%) e IL-10 (32%). Os outros 23 mediadores mantiveram-se 

inalterados ou não foram detectados pelo sistema. 

Já as células HCT-116 (Figura 24B) apresentaram redução de secreção de IL-10 

(17%), IL-12p70 (10%), VEGF (15%) e o fator de crescimento derivado de plaquetas BB 

(PDGF-BB) (25%). Os outros 23 mediadores não tiveram níveis de secreção alterados ou não 

foram detectados pelo sistema em qualquer uma das condições. Embora seja necessário 

confirmar esses resultados, nossos dados preliminares sugerem que a kopsanona pode atuar 

como um agente anti-inflamatório em células de CCR.  
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Figura 24 – A kopsanona altera o nível de mediadores inflamatórios em células Caco-2 e HCT-116. 
 

 

 

 

 

 

Células Caco-2 (A) e HCT-116 (B) foram tratadas com 10 µg/mL de kopsanona por 48 h, e a análise dos 

mediadores secretados foi realizada através da tecnologia Luminex xMAP. Os valores obtidos foram plotados 

em um gráfico. A análise estatística foi realizada através do teste t-student (*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,001). 
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5 DISCUSSÃO 

 

O CCR é o terceiro tipo de câncer mais diagnosticado e a quarta causa de morte 

relacionada com câncer no mundo (ARNOLD et al., 2016). Apesar do desenvolvimento de 

drogas com alvos moleculares específicos, existem alguns fatores limitantes que prejudicam 

sua aplicação clínica, como o alto custo e a resposta de apenas um pequeno grupo de 

pacientes ao tratamento. 

Produtos naturais são utilizados desde a antiguidade para tratamento de diversas 

doenças e, atualmente, mais de 50% dos medicamentos utilizados na terapia do câncer são 

produtos naturais, ou derivados ou inspirados em produtos naturais (NEWMAN & CRAGG, 

2016). Entre os produtos naturais com potencial efeito tumorigênico, estão as espécies 

pertencentes ao gênero Aspidosperma, que apresentam em sua composição alcaloides 

indólicos, compostos nitrogenados derivados quimicamente do triptofano, que podem ser 

encontrados em diferentes partes do vegetal e apresentam uma larga aplicação terapêutica 

(PEREIRA et al., 2007). Nesse sentido, foi mostrado que extratos de diferentes espécies de 

Aspidosperma apresentam atividade in vitro contra diferentes doenças, tais como 

leishmaniose, malária e ainda, diversos tipos de câncer, incluindo câncer de mama, câncer de 

ovário e câncer de cólon (CUNHA et al., 2012; DOLABELA et al., 2015; BANWART et al., 

2013). Vale ressaltar que alguns alcaloides ainda são utilizados como medicamentos de 

escolha em câncer, como a vincristina, obtida de Catharantus roseus, e usada no tratamento 

de leucemias; e o paclitaxel, isolado de Taxus brevifolia, utilizado na quimioterapia do câncer 

de mama e de ovário (DOUER, 2015; ISAH, 2016); entretanto, medicamentos contendo 

alcaloides não são atualmente utilizados na clínica para o tratamento de CCR. 

Nossos resultados prévios indicaram que as células HCT-116 apresentaram 

diminuição de viabilidade após o tratamento com o extrato derivado da casca do caule de 

Aspidosperma macrocarpum (fase clorofórmio), a partir da concentração de 10 µg/mL 

(apêndice 1). Em continuidade, verificamos o efeito antitumoral do alcaloide indólico 

kopsanona, obtido a partir desse extrato, em duas linhagens derivadas de câncer de cólon 

humano com diferentes graus de diferenciação e invasividade (Caco-2 e HCT-116). 

Já foi descrito na literatura que alcaloides indólicos, como a Jerantinina A, presente 

em Tabernaemontana corymbosa, e alcaloides indólicos monoterpenoides, presentes em 

Tabernaemontana officinalis, apresentam efeito antitumoral em células de câncer de cólon 

(RAJA et al., 2014; ZHANG, 2015). Em concordância, nossos resultados descritos na Figura 
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8, mostraram que o tratamento com kopsanona por 48 h diminuiu a viabilidade das células de 

câncer de cólon invasivas HCT-116, mas não das células bem diferenciadas e com fenótipo 

menos invasivo Caco-2. Esse resultado sugere que a kopsanona pode ser um quimioterápico 

promissor, com atividade seletiva para células derivadas de estágios mais avançados de CCR. 

Uma hipótese para justificar essa diferença de resposta entre as duas linhagens ao 

tratamento com kopsanona é a função de barreira do CJA: enquanto as células Caco-2 são 

mais diferenciadas, crescem em monocamadas e formam JCs maduras, as células HCT-116 

são mais invasivas, menos diferenciadas e formam JCs fracamente resistentes, o que pode 

facilitar a entrada do composto ativo na célula (SUN & PANG, 2008; YEUNG et al., 2010). 

Nesse sentido, um estudo mostrou que alcaloides do gênero Coptis possuem fraca 

permeabilidade em células Caco-2, afetando o efeito desses alcaloides na viabilidade celular 

(CUI et al., 2015); também, MA et al. (2014) demonstraram que o produto natural 

rinofilicina, obtido de Uncaria rhynchophylla, possui baixa permeabilidade em células Caco-

2 e o tratamento com esse composto não promoveu alterações na viabilidade celular, 

sugerindo que as células Caco-2 formaram uma monocamada com JTs eficientes. Assim, 

podemos especular que a kopsanona apresenta baixa permeabilidade em células Caco-2 e, por 

isso, a diminuição da viabilidade celular não foi observada nessa linhagem. No entanto, 

ensaios adicionais, para verificar a permeabilidade das células Caco-2 e verificar o 

envolvimento de JCs, principalmente JTs, nessa propriedade, seriam necessários para 

comprovar essa hipótese. 

Ainda, outra possibilidade para justificar essas divergências de resposta entre as 

linhagens celulares em estudo tratadas com kopsanona é o perfil genético dessas células. 

Conforme mencionado, Caco-2 e HCT-116 apresentam diferentes mutações em oncogenes e 

em genes supressores de tumor de fundamental importância na progressão do CCR e na 

resposta a diferentes quimioterápicos. Porém, seria necessária a realização de ensaios, de 

restauração ou de silenciamento desses genes, para comprovar essa hipótese. Dentre os genes 

de principal relevância em CCR, destacamos o oncogene KRAS, mutado em HCT-116, mas 

não em Caco-2, que apresenta-se mutado em 30-40% dos casos de CCR (AHMED et al., 

2013; KIM et al., 2016); o gene supressor de tumor p53, mutado em Caco-2 mas não mutado 

em HCT-116, mutado em 60% dos casos de CCR (LI et al., 2015; ZARKAVELIS et al., 

2017);  e o gene supressor de tumor APC, mutado em Caco-2 e tipo selvagem em HCT-116, 

mutado em 80-85% dos casos de CCR esporádico (EL-BAHRAWY et al., 2004; ZHANG & 

SHAY, 2017): a) embora pacientes que apresentam mutação em KRAS não se beneficiem da 

quimioterapia utilizando cetuximabe ou panitumumabe, que tem como alvo o EGFR, estes 
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ainda apresentam resposta aos quimioterápicos utilizados na quimioterapia padrão, como 

oxaliplatina ou irinotecano, por exemplo (SOEDA et al., 2014). Além disso, tumores com 

mutação em KRAS são mais sensíveis à quimioterapia adjuvante, utilizando o esquema de 

tratamento FOLFOX, com efeito mais significativo no 3º estágio de desenvolvimento do CCR 

(DENG et al., 2015). Ainda, o tratamento com o alcaloide indolo[3,2-b]quinolina em células 

HCT-116 ocasionou morte celular por apoptose e, mesmo após o silenciamento de KRAS 

mutado nessa linhagem, que apresenta p53 selvagem, o efeito foi mantido, evidenciando a 

importância do p53 na ativação de vias apoptóticas (BRITO et al., 2015) e sugerindo que a 

diminuição de viabilidade pelo tratamento com kopsanona em células HCT-116, observada 

em nosso estudo, poderia ser mediada pela presença de p53 não mutado; b) já foi sugerido que 

pacientes que apresentam p53 mutado têm mais resistência a quimioterapia e pior prognóstico 

do que aqueles que apresentam p53 selvagem (IACOPETTA, 2003). Em concordância, 

utilizando um modelo in vitro, LI et al. (2015) verificaram que a restauração de ambas, 

estrutura e função de p53, reduziu a viabilidade de células Caco-2, de maneira dose-

dependente, corroborando dados prévios que indicam que a mutação de p53 ocasiona 

resistência à quimioterapia. Nesse contexto e, considerando que os resultados do nosso estudo 

mostram que as células Caco-2 não foram sensíveis ao tratamento com a kopsanona, podemos 

hipotetizar que a presença de mutação em p53 nessa linhagem pode ter sido um dos 

mecanismos de resistência e de evasão da apoptose, já que, conforme mencionado, o p53 

apresenta função pró-apoptotica (BRITO et al., 2015); e c) já foi descrito na literatura que 

pacientes de CCR que apresentam tumores com mutações em APC não se beneficiam da 

quimioterapia utilizando 5-fluorouracil, um fármaco usado no tratamento de primeira linha do 

CCR (CHEN et al., 2009). Ainda, um modelo de CCR bem estabelecido e rotineiramente 

utilizado para estudar a doença é o silenciamento de APC em camundongos. Utilizando esse 

modelo, DOW et al. (2015), verificou que o silenciamento de APC produz adenomas no 

cólon, que evoluem para carcinomas invasivos na presença de mutações em p53 e KRAS, e 

que a restauração de APC reverteu esse efeito. Conforme já mencionado, mutações em APC 

podem desencadear a ativação de vias de sinalização relacionadas com a proliferação celular 

(VALENTA et al., 2012). Nesse contexto, em células Caco-2 mutadas em APC pode estar 

ocorrendo a ativação dessas vias e, por isso, não observamos a diminuição da proliferação 

celular dessa linhagem (Figura 11A), em oposição ao observado em células HCT-116 (Figura 

11B), que possuem APC selvagem e apresentam diminuição de viabilidade após o tratamento 

com a kopsanona. 
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A redução da viabilidade celular pode ocorrer em decorrência do aumento de morte 

celular ou da diminuição da proliferação celular. Alguns trabalhos mostraram que o 

tratamento com alcaloides já utilizados na clínica diminui a viabilidade celular através da 

indução de morte por apoptose. O paclitaxel, utilizado no tratamento do câncer de ovário e de 

mama, por exemplo, pode alterar a dinâmica de polimerização e despolimerização de 

microtúbulos durante a formação do fuso mitótico, causando apoptose após 24 h de 

tratamento, na concentração de 20 nM (CHOI & YOO, 2012). 

Portanto, decidimos verificar se a redução da viabilidade celular por kopsanona 

ocorreu devido à morte celular, através da coloração com azul de tripan e por citometria de 

fluxo. Nossos resultados (Figuras 9 e 10) mostraram que o tratamento com kopsanona não 

ocasionou o aumento de morte celular até o tempo de 72 h de tratamento. Esse resultado 

sugeriu que a redução na viabilidade celular mediada por kopsanona ocorre através da 

redução da proliferação celular. De fato, essa hipótese foi confirmada pela coloração com 

cristal violeta de células HCT-116 tratadas por 48 h com kopsanona (Figura 11B). Esses 

dados corroboram outras informações da literatura de que alcaloides podem atuar inibindo a 

proliferação: por exemplo, foi demonstrado que a subditine inibiu a proliferação de células 

derivadas de câncer de próstata (LIEW et al., 2014); o  ipobscurine, obtido de Ipomoea 

obscura, inibiu a proliferação de células de melanoma (HAMSA & KUTTAN, 2011); e o 

alcaloide obtido de Rhazia stricta inibiu o crescimento de células de câncer de pulmão 

(ELKADY, 2013). 

Em seguida, verificamos se a redução da proliferação celular mediada pelo tratamento 

com kopsanona ocorre através da indução de parada (arrest) do ciclo celular. Já foi 

demonstrado na literatura que outros alcaloides indólicos inibem o ciclo celular: Jerantinina 

A, um alcaloide indólico presente em uma espécie do gênero Aspidosperma, promove arrest 

na fase G2/M em células HT-29 e HCT-116, após 24 h de tratamento, nas concentrações de 

2,5 e 0,76 µM, respectivamente (RAJA et al., 2014); a antofine, um alcaloide derivado de 

Cynanchum paniculatum, ocasionou a diminuição da viabilidade em células de CCR sem 

ocorrer a indução de morte, mas através de parada moderada do ciclo celular na fase G0/G1 

em 24h (MIN et al., 2010). Entretanto, nossos resultados, ilustrados na Figura 12, mostraram 

que a kopsanona não induziu parada no ciclo de células HCT-116 no tempo analisado. 

É conhecido que alcaloides indólicos podem atuar como intercalantes de DNA, 

induzindo morte celular (KAM & LIM, 2008). Um dos mecanismos de indução de morte é a 

formação de micronúcleos, que pode resultar em catástrofe mitótica, um processo resultante 

da desregulação da mitose, seguido de morte celular através de apoptose ou necrose ou pela 
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fragmentação parcial ou completa de núcleos interfásicos, com eventual morte celular ou 

senescência (RONINSON, 2017). É bem estabelecido, por exemplo, que o tratamento de 

células HCT-116 com doxorrubicina induz a formação de micronúcleos, indicando que um 

dos mecanismos de ação dessa droga está relacionado com o surgimento de danos no DNA e 

consequente morte celular (CHANG et al., 1999). 

Dessa forma, em nosso estudo, células HCT-116 foram submetidas ao ensaio de 

micronúcleo, utilizando a doxorrubicina como controle positivo. Imagens de microscopia 

confocal mostram que a kopsanona induziu a formação de pequenos fragmentos de núcleo 

(Figura 13), confirmando a atuação desse alcaloide como intercalante de DNA em células de 

CCR. Esses dados corroboram outros estudos utilizando agentes genotóxicos. Já foi visto que 

células de câncer de mama tratadas com cisplatina, um potente agente antitumoral, 

apresentam a formação de numerosos micronúcleos (OTTO et al., 1996). Além disso, a 

cisplatina interage com o DNA formando complexos com esta molécula, e ativando vias de 

transdução de sinal que culminam na ativação da apoptose (SIDDIK, 2003).  

Para verificar o uso potencial de kopsanona como agente antitumoral e testar se esse 

composto pode reduzir a sobrevivência de clones de células tumorais, foi realizado o ensaio 

clonogênico. Esse ensaio permite a avaliação de viabilidade celular, através da capacidade de 

uma única célula formar uma colônia (conjunto de 50 ou mais células), na ausência ou na 

presença de tratamento (RAFEHI et al., 2011). Em nossa pesquisa, células HCT-116 foram 

cultivadas durante 10 dias e, em seguida, foram avaliadas pelo ensaio clonogênico. Os 

resultados (Figura 14) mostraram que a kopsanona inibe a formação de colônias em 

aproximadamente 40% em relação ao grupo veículo (p<0,05), confirmando então os 

resultados obtidos anteriormente, de redução de viabilidade por diminuição da proliferação 

celular (Figura 11). Outros compostos também reduziram a formação de colônias em 

diferentes tipos de câncer: o alcaloide Jerantinina A, obtido de Tabernaemontana corymbosa, 

inibiu a capacidade de formação de colônias de células de câncer de cólon (RAJA et al., 

2014); os análogos do alcaloide monocelina C inibiram a formação de colônias de células de 

câncer de mama (LIMA et al., 2017); e o cloreto de berbelina, um alcaloide de isoquinolina 

diminuiu o número de colônias de células de câncer de ovário (JAGETIA & RAO, 2015). 

Juntos, nossos resultados mostram que, embora a redução da viabilidade celular em 

tempos iniciais de exposição das células HCT-116 com kopsanona ocorra por redução na 

proliferação celular, ensaios com tratamento continuado, isto é, formação de micronúcleos e a 

redução de formação colônias, não excluem a possibilidade da kopsanona modular morte 

celular em tempos tardios de tratamento. 
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A tumorigenicidade foi avaliada pelo ensaio de crescimento independente de 

ancoragem em células HCT-116. Esse ensaio verifica a capacidade de células crescerem 

independentes de uma superfície sólida, como o fundo do poço de uma placa de cultura, 

formando colônias, que poderão ser visualizadas em microscópio e, posteriormente, 

quantificadas (BOROWICZ et al., 2014). Somente as células que possuem capacidade de 

crescimento independente de ancoragem conseguem disseminar e colonizar sítios distantes do 

tumor original e a plasticidade derivada de seu estado pouco diferenciado permite sua 

adaptação e crescimento no novo local (GUADAMILLAS et al., 2011). Conforme indicado 

na Figura 15, a kopsanona não altera o crescimento independente de ancoragem de células 

HCT-116. 

A progressão tumoral é complexa e diferentes eventos celulares regulam a proliferação 

celular, como, por exemplo, a perda da capacidade de inibição por contato, uma característica 

de tumores sólidos e mediada pelas JAs (ZENG & HONG, 2008). Considerando que nossos 

resultados mostraram que a kopsanona ocasionou redução da proliferação celular (Figuras 11 

e 14) e não inibiu o crescimento independente de ancoragem (Figura 15), decidimos verificar 

se esse composto altera a organização dessa estrutura, através da avaliação da expressão e da 

distribuição de E-caderina e β-catenina. 

Nossos resultados indicam um discreto aumento da expressão de E-caderina apenas 

em células HCT-116 tratadas com kopsanona, com a localização mantida predominantemente 

nos contatos intercelulares, porém com aumento de localização citosólica (Figuras 16 e 18, 

respectivamente). Esses dados, juntamente com estudos mostrando que a redução da 

expressão de E-caderina aumenta o crescimento de células de câncer de ovário e de células de 

CCR (DONG et al., 2012; CHEN et al., 2016), sugerem que o aumento da expressão de E-

caderina encontrado em nosso estudo pode estar relacionado com a diminuição da 

proliferação de células HCT-116. Além disso, já foi descrito que alguns compostos podem 

afetar a proliferação celular através da regulação da expressão de E-caderina: o YF-18, por 

exemplo, um composto derivado do fármaco anticancerígeno matrina, um alcaloide extraído 

de Sophora flavescens, inibe a proliferação de células de câncer de pulmão através da 

regulação positiva de E-caderina (WU et al., 2016); a esculetina, obtida a partir de Artemisia 

capillaris, diminuiu a proliferação de células de câncer de cólon, em um efeito acompanhado 

pela promoção da transcrição de E-caderina (KIM  et al., 2018); a dimetoxi curcumina, um 

análogo da curcumina, reduziu a proliferação celular e aumentou a expressão de E-caderina 

em linhagens de câncer de cólon (CHEN et al., 2016). 
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Além disso, nossos resultados apresentados na Figura 15, que mostram que a 

kopsanona não altera o crescimento independente de ancoragem, podem estar relacionados 

com alterações na expressão de proteínas de JCs. CUI et al. (2016) observaram que membros 

da família das caderinas desempenham papel importante na formação de colônias em 

suspensão. Por exemplo, KANG et al. (2005) observaram que o estabelecimento de colônias 

em suspensão de células de sarcoma de Erwing depende da adesão célula-célula mediada por 

E-caderina e que a diminuição de expressão dessa proteína impede a formação de colônias em 

ágar. Além disso, um estudo realizado utilizando células de câncer de ovário, com o objetivo 

de verificar o papel da E-caderina na formação de esferoides multicelulares, demonstrou que 

células com altos níveis de E-caderina formaram esferoides de maior volume e com tempo de 

vida mais longo do que células que não expressavam E-caderina (XU et al., 2014). Ou seja, 

alguns trabalhos indicam que a formação de colônias ou esferoides requer a participação de E-

caderina. Em nosso estudo, embora a kopsanona tenha ocasionado redução na proliferação de 

células HCT-116, o que seria sugestivo de redução na formação de colônias, não observamos 

esse efeito.  Uma possibilidade de justificar esse resultado é que o aumento de expressão de e-

caderina mediado pela kopsanona mantenha a formação de colônias.  No entanto, seria 

necessário verificar o efeito da kopsanona na expressão dessa proteína nesse modelo 

tridimensional para corroborar essa hipótese. 

Ainda, ensaios de silenciamento de E-caderina poderiam ser realizados para confirmar 

se regulação da proliferação mediada pelo tratamento com kopsanona de fato ocorre através 

da alteração de expressão dessa proteína. Por exemplo, VERGARA et al. (2014) verificaram 

que o knockdown de E-caderina causou modificações em vias de sinalização envolvidas com a 

proliferação de células de câncer de mama; também, HAN et al. (2013) observaram que o 

silenciamento de E-caderina aumentou a proliferação de células de câncer de pâncreas, 

enfatizando o papel da E-caderina como um dos reguladores da proliferação celular.  

Além da regulação por E-caderina, a proliferação celular também pode ser regulada 

por vias de sinalização, como a via Wnt/β-catenina, que é modulada pelo aumento da proteína 

de junção celular β-catenina no citoplasma e sua translocação para o núcleo, onde desencadeia 

a transcrição de genes específicos relacionados com a proliferação (JEONG et al., 2018). 

Portanto, verificamos a expressão e a distribuição de β-catenina em células de câncer de 

cólon. De forma interessante, observamos o aumento dos níveis proteicos de β-catenina em 

células HCT-116, mas não em células Caco-2, tratadas com kopsanona (Figura 16A-B). Além 

disso, e da mesma forma que o observado para E-caderina, a β-catenina foi mantida 
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predominantemente no contato intercelular, porém com a presença de marcação citosólica nas 

células HCT-116 (Figura 18). 

Acreditamos que o acúmulo de β-catenina no citoplasma ocorra em decorrência do 

aumento de expressão dessa proteína. Ainda, por não ter sido observada marcação nuclear, 

onde a β-catenina modula a ativação de vias relacionadas com a proliferação (DE SOUZA et 

al., 2014), é possível que essa proteína seja recém-sintetizada para ser direcionada para as JAs 

ou, estando livre no citoplasma, seja endocitada para ser direcionada para a degradação em 

proteassomos (KHEIRELSEID et al., 2013). Conforme já mencionado, o gene APC é 

importante para a formação do complexo de destruição da β-catenina e, em células com esse 

gene mutado, a degradação dessa proteína é inibida (YANG et al., 2006); no entanto, em 

células que apresentam esse gene em seu estado selvagem, como as células HCT-116, a 

interação da β-catenina com o APC favorece a degradação dessa proteína (MORIN et al., 

2016). Portanto, novos experimentos são necessários para verificar essas hipóteses, por 

exemplo, utilizando inibidores químicos de síntese proteica ou inibidores de diferentes vias de 

endocitose. 

As JAs estão ancoradas em FAs, mediando a adesão e auxiliando na regulação da 

proliferação celular (WICKSTEAD & GULL, 2011). A fim de determinar se o tratamento 

com kopsanona modula a organização de FAs, foi realizada a fluorescência utilizando 

Faloidina-Alexa Fluor™ 594. Apesar de alguns trabalhos demonstrarem que a organização da 

actina perijuncional ocorre de maneira concomitante com o CJA (LEVE et al., 2008), nossos 

resultados (Figura 19) mostraram que a kopsanona não promove a reorganização de actina nas 

porções apical e medial. Entretanto, a análise da porção basal permitiu identificar a 

diminuição da formação de fibras de estresse, relacionadas com a adesão célula-MEC, 

acompanhada do aumento de espaço intercelular em células HCT-116. A redução da 

formação dessas estruturas pode estar relacionada com a aquisição de um fenótipo menos 

móvel (KOVAC et al., 2013). MENHOFER et al. (2014), por exemplo, observaram que 

células de câncer de mama tratadas com condramine, um potencial agente antitumoral, 

apresentaram redução na formação de fibras de estresse, acompanhada de inibição da 

migração celular. Além disso, um estudo verificou que a perda de α-actinina-1 em células de 

osteosarcoma, requerida para a formação de fibras de estresse dorsais, reduz a formação 

dessas fibras e, consequentemente, induz a diminuição da migração celular (KOVAC et al., 

2013). 

Nossos resultados, já discutidos até aqui, mostraram que a kopsanona reduz a 

proliferação e a formação de fibras de estresse de células HCT-116. No entanto, as nossas 
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análises foram realizadas apenas em pontos específicos de tempo. Para realizar o 

monitoramento em tempo real dos parâmetros de proliferação, adesão célula-MEC e morte, 

nós utilizamos o xCELLigence, um sistema que quantifica diferenças de impedância dentro de 

um circuito elétrico (MARTINEZ-SERRA et al., 2014). Conforme ilustrado na Figura 20, a 

kopsanona não alterou a impedância de células Caco-2 e, de maneira surpreendente, também 

não alterou a impedância de células HCT-116. Em experimentos anteriores no sistema 

xCELLigence, utilizando menores quantidades de células HCT-116 (5x10
3
 células/poço) 

(apêndice 2), observamos que o IC permaneceu próximo a zero durante a maior parte da 

análise, indicando que essa linhagem apresenta baixa adesão ao substrato, fato que pode 

interferir na detecção das células pelo sistema ao longo do experimento. Assim, a validação 

dessa metodologia se torna crucial, especialmente para sua aplicação na avaliação da 

citotoxicidade de compostos, para determinar se a força de adesão ao substrato interfere na 

análise de impedância elétrica em tempo real, por exemplo. Ainda, seria interessante avaliar 

se a kopsanona altera o processo de adesão célula-matriz realizando o tratamento com 

kopsanona imediatamente após o plaqueamento e não somente após a adesão celular. 

Além de ser impulsionada pela polimerização da actina e pela formação de fibras de 

estresse, a migração celular também pode ser regulada pela expressão de E-caderina. Já foi 

mostrado in vivo que a diminuição da expressão de E-caderina no CCR promove a progressão 

do tumor e metástases (YANG et al., 2006) e diversos trabalhos mostraram que o aumento da 

expressão de E-caderina reduz a migração celular, inclusive em células de CCR (AGER et al., 

2016). 

Portanto, o potencial migratório das duas linhagens derivadas de CCR foi avaliado 

pela técnica de wound healing em resposta ao tratamento com kopsanona (Figura 21A-B). 

Nossos resultados mostraram que esse alcaloide indólico reduz a migração de células HCT-

116, mas não de células Caco-2. Além disso, a migração celular requer a formação de 

projeções de membrana, como lamelipódios e filopódios (HUBER et al., 2013). Embora as 

imagens de fluorescência para detecção dos filamentos de actina tenham mostrado que, 

aparentemente, ocorre diminuição na formação de lamelipódios e filopódios após o 

tratamento de células HCT-116 com kopsanona (Figura 22B), outros ensaios, seriam 

necessários para confirmar esse resultado, como, por exemplo, a análise da ativação de 

proteínas envolvidas na formação de projeções de membrana, como as proteínas da família 

Rho. Um estudo recente demonstrou que a proteína RhoA, da família Rho, é essencial para a 

migração celular e o knockdown dessa proteína em células de câncer de cólon prejudicava a 

sua capacidade migratória (JEONG et al., 2015). 
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A partir desses resultados e, considerando nossos dados anteriores mostrando que a 

kopsanona ocasionou aumento dos níveis proteicos de E-caderina apenas em células HCT-116 

(Figura 16), é possível especular que a kopsanona reduz a migração celular através da redução 

de fibras de estresse na porção basal de células HCT-116 (Figura 19), da diminuição da 

formação de estruturas migratórias, como lamelipódios e filopódios (Figura 22), e também 

pelo aumento de expressão de E-caderina (Figura 16); no entanto ensaios adicionais seriam 

necessários para confirmar essa hipótese. 

Embora a kopsanona tenha reduzido a migração de células HCT-116 (Figura 21), não 

houve alteração no potencial invasivo dessas células (Figura 23). Apesar disso, já foi descrito 

na literatura que outros alcaloides indólicos, por exemplo, o ipobscurine, previamente citado, 

inibe a invasão de células de melanoma in vitro, possivelmente pela inibição de genes pró-

metástaticos (HAMSA & KUTTAN, 2011). No ensaio de invasão celular utilizando matrigel 

sobre uma superfície porosa, a contagem precisa do número de células que invadiram requer a 

distinção entre células individuais, de maneira a quantificar invasão individual. Assim, novos 

experimentos poderiam ser realizados para verificar a possibilidade de invasão coletiva e/ ou 

utilizando outros componentes de matriz extracelular. Além disso, diferente do ensaio de 

migração por wound healing, que consiste em uma análise bidimensional, o ensaio de invasão 

celular utilizando Transwell
®
 também permite uma avaliação tridimensional da cultura 

celular. Nesse sentido, embora a kopsanona tenha reduzido a formação de lamelipódios e 

filopódios, seria necessário verificar se esse alcaloide modula a expressão de metaloproteases, 

capazes de degradar a matriz extracelular, e a formação de estruturas tridimensionais, como 

podossomos e invadopódios, que também podem interferir no processo invasivo. 

Finalmente, a inflamação e a progressão tumoral estão intimamente relacionadas. A 

inflamação é causada por fatores solúveis, citocinas e quimiocinas, que promovem o 

crescimento de células tumorais, perturbam sua diferenciação e auxiliam em sua 

sobrevivência (KLAMPFER, 2011). Portanto, nós avaliamos a secreção de mediadores 

inflamatórios utilizando a tecnologia Luminex xMAP, que permite a análise de 27 analitos 

secretados oriundos de uma mesma amostra em um único experimento. 

 Nossos resultados (Figura 24A) mostram que em células Caco-2 ocorreu a diminuição 

de secreção de IL-1ra, IL-2, IL-8 e IL-10. Essas interleucinas possuem diferentes funções no 

desenvolvimento de tumores: (a) a IL-1ra atua como um inibidor fisiológico da IL-1 pré-

formada. Altas concentrações de IL-1 em CCR estão associadas a um fenótipo tumoral mais 

agressivo (VORONOV & APTER, 2010). A IL-1ra interage com o receptor de IL-1 sem 

ativá-lo e, consequentemente, promove a diminuição do crescimento do tumor e da 
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angiogênese e inibe o processo metastático (LEWIS et al., 2006). No entanto, embora tenha 

sido observada a redução de IL-1ra em células Caco-2, os níveis de IL-1β, que também foram 

analisados em nosso experimento, não foram detectados; (b) a IL-2 possui efeito antitumoral e 

tem sido utilizada na imunoterapia de diferentes tipos de câncer, como o câncer renal e o 

melanoma metastático (JIANG et al., 2016). Embora tenha sido mostrado na literatura que 

essa citocina possui efeito antitumoral, nossos resultados, de forma contrária, indicam que a 

kopsanona reduz os níveis de IL-2 em células Caco-2. No entanto, esses dados precisam ser 

confirmados; (c) a IL-8 está relacionada com o aumento da proliferação e da migração de 

células tumorais. NING et al. (2011) observaram que a expressão aumentada de IL-8 em 

células de câncer de cólon aumentou o potencial migratório e invasivo e está associada a 

resistência ao tratamento com oxaliplatina. Em nossos resultados, embora a kopsanona não 

tenha inibido a proliferação (Figura 11A) e a migração de células Caco-2 (Figura 21A), é 

possível que essa linhagem se torne mais responsiva a agentes antitumorais, no entanto, essa 

possibilidade precisa ser melhor estudada; (d) o papel da IL-10 na progressão tumoral é 

controverso, uma vez que já foi relatado que essa interleucina pode exercer função 

antitumoral ou função pró-tumoral (ZHAO et al., 2015). Em CCR, um estudo recente 

realizado com pacientes recém-diagnosticados verificou que os portadores da doença 

apresentavam níveis de IL-10 menores, quando comparados a pacientes saudáveis. No 

entanto, pacientes com pior prognóstico tendem a apresentar níveis mais altos de IL-10 do que 

pacientes com melhor prognóstico (ABTAHI et al., 2017). Assim como em IL-8, o tratamento 

com kopsanona promoveu a redução dos níveis de IL-10, embora não tenha inibido eventos, 

como proliferação e migração celular. 

 Sobre as células HCT-116, nossos resultados (Figura 24B) mostram que ocorreu a 

diminuição da secreção de IL-10, IL-12p70, VEGF e PDGF-BB. Essas interleucinas possuem 

diferentes papeis na progressão tumoral: (a) conforme já mencionado, pacientes com pior 

prognóstico tendem a apresentar níveis mais altos de IL-10 do que pacientes com melhor 

prognóstico da doença (ABTAHI et al., 2017). Nossos resultados (Figura 24B) indicam que a 

kopsanona ocasionou a redução dos níveis secretados de IL-10 em células HCT-116. No 

entanto, considerando que observamos redução dessa citocina nas duas linhagens em estudo e, 

apenas as células HCT-116 foram responsivas ao tratamento com kopsanona, acreditamos que 

a IL-10 não esteja modulando qualquer um dos eventos investigados em nosso trabalho; (b) a 

IL-12p70 é um heterodímero ativo da IL-12. A IL-12 apresenta efeito antitumoral, inibindo a 

angiogênese e diversos estudos têm sido realizados para verificar se essa citocina pode ser 

utilizada na imunoterapia do câncer (LASEK et al., 2014). De forma controversa às 
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informações descritas na literatura sobre o papel da IL-12p70, nossos resultados indicam que 

a kopsanona diminuiu a secreção de IL-12p70, mas esses dados precisam ser confirmados, 

bem como o papel dessa alteração em CCR; (c) o VEGF é um fator angiogênico e o aumento 

de seus níveis em pacientes de CCR indica pior prognóstico, enquanto a sobrevida de 

pacientes que apresentam níveis baixos de VEGF é maior (BENDADARF et al., 2017). No 

tratamento do CCR, o uso do anticorpo monoclonal bevacizumab, que atua inibindo o VEGF, 

em combinação com outros quimioterápicos tem melhorado a sobrevida de pacientes (ILIC et 

al., 2016). Além disso, diversos estudos já mostraram que a diminuição dos níveis de VEGF 

está relacionada com a redução da migração celular: a sanguinarina, um alcaloide obtido de 

Sanguinaria canadensis, inibiu a migração de células de câncer de pulmão, em um efeito 

acompanhado da diminuição da secreção de VEGF (XU et al., 2013); um extrato aquoso de 

Eupatorium fortunei inibiu a migração celular e a produção de VEGF em células de câncer de 

próstata (KIM et al., 2014); ainda, o reveratrol, um polifenol encontrado na semente de uvas, 

diminui os níveis de VEGF em células de câncer de cólon, sugerindo um potencial efeito anti-

angiogênico desse composto (FOUAD et al., 2013). Esses dados corroboram com nossos 

resultados, pois além da diminuição dos níveis de VEGF (Figura 24B), a kopsanona, 

conforme mostrado na Figura 21B, inibiu a migração de células HCT-116 (Figura 21B). Além 

disso, sabe-se que a secreção de VEGF está relacionada com a expressão de E-caderina: em 

CCR, o aumento dos níveis de VEGF, acompanhado da diminuição dos níveis de E-caderina 

estão relacionados com mau prognóstico (AJTIC et al., 2016); já a oridonina, um composto 

extraído Rabdosia rubescens, inibiu a migração celular, promoveu o aumento de E-caderina e 

a diminuição da expressão de VEGF em linhagens de câncer de pulmão (LI et al., 2018), em 

concordância com nossos resultados de aumento da expressão de E-caderina (Figura 16B); (d) 

por fim, o PDGF-BB também é um fator pró-angiogênico que estimula a proliferação de 

células cancerígenas, regulando o crescimento do tumor e o desenvolvimento de metástases 

em diferentes tipos de câncer, incluindo o CCR (HUANG et al., 2017). Pacientes de CCR 

com níveis elevados de PDGF-BB apresentam sobrevida menor do aqueles que possuem 

baixos níveis de produção desse fator de crescimento (NAKAMURA et al., 2008). Alguns 

trabalhos têm relacionado a diminuição da proliferação celular com a queda dos níveis de 

PDGF-BB: por exemplo, a evodiamina, um alcaloide indólico obtido de Evodia rutaecarpa, 

inibe a proliferação de células musculares lisas mediada por PDGF-BB (GE et al., 2016); e o 

uso de bloqueadores dos receptores de PDGF-BB, como o sunitinibe, inibe a proliferação e a 

migração de células de câncer de mama (STALKER et al., 2014). Em concordância, nossos 

resultados indicam que a kopsanona diminui a proliferação de células HCT-116 (Figura 11B) 
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e inibe a secreção de PDGF-BB na mesma linhagem (Figura 24B), evidenciando o papel 

desse mediador na proliferação celular. 

 Ainda, as diferenças de alterações da secreção de citocinas entre as células Caco-2 e 

HCT-116, da mesma forma que as diferenças de respostas encontradas em outros 

experimentos, podem estar relacionadas com as mutações presentes nessas linhagens, em 

oncogenes e genes supressores de tumor. Por exemplo, foi descrito que células que 

apresentam mutação em p53, como as células Caco-2, possuem a secreção de IL-1ra 

reprimida (UBERTINI et al., 2014); também, um estudo mostrou que a expressão de p53 

selvagem em células de câncer de cólon, como as células HCT-116, promove a diminuição 

dos níveis de VEGF (BOUVET et al., 1998). 

 Apesar dos resultados obtidos com as duas linhagens em estudo, ensaios adicionais, 

como, por exemplo, a realização da reação da cadeia da polimerase em tempo real (rt-PCR), 

são necessários para confirmar essas alterações em nível de RNA mensageiro, e verificar a 

expressão gênica. Em adição, ensaios de silenciamento ou restauração desses mediadores 

poderiam ser realizados para confirmar o envolvimento dessas moléculas em nosso modelo de 

estudo. 

Juntos, nossos resultados detalham o mecanismo molecular de um novo candidato 

terapêutico para o tratamento do CCR, de baixo custo e de fácil obtenção, a partir de uma 

planta nativa do Brasil. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos indicam que a kopsanona apresenta efeito antitumoral in vitro, 

uma vez que o tratamento com esse alcaloide indólico diminui a viabilidade de células de 

CCR invasivas, através da diminuição da proliferação celular. Em concordância, observamos 

a formação de micronúcleos em células HCT-116 e também a redução da capacidade de 

formação de colônias a partir de uma única célula, após o tratamento com kopsanona. A fim 

de detalhar melhor os mecanismos que reduzem a proliferação celular, foram realizados 

diferentes ensaios funcionais, e nossos resultados sugerem que o aumento da expressão de 

proteínas das JAs (E-caderina e β-catenina) pode estar relacionado com esse processo. Ainda, 

observamos que a kopsanona reduziu o potencial migratório, mas não invasivo de células 

HCT-116, e esse evento possivelmente está relacionado à reorganização do citoesqueleto de 

actina, através da diminuição de fibras de estresse. Por último, nossos dados mostrando que a 

kopsanona promoveu alterações na secreção de mediadores inflamatórios relacionados com a 

progressão tumoral nas linhagens Caco-2 e HCT-116 sugerem que tais mediadores poderiam 

regular ambos, proliferação e migração celular, no entanto, novos experimentos a fim de 

confirmar essa possibilidade ainda precisam ser realizados. 

Nossos dados poderão contribuir para o desenvolvimento de uma nova alternativa para 

o tratamento do CCR. 
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APÊNDICE A – Viabilidade de células Caco-2 e HCT-116 após o tratamento 

com o extrato obtido da casca do caule de Aspidosperma macrocarpum (fase 

clorofórmio) 
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APÊNDICE B – Os resultados do monitoramento da impedância elétrica em 

tempo real indicam que as células HCT-116 apresentam baixa adesão ao 

substrato. 

 

 

 

 

 

 


