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RESUMO 

 
Inibidor de integrina (Cilengitida) como estratégia de radiossensibilização de tumores 

malignos 

 

Felipe Henrique de Souza Silva 

 
A radioterapia é eficaz no controle tumoral, porém vários tumores possuem 

características moleculares que levam à radioresistência e uma possível recorrência pós-

tratamento. Muitos tumores possuem a superexpressão de receptores de integrinas. As 

integrinas desempenham um papel central no crescimento, motilidade, regulação da adesão 

e sobrevivência, levando ao aumento da capacidade de proliferação, invasão e metástase dos 

tumores, tornando estes receptores excelentes alvos para o desenvolvimento de novas 

terapias. Estudos têm demonstrado que a inibição da interação de proteínas de matriz com 

receptores integrinas pode aumentar o efeito citotóxico da radiação ionizante evidenciando 

o potencial radiossensibilizador da terapia combinada em linhagens tumorais. Cilengitida 

um inibidor de receptores integrinas αVβ3 e αVβ5, destaca-se pelo seu grande potencial 

antitumoral contra gliomas. Assim, a combinação de radiação ionizante com cilengitida é 

uma estratégia terapêutica alternativa. Porém o efeito desta combinação é pouco estudado 

em Glioblastomas (U87 e T98) e não estudado em melanoma (UACC). Este estudo teve 

como objetivo avaliar o potencial radiossensibilizador da molécula RGD cilengitida através 

do tratamento combinado com radiação gama em diferentes linhagens tumorais, bem como 

comparar o efeito da terapia desta combinação com a cisplatina, molécula já utilizada na 

prática clínica. O nosso painel de linhagens celulares tumorais foi composto por U87 (p53 

glioblastoma maligno selvagem) T98 (glioblastoma maligno mutante p53), MCF7 

(carcinoma mamário) e UACC (melanoma). O efeito radiossensibilizador de cilengitida foi 

avaliado pela quantificação da viabilidade metabólica através do ensaio MTT. A inibição da 

formação de colônias foi investigada em ensaios de clonogenicidade. O citômetro de fluxo 

foi utilizado para investigar a distribuição do ciclo celular e o tipo de morte celular induzida. 

Observamos que em todas as linhagens celulares examinadas, cilengitida promoveu 

desprendimento, alterações metabólicas e redução da proliferação, como também alteração 

da distribuição do ciclo celular, indução de morte apoptótica e de autofagia. O tratamento 

combinado da radiação ionizante com cilengitida resultou em um padrão de efeito 

sinergístico, potencializando a terapia com radiação ionizante na diminuição do metabolismo 



 
 

 
 

e proliferação celular, como também aumentando a indução de morte celular apoptótica e 

autofágica. A terapia combinada com cilengitida foi mais potente quando comparada ao 

efeito da terapia combinada com cisplatina, evidenciando que as terapias com anti-integrinas 

são excelentes estratégias terapêuticas para a radiossensibilização de tumores. Estes 

resultados indicam o potencial radiossensibilizador da cilengitida, provando ser um 

tratamento promissor contra tumores malignos. 

 

Palavras-chave: Domínio RGD, Cilengitida, Radiação Ionizante 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Integrin inhibitor (Cilengitide) as radiosensitization strategy for malignant tumors 

 

Felipe Henrique de Souza Silva 

 

 Radiotherapy is effective in tumor control, but several tumors have molecular 

characteristics that lead to radioresistance and possible posttreatment recurrence. Many 

tumors have overexpression of integrin receptors. Integrins play a central role in growth, 

motility, regulation of adhesion and survival, leading to increased proliferation, invasion and 

metastasis of tumors, making these receptors excellent targets for the development of new 

therapies. Studies have shown that inhibiting the interaction of matrix proteins with integrin 

receptors may increase the cytotoxic effect of ionizing radiation by demonstrating the 

radiosensitizing potential of combination therapy in tumoral lines. Cilengitide an inhibitor 

of integrins receptors α Vβ3 and αVβ5 stands out for its great antitumor potential against 

gliomas. Thus, the combination of ionizing radiation with cilengitide is an alternative 

therapeutic strategy. However, the effect of this combination is little studied in 

Glioblastomas (U87 and T98) and not studied in melanoma (UACC). The objective of this 

study was to evaluate the radiosensitising potential of the RGD molecule cilengitida by 

means of the combined treatment with gamma radiation in different tumor lines, as well as 

to compare the effect of this combination therapy with cisplatin, a molecule already used in 

clinical practice. Our panel of tumor cell lines was composed of U87 (wild-type p53 

malignant glioblastoma) T98 (malignant glioblastoma mutant p53), MCF7 (mammary 

carcinoma) and UACC (melanoma). The radiosensitizer effect of cilengitide was evaluated 

by the quantification of metabolic cell viability through the MTT assay. Inhibition of colony 

formation was investigated in clonogenicity assays. The flow cytometer was used to 

investigate cell cycle distribution and the type of cell death induced. We observed that in all 

cell lines examined, cilengitida promoted detachment, metabolic alterations and reduction 

of proliferation, as well as alteration of cell cycle distribution, induction of apoptotic and 

autophagic death. The combined treatment of ionizing radiation with cilengitida resulted in 

a synergistic effect pattern, potentiating the therapy with ionizing radiation in the decrease 

of metabolism and cellular proliferation, as well as increasing the induction of apoptotic and 

autophagic cell death. Combination therapy with cilengitida was more potent when 

compared to the effect of combination therapy with cisplatin, showing that anti-integrin 



 
 

 
 

therapies are excellent therapeutic strategies for tumor radiosensitization. These results 

indicate the potential radiosensitizer of cilengitida, proving to be a promising treatment 

against malignant tumors. 

Key words: RGD domain, Cilengitide, Ionizing radiations 
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• U87 ...............................Linhagem celular de Glioblastoma Humano p53 Selvagem 

• UACC ........................................................Linhagem celular de Melanoma Humano 

• UR-CDTN ....................Unidade de Radiobiologia - Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear 

• VEGF .......................................................Fator de Crescimento Vascular Endotelial 
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1- INTRODUÇÃO 

 
 1.1 - Ciclo Celular 

 
 O ciclo celular envolve uma série de eventos que resultam na duplicação do DNA e 

de componentes celulares, como organelas. O ciclo celular é composto por duas etapas 

principais: a mitose ou fase M que representa o estágio onde ocorre a divisão celular, e a 

interfase que se encontra entre o final de uma mitose e o início da próxima mitose 

(WEINBERG, 2008; MATSON; COOK, 2016). 

 A interfase é formada pela junção das fases G1, S e G2, e esta fase é responsável pelo 

crescimento celular, podendo ocupar 23 horas de um ciclo de 24 horas, restando cerca de 1 

hora para a fase M. Na fase G1 (Gap 1) a célula cresce em volume, produzindo organelas, 

RNA (Ácido ribonucleico), proteínas, e prepara o DNA (Ácido desoxirribonucleico) para a 

replicação. A fase S representa a fase onde o DNA é replicado, ou seja, o DNA diploide 2n 

passa a ser 4n. A fase G2 (Gap 2) encontra-se entre a fase S e a fase M, nesta fase ocorre a 

síntese de proteínas e componentes da membrana que preparam a célula para a divisão (FIG. 

1) (WEINBERG, 2008; LIM; KALDIS, 2013; MATSON; COOK, 2016). 

 

Figura 1: Representação esquemática das fases do ciclo celular e seus pontos de checagem. 
Disponível em: www.sobiologia.com.br. 

 

 Algumas células podem sair da fase G1 e entrar em um estado de dormência por 

tempo indeterminado, sendo esta fase denominada G0. A fase G0 é caracterizada pela 

redução do metabolismo celular, não ocorrendo divisão, porém pode receber estímulos 



21 
 

 
 

extracelulares para retornar ao ciclo a partir da fase G1. Caso a célula retorne ao ciclo 

normalmente ela será denominada de célula quiescente, e a célula que perdeu sua capacidade 

de divisão será reconhecida como célula senescente (FIG. 1) (MATSON; COOK, 2016). 

 A iniciação e progressão das células dentro do ciclo celular são reguladas por 

complexos moleculares de ciclinas e quinases dependentes de ciclinas (Cdks). Dentro do 

ciclo atuam diferentes complexos de ciclina/Cdk, sendo específicos para cada fase do ciclo 

(FIG. 2) (LIM; KALDIS, 2013).  

 

 

Figura 2: Complexos ciclinas/cdks reguladores das diferentes fases do ciclo celular (Adaptado de 
HOCHEGGER, et al., 2008) 

 
 A ativação dos complexos ciclinas/Cdks é dependente da fosforilação dos mesmos, 

e esta ativação leva à progressão do ciclo celular, sendo então uma regulação positiva para 

ocorrer à evolução do ciclo. A principal função destes complexos é a fosforilação de diversas 

proteínas específicas de cada fase do ciclo, e esta ativação é responsável por controlar o 

complexo ciclina/Cdk até a próxima fase, inativar o complexo da fase anterior e por último 

podem estimular a própria degradação ou inativação (HOCHEGGER, et al., 2008; LIM; 

KALDIS, 2013). 

O ciclo celular é altamente controlado em pontos específicos, conhecidos como 

pontos de checagem (Checkpoint). Ao longo do ciclo existem três checkpoints: entre as fases 

G1/S, G2/M e na fase M. O primeiro ponto de checagem G1/S é responsável em verificar a 

disponibilidade suficiente de nutrientes para a divisão, como também observar se o tamanho 

em que a célula se encontra é suficiente para receber o material genético que será formado 

na fase S. O checkpoint G2/M verifica se o DNA foi replicado corretamente na fase S e 

certifica-se que não exista nenhum dano, pois caso seja necessário à célula será encaminhada 
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para o reparo e não prosseguirá para a fase M. Na fase M o checkpoint avalia a formação do 

fuso mitótico e o alinhamento dos cromossomos (FIG. 1) (DECKBAR et al., 2011).  

 Os danos ao DNA são reconhecidos nos pontos de checagem por proteínas sensoras 

como ATM (Gene mutado na ataxia telangectasia) /ATR (cinase relacionada à ATM) e 

DNA-PK (proteína quinase dependente de DNA) e transmitidos para proteínas efetoras 

como: CHK1 (Checkpoint quinase 1), CHK2 (Checkpoint quinase 2), MDM2 (Proteína 

homóloga ao gene 2 double minute camundongo), p53 (Proteína 53), entre outras. As 

proteínas efetoras são responsáveis em gerar uma resposta ao dano encontrado, sendo estas 

respostas: parada do ciclo celular, reparo ou a indução de morte celular programada 

(HUMPAL, et al., 2009).   

 O organismo multicelular possui sua proliferação controlada para que a célula entre 

em divisão somente diante a uma necessidade. Para a proliferação a célula deve receber um 

estímulo de células adjacentes e, além disso, é necessário disponibilidade de nutrientes. A 

desregulação do ciclo celular compromete o controle da proliferação, sendo então 

susceptível a ocorrência do crescimento descontrolado da célula, tornando esta célula 

potencialmente tumoral. As células nestas condições não respondem a estímulos de parada 

nos checkpoints do ciclo celular, como também não respondem aos sinais que possam 

induzir a morte celular (HANAHAN; WEINBERG, 2011; WEINBERG, 2008).  

 A falta de controle do ciclo pode estar relacionada à baixa expressão de genes 

supressores de tumor e uma superexpressão de oncogenes. Proto-oncogenes são genes que 

ajudam no crescimento celular normal, porém podem sofrer mutações que os tornam 

inapropriadamente ativos, favorecendo o crescimento descontrolado. Ao sofrer mutações os 

proto-oncogenes tornam-se oncogenes. Dentre os oncogenes estão MYC, BCL-2 (Gene do 

Linfoma de Célula B-2), RAS, HER2 (Receptor Tipo 2 do Fator de Crescimento 

Epidérmico), entre outros. Os supressores tumorais são codificados por genes normais e 

atuam na inibição da divisão celular, sendo a ação destas proteínas principalmente nos 

pontos de checagem do ciclo. São exemplos de supressores tumorais: p53, BRCA1, BRCA2, 

NF1, NF2, entre outros (WEINBERG, 2008; CAMARDA, et al., 2017).  

 O entendimento dos mecanismos envolvidos no ciclo celular é essencial para o 

desenvolvimento de agentes antitumorais, sendo que grande parte dos agentes terapêuticos 

possuem ação em fases especificas do ciclo celular.  
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 1.2 - Câncer 
 
 

O desequilíbrio no controle do ciclo celular, a presença de genes supressores de tumor 

não funcionais e a superexpressão de oncogenes, atuam diretamente no processo de 

tumorigênese. Câncer é o termo utilizado para representar um conjunto de mais de 100 

doenças distintas, tendo em comum o crescimento e desenvolvimento celular desordenado e 

com potencial invasivo. Sua origem é relacionada a muitos fatores, não tendo então uma 

causa comum e específica, sendo relacionada a múltiplos fatores, podendo ser de origem 

externa ou interna ao organismo humano (INCA, 2014). Três aspectos foram indicados para 

o aumento da incidência de câncer (BREIVIK, 2005):  

 

• Ambiental: Associação do desenvolvimento de tumores a fatores 

relacionados à conduta social e ambiental como: fumo, alimentação e incidência 

de radiação. 

• Envelhecimento: Aumento da incidência de tumores relacionados ao aumento 

da idade populacional. 

• Hereditariedade: Desenvolvimento de câncer relacionado ao alto grau de 

alterações do código genético, podendo estas alterações ser herdadas. 

 

Estimativas mundiais apresentadas pela Globocan (Agência Internacional para 

Pesquisa em Câncer) no ano de 2012 indicam a ocorrência 14,1 milhões de novos casos da 

doença e cerca de 8,2 milhões de mortes. Espera-se o aumento gradativo com o decorrer dos 

anos, estando relacionado ao envelhecimento da população. Para o ano de 2020 projeções 

feitas com base nos dados de 2012, indicam a ocorrência de 17,1 milhões de novos casos e 

prováveis 10 milhões de mortes, não estando descritos os casos de câncer de pele do tipo 

não melanoma (IARC, 2015). 

No Brasil a estimativa apresentada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o 

ano de 2017 é de aproximadamente 596 mil novos casos de câncer, incluindo o câncer de 

pele tipo não melanoma (FIG. 3 e 4) (INCA, 2015).  
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Figura 3: Distribuição proporcional dos tipos de câncer mais incidentes em homens estimados para 
2017. *Exceto câncer de pele não melanoma (INCA, 2015). 

 
 

 

Figura 4: Distribuição proporcional dos tipos de câncer mais incidentes em mulheres estimados para 
2017. *Exceto câncer de pele não melanoma (INCA, 2015). 

 

 
 
 
 1.2.1- Câncer de Mama Feminino 
 

O tecido mamário é composto por diferentes tipos de células responsáveis pela 

resposta fisiológica do órgão e o desenvolvimento de sua atividade. A interação entre estas 
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células e proteínas regula atividades primordiais como: proliferação, diferenciação, invasão 

e sobrevivência. As oscilações destas atividades podem gerar desequilíbrio no ambiente 

celular, levando a alterações no tecido, como: inflamação, alterações fibrocísticas e 

formação de tumores malignos (ZANETTI, 2011). Segundo o INCA, o câncer de mama 

feminino é a modalidade que mais acomete mulheres em todo o mundo, não estando 

relacionado ao desenvolvimento econômico, social e cultural dos países. Este câncer 

representa a maior incidência de morte em mulheres, representando cerca de 520 mil mortes 

no mundo somente no ano de 2012 (INCA, 2014).  

Para o Brasil em 2017 as estimativas estão em torno de 58 mil novos casos e a origem 

deste tumor pode estar relacionada a fatores físicos e biológicos como: envelhecimento, 

ingestão de álcool, drogas, excesso de peso e histórico familiar, sendo a idade um dos fatores 

mais expressivos (INCA, 2015).  

O câncer de mama é considerado uma doença complexa e com alta diversidade 

morfológica e biológica, devido ao acúmulo de alterações genéticas, alterações na regulação 

do ciclo celular, expressão de marcadores tumorais, entre outras características. Esta 

diversidade é responsável por apresentar diferentes prognósticos e diferentes respostas aos 

tratamentos atualmente disponíveis (CIANFROCCA, et al., 2009; ROUZIER, et al., 2005).  

A classificação de cada subtipo é relacionada à expressão de receptores, sendo eles: 

RE (Receptor de estrogênio), RP (Receptor de progesterona). De acordo com a expressão ou 

ausência dos receptores, os tumores de mama são subdivididos em grupos: luminal A, 

luminal B, superexpressão de HER2 e basal (SORLIE, et al., 2006; VODUK, et al., 2010). 

O subtipo, HER2, é negativo para os receptores hormonais (RE e RP) e com alta 

expressão do oncogene HER2 (SORLIE, et al., 2006). Cerca de 30% dos tumores de mama 

apresentam a superexpressão de HER2, o que contribui para um pior prognóstico e um 

fenótipo altamente agressivo. A superexpressão deste oncogene direciona as células 

tumorais a intensos ciclos de crescimento e divisão, atuando também na proteção contra a 

morte celular programada (Apoptose) (WEINBERG, 2008).  

O subtipo basal, também conhecido como triplo-negativo, apresenta negatividade para 

ambos os receptores (RE, RP e HER2). É considerado o subtipo mais agressivo, 

apresentando o pior prognóstico, por não possuir um alvo terapêutico específico. Cerca de 5 

a 10% dos cânceres de mama são de origem hereditária, estando esta condição relacionada 

a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Estes genes são enquadrados em uma classe 
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conhecida como “genes supressores de tumor” e atuam na regulação transcricional e no 

reparo do DNA, como também no controle do ciclo celular, da proliferação e diferenciação 

celular (CHEANG, et al., 2008; GALLO, et al., 2004). 

A linhagem tumoral MCF7 é utilizada neste trabalho como o modelo de câncer de 

mama. Esta linhagem é uma excelente estratégia para estudos in vitro, sendo que manteve 

características particulares do tecido mamário. Enquadra-se no subtipo molecular luminal A, 

sendo então RE/RP positivo, HER2 negativo. Outra característica importante deste modelo 

tumoral é possuir a proteína p53 funcional, porém não sofrem apoptose com facilidade, 

mostrando um perfil resistente (LAUTENSCHLAEGER, et al., 2013; FAN et al., 1995). 

 

 1.2.2 - Câncer do Sistema Nervoso Central (SNC) 
 

Os tumores cerebrais são divididos em dois grupos, sendo classificados levando em 

consideração a origem do tumor. Os tumores primários possuem sua origem nos tecidos 

cerebrais e os tumores secundários ou metastáticos possuem sua origem em outro tecido 

corporal e instalam-se no tecido nervoso. Grande parte dos tumores cerebrais é de origem 

primária (SHANMUGAVADIVU, et al., 2015).  

Os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) são classificados de acordo com suas 

características morfológicas e imunohistoquímicas (HUSE; HOLLAND, 2010). No ano de 

2007 a Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou uma nova classificação dos tumores 

cerebrais, não somente avaliando características morfológicas, mas também avaliando o 

comportamento biológico destes tumores. A classificação em graus (I, II, III e IV), separa 

os tumores por características de agressividade, sendo os tumores de graus III e IV 

considerados altamente agressivos (LOUIS, et al. 2007).  

Dentre os tumores do SNC, os gliomas representam a principal classe. Esta classe de 

tumores é originada de células gliais (HUSE; HOLLAND, 2010).  As células gliais 

representam papeis importantes na homeostase do SNC, desempenhando resposta a diversos 

processos, como: inflamatórios, lesões degenerativas, balanço de fluidos, controle de 

neurotransmissores, controle energético, entre outros (GOMES, et al., 2013).  

Os gliomas representam cerca de 80% dentre os tumores do SNC, sendo sua ocorrência 

independente de sexo e idade (POPOVA et al., 2014). Estimativas para o ano de 2017 



27 
 

 
 

indicam a incidência de 5.440 novos casos em homens e de 4.830 novos casos em mulheres 

(INCA, 2015). 

Os gliomas são subdivididos pela OMS em, astrocitomas, oligodendrogliomas e 

oligoastrocitoma (LOUIS, et al., 2007). Ambos, independentes de sua origem, invadem os 

tecidos cerebrais adjacentes de forma difusa e agressiva (FIG. 5). 

 

 

Figura 5: Origem dos gliomas (HUSE; HOLLAND, 2010). 

O glioblastoma multiforme (GBM) é enquadrado dentro dos astrocitomas e segundo a 

OMS, é de grau IV. O GBM é um tumor cerebral considerado de alta malignidade e 

agressividade, apresentando um mau prognóstico e uma grande probabilidade de 

recorrência. Os dados de sobrevida são inferiores à média de outras neoplasias, sendo que 

pacientes não tratados podem sobreviver em média 3 meses e pacientes tratados recebem 

sobrevida de 9 a 12 meses (PASI, et al., 2014). 

As características moleculares dos tumores podem ser relacionadas com seu 

desenvolvimento, como também sua agressividade. O aspecto molecular dos gliomas está 

relacionado a diversas mutações genéticas (HUSE; HOLLAND, 2010). Cerca de 30% dos 

GBM apresentam mutações no gene supressor de tumor TP53. Este gene é responsável pela 

codificação de uma fosfoproteína (p53) que possui grande afinidade ao DNA. A proteína 

p53 atua como protetora a possíveis danos causados ao DNA, direcionando as células 

danificadas a pararem o ciclo celular e iniciarem o reparo, como também em casos de 
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necessidade a indução da morte celular por apoptose (CRESPO, et al., 2015). Para 

representar a diversidade de gliomas, dentre os modelos celulares utilizados neste trabalho, 

encontra-se duas linhagens celulares de gliomas: U87 (Glioblastoma p53 selvagem) e T98 

(Glioblastoma p53 mutante).  

Fatores de crescimento atuam no estimulo do crescimento, diferenciação e proliferação 

celular. O fator de crescimento epidérmico (EGF) desempenha papel importante no 

desenvolvimento celular, necessitando de receptores específicos para cumprir sua função. O 

EGFR (Receptor do fator de crescimento epidérmico) estende-se do espaço extracelular pela 

membrana plasmática para o interior celular levando a informação da presença do fator de 

crescimento, estimulando o desenvolvimento celular (WEINBERG, 2008). Cerca de 30% 

dos GBM apresentam a superexpressão do EGFR, estando relacionada a mutações em sua 

extremidade extracelular (FIG. 6).  Receptores mutados emitem sinais que estimulam o 

crescimento e desenvolvimento celular, mesmo na ausência do EGF, favorecendo o 

crescimento e progressão dos tumores (PUPUTTI, et al., 2006). 

 

Figura 6: Mutação no Receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) (WEINBERG, 2008). 

 
 1.2.3 - Câncer de Pele 
 

O câncer de pele é encontrado em três formas: melanoma, carcinoma espinocelular e 

carcinoma basocelular, sendo estes dois últimos chamados de câncer de pele tipo não 

melanoma. O câncer tipo não melanoma é o mais frequente, estando relacionado à exposição 

excessiva ao sol, aumentando sua incidência com o aumento da idade.  No Brasil segundo o 

INCA a incidência do câncer de pele tipo não melanoma em homens será de 80.850 mil 

novos casos e de 94.910 mil novos casos em mulheres. (INCA, 2015). 
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O melanoma é o tipo de câncer de pele menos frequente, porém possui alta taxa de 

letalidade. Sua incidência tem aumentado em taxas aceleradas quando comparado a outros 

tipos de tumores. Estimativas para o Brasil em 2017 indicam a incidência de 3.000 novos 

casos em homens e 2.670 novos casos em mulheres (INCA, 2015). 

Estudos moleculares recentes demonstram que o melanoma não deve ser considerado 

uma doença simples, pois possuem grande heterogeneidade de desordens genéticas 

originadas de alterações moleculares (SEKULIC, et al., 2008).  

A alteração do ciclo celular é um dos mecanismos que está relacionado ao 

desenvolvimento e proliferação do melanoma. O gene CDKN2A (Inibidor 2A de quinase 

dependente de ciclina) é responsável pela informação de síntese de várias proteínas, como a 

proteína p16 (INK4a) e p14 (ARF), sendo estas as mais estudadas, devido a atividade de 

supressão tumoral e estando relacionadas ao controle das proteínas pRB (proteína 

retinoblastoma) e p53 (proteína 53) (SEKULIC, et al., 2008). No melanoma a frequência de 

mutações envolvidas com o gene TP53 responsável pela p53 é cerca de 9%, porcentagem 

considerada baixa, quando comparado a outros tumores (BENNETT, 2008). 

Cerca de 90% dos melanomas possuem a hiperfosforilação da proteína quinase ativada 

por mitógenos (MAPK). A MAPK é responsável em estimular a proliferação celular e 

proteção contra apoptose, sendo sua superexpressão favorável ao desenvolvimento dos 

tumores. A causa da hiperfosforilação desta proteína está ligada a mutações no gene BRAF, 

atuando como oncogene ao portar mutações (WOODMAN, et al., 2012). Alterações no 

processo de apoptose também podem ser encontradas em melanomas, através da regulação 

do gene BCL-2. O gene BCL-2 é conhecido como antiapoptótico, estando a p53 diretamente 

ligada à sua regulação, sendo assim tumores com mutações na p53 podem apresentar alta 

disponibilidade de BCL-2, sendo então favorável ao desenvolvimento tumoral (HAQ, et al., 

2012). Neste trabalho utilizamos a linhagem tumoral UACC como nosso modelo de 

melanoma humano. Esta linhagem possui a proteína p53 funcional (ZHANG, et al., 2010).  

 

 1.3 – Tratamentos 

 
Os tratamentos hoje disponíveis são: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e transplante 

de medula óssea (INCA, 2014). A cirurgia tumoral é a modalidade de tratamento mais antiga, 

sendo a única alternativa antes do surgimento da quimioterapia e radioterapia. O ato 
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cirúrgico representa grande parte do tratamento, sendo que muitos pacientes são submetidos 

à cirurgia e posteriormente a outro tratamento. A cirurgia pode ser inviabilizada devido à 

localização do tumor a ser extraído, pois dependendo da área a ser retirada poderá levar a 

outros problemas não relacionados ao tumor (COIMBRA, et al., 2011). Em muitos casos é 

necessária a combinação dos tratamentos, objetivando um melhor resultado e maiores 

chances de cura. A combinação mais utilizada é radioterapia com quimioterapia (COMBS, 

et al, 2012). 

 

 1.3.1 – Quimioterapia 

 
A quimioterapia consiste na utilização de medicamentos para o tratamento de câncer. 

Sua administração é feita para destruir células de rápido crescimento, porém estes 

medicamentos em sua maioria são inespecíficos. Devido sua falta de seletividade o 

medicamento atua em células normais como: capilares, sistema imunológico e 

gastrointestinal, levando a muitos efeitos colaterais (ALMEIDA et al, 2005). Os 

antineoplásicos utilizados na quimioterapia são organizados em categorias distintas, sendo 

os mais utilizados: antimetábolitos, agentes alquilantes, antibióticos antitumorais, produtos 

naturais e agentes inibidores de integrinas.  

Os agentes alquilantes foram um dos primeiros antineoplásicos a serem descobertos, 

estes medicamentos atuam no ciclo celular interrompendo importantes etapas na proliferação 

celular, formando ligações cruzadas com os filamentos de DNA, impedindo sua replicação, 

levando a morte das células que estão em duplicação (FERDINANDI e FERREIRA, 2009). 

Como exemplos desta classe têm a Temozolomida (TMZ), um antineoplásico indicado para 

tratamentos de gliomas malignos e a Cisplatina (CDDP) indicada para o tratamento de 

diversos tipos de câncer, ambas as drogas são atualmente utilizadas em clínica 

(HERMISSON et al, 2006). 

Os antimetábolitos possuem a capacidade de interferir bioquimicamente em algumas 

etapas da síntese de DNA e RNA, impedindo a replicação celular, tendo como característica 

agir em uma fase específica do ciclo celular, a fase S. Estes fármacos são divididos em 

algumas subclasses, sendo: análogos do ácido fólico representado pelo Metotrexato (MTX), 

antagonistas das pirimidinas representados por Fluorouracil e Floxuridina e os análogos das 

purinas representados por Mercaptopurina e Pentostatina (ALMEIDA et al, 2005).  
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Outra classe de antineoplásicos muito utilizados é os antibióticos antitumorais, que 

atuam de forma diversificada, através de ligações cruzadas com o DNA, inibição da mitose 

através da liberação de radicais livres e promovendo alterações na membrana plasmática 

(BRUNTON et al, 2012). A Mitomicina é um importante antibiótico antitumoral, tendo seu 

mecanismo de ação relacionado à formação de metabólitos que promovem a alquilação do 

DNA, levando a danos de caráter oxidativo (ALMEIDA et al, 2005).   

Os produtos de origem natural são importantes e eficientes agentes antineoplásicos, 

sendo muito utilizados na terapia clínica. Como exemplo desta classe, temos os alcaloides 

vegetais e peçonhas de animais (ALMEIDA et al, 2005). Um dos mais importantes exemplos 

desta classe de antineoplásicos são os alcaloides Vimblastina e Vincristina. Estes alcaloides 

foram isolados de uma espécie vegetal popularmente conhecida como Vinca e hoje os 

mesmos são utilizados no tratamento de linfomas, sarcomas, câncer de ovário, testículo e 

leucemia linfoblástica (BRANDÃO et al, 2010). 

Os quimioterápicos inibidores de integrinas enquadram-se entre os medicamentos 

mais promissores devido à ampla ação, sendo que promove efeito citotóxico, efeito 

antiangiogênico, efeito anti-invasivo e a combinação com radiação pode levar a um efeito 

sinergístico, ou seja, potencializar o efeito da radiação. Atualmente existe em teste um vasto 

número de inibidores de integrinas, podendo eles ser anticorpos monoclonais, peptídeos, 

polipeptídeos, entre outros. Cilengitida é um inibidor de integrinas αvβ3 e αvβ5 e enquadra-

se entre os mais promissores, sendo o primeiro anti-integrina a chegar em fase III de testes 

clínicos com glioblastomas (KUROZUMI, et al., 2012; LAUTENSHLAEGER, et al., 2013).  

1.3.2 – Radioterapia 

 
A radioterapia é uma especialidade médica que consiste na utilização de feixes de 

radiação ionizante (RI) para promover morte celular em tecidos que estão acometidos com 

células tumorais. Sendo uma modalidade de tratamento multidisciplinar, necessita de 

planejamento prévio de doses que serão aplicadas por determinado tempo em um volume de 

tecido que acomoda o tumor. Este planejamento prévio visa o sucesso do tratamento com o 

menor dano possível a tecidos sadios (OKUNO, 2010).  

Esta modalidade de tratamento pode ser administrada de duas formas, sendo a 

radioterapia externa, conhecida também como teleterapia ou a radioterapia interna, 

conhecida como braquiterapia.    
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 1.3.2.1 - Radioterapia Externa ou Teleterapia 

 
A radioterapia externa ou teleterapia é conhecida como radioterapia convencional. 

Esta modalidade de tratamento, utiliza feixes de radiação provenientes de fontes externas, 

comumente utilizada fonte de raios-X ou de elétrons de alta energia (6 a 20 MeV), 

provenientes de aceleradores lineares (FIG. 7). Os feixes externos penetram nos tecidos, 

sendo então possível sua aplicabilidade em tecidos mais profundos. (OKUNO, 2010).  

Todo tratamento radioterápico visa à aplicação de doses máximas possíveis na região 

de localização do tumor, objetivando menores consequências aos tecidos adjacentes. Em 

características gerais as doses que são necessárias para a erradicação das células malignas 

são muito elevadas, dificultando então o controle de efeitos adversos como: eritema de pele, 

mucosite e queda de cabelos (OKUNO, 2010).  

 

Figura 7: Ilustração representando equipamento de radioterapia externa. Disponível em: 
www.theworldofcancer.wordpress.com 

 1.3.2.2 - Radioterapia Interna ou Braquiterapia 

 
No ano de 1901, Pierre Curie emprestou uma pequena fração de rádio ao médico 

Henri-Alexandre Danlos, para aplicação na superfície da pele de um paciente que estava 

com lesões. Sendo então o da utilização clínica da braquiterapia. No ano de 1903 o 

pesquisador Alexandre Graham Bell, escreveu sobre a utilização de fontes radioativas 

selados em tubo fino de vidro poderiam ser inseridas em tumores malignos, onde ocorreria 

a ação terapêutica diretamente na lesão (GUPTA, 1995; THARIAT, et al., 2013). Problemas 

com a exposição à radiação ionizante influenciaram diretamente na diminuição da utilização 

como técnica terapêutica, retornando seu amplo uso somente nos anos 80, onde surgiram 
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novos radioisótopos e novas tecnologias, deixando a técnica mais segura e eficaz (CONNEL; 

HELLMAN, 2009). 

A braquiterapia é uma modalidade de tratamento radioterápico, onde se utiliza 

sementes ou fontes internas de radiação, que ficam próximas ou em contato com o tumor 

alvo. Este procedimento visa o tratamento de tumores pequenos e que estão muito próximos 

a tecidos muito sensíveis, levando assim a um tratamento mais objetivo e com menor taxa 

de ação nos tecidos saudáveis (LANA, et al., 2012).  

Na braquiterapia empregam-se emissores gama e beta de meias-vida longas, quando 

utilizados para tratamentos com intervalos de tempo determinado, sendo que a fonte é 

introduzida e após o tempo é retirada (OKUNO, 2010). Em tratamentos com implantes 

permanentes os radioisótopos são colocados em sementes encapsuladas com titânio (material 

bio-compatível), na região alvo com o auxílio de cateteres, agulhas ou dispositivos especiais 

(FIG. 8). 

 
Figura 8: Sementes de titânio com 5 mm x 1 mm e sementes de titânio sendo implantadas via agulha 
e cateteres (LACRUZ, et al., 2009). 

 
Exemplos de radionuclídeos mais utilizados em tratamentos com braquiterapia são 

descritos na TAB. 1. 
 
Tabela 1: Radionuclídeos utilizados em tratamentos com braquiterapia (OKUNO, 2010). 

 
 
 



34 
 

 
 

 1.4 - Radiações Ionizantes 

 
 Radiação é um termo amplo, sendo caracterizado como uma energia emitida a partir 

de uma fonte, podendo ser em forma de onda eletromagnética ou partícula. Algumas 

radiações são denominadas de ionizantes, pois ao serem emitidas e incidem sobre algum 

material possuem a capacidade de arrancar um elétron dos átomos constituintes (OKUNO, 

2013).  Ao ionizar ocorre a formação de pares de íons no material ou organismo, sendo a 

extensão desta formação diretamente relacionada ao tipo de radiação ionizante. Dentre as 

radiação ionizantes pode-se citar (TAUHATA, 2013): 

 Radiação Alfa (α): são partículas positivamente carregadas e emitidas por elementos 

com elevado número atômicos, como urânio e tório. Estas partículas são constituídas por 

dois prótons e dois nêutrons (ou por um núcleo de Hélio). Sua capacidade de penetração na 

matéria é bem reduzida, não sendo capaz de atravessar uma folha de papel ou a pele humana, 

porém quando ingerida pode levar a sérios danos biológicos. (FIG. 10) 

 Radiação Beta (β): são elétrons de origem nuclear e possuem maior capacidade de 

penetração quando comparada as partículas α, podendo ser blindadas por folhas de alumínio 

(FIG. 9). 

 Radiação Gama (γ): são um tipo de radiação eletromagnética com capacidade de 

atravessar ou penetrar o tecido humano, podendo ser blindada somente por concreto ou 

chumbo (FIG. 9).  

 

Figura 9: Poder de penetração das diferentes radiações ionizantes. Disponível em: 
http://www.eletronuclear.gov.br/hotsites/eia/v01_02_caracterizacao.html 
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 1.5 - Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes 

 
As radiações ionizantes ao interagir com os tecidos humanos formam elétrons 

ionizantes que geram efeitos em estágios físicos, químicos e biológicos (FIG. 10) 

(TAUHATA, 2013).  

 

• Físicos: ocorre ionização de átomos. 

• Químicos: Ligação indevida de fragmentos de moléculas a outras moléculas. 

• Biológicos: surgimento de efeitos bioquímicos, fisiológicos, que levam a 

alterações morfológicas e funcionais de tecidos e órgãos. 

• Orgânicos: Doenças. 

 

 
Figura 10: Fases para ocorrência do efeito biológico ocasionado por radiações ionizantes 
(TAUHATA, 2013). 

 
1.5.1 - Mecanismos de Ação das Radiações Ionizantes 

 
 A RI possui grande aplicação na área da saúde, principalmente em terapia e 

diagnóstico tumoral. O entendimento do mecanismo de ação da RI e as respostas celulares 

desencadeadas são de grande importância para o desenvolvimento de terapias.  

 O DNA é a molécula mais afetada pela RI, e a ação da radiação pode ocorrer por dois 

mecanismos: indireto e direto. 
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Ação indireta: Os elétrons que foram ejetados de seus orbitais pelo efeito da RI podem 

interagir com moléculas de água, formando espécies reativas, denominadas radicais livres, 

que causam danos às moléculas biológicas (WARDMAN, 2009).  

Radical livre é um átomo ou molécula que possui um ou mais elétrons 

desemparelhados nas camadas mais externas, apresentando elevada reatividade química. A 

interação de feixes de radiação com moléculas de água leva a ionização da mesma, sendo 

expressa pela reação (HALL, 2006): 

H2O        H2O+ + e- 

Os radicais iniciais possuem tempo de vida altamente curto na faixa de 10-10 segundos, 

decaindo rapidamente e formando os radicais livres, que reagem com outras moléculas de 

água formando o radical hidroxil OH. 

H2O+  +   H2O          H3O + OH 

 A última espécie formada na reação é altamente reativa, agindo nas moléculas de 

DNA. Segundo HALL, et al., 2006 cerca de dois terços dos danos causados as moléculas de 

DNA após a exposição à RI, é proveniente da reatividade com o radical hidroxil (FIG. 11). 

 

Figura 11: Efeito direto e indireto da radiação ionizante sobre o DNA (BONATO, 2011). 

 
 

A ação direta da RI é caracterizada pela interação direta com moléculas de DNA. Entre 

os danos ocasionados pode-se citar: alterações das bases, perdas de bases, quebras de pontes 

de hidrogênio, quebras de fita simples (single-strand breaks – SSBs), quebras de fita duplas 
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double-strand breaks – DSBs), ligações cruzadas dentro da molécula, ligações cruzadas entre 

moléculas e ligações cruzadas entre DNA e proteína (FIG. 12) (BONATO, 2011). 

Figura 12: Ilustração representando SSBs e DSBs induzidas por Radiação Ionizante no DNA. 

Adaptado de: http://www.bioch.ox.ac.uk/aspsite/index.asp?pageid=892. 

 

 1.5.1.1 Vias Moleculares de Reparo Ativadas Pela Radiação Ionizante 
 
 
 A resposta celular aos danos no DNA é marcada por indução de um complexo 

mecanismo de reparo, envolvendo diversos processos como: bloqueio do ciclo celular, 

reparo do DNA e indução de apoptose em danos mais severos (SHIKAZONO, et al., 2009; 

VIGNARD, et al., 2013). 

 Estimativas baseadas em células humanas indicam que diariamente ocorra cerca de 

20.000 lesões no DNA, sendo as SSBs as mais comuns, porém quando não reparadas ou 

reparadas incorretamente podem gerar danos mais severos. O reparo eficiente de SSBs é 

responsável em manter a estabilidade genômica, e este reparo é possível quando as células 

detectam a quebra e sinalizam para as proteínas dos pontos de checagem retardar o ciclo 

celular, permitindo um tempo maior no ciclo, o que favorece o reparo (KHORONENKOVA; 

DIANOV, 2014).  

 As DSBs são consideradas a principal responsável pela morte celular e caso não 

reparado, ou reparado incorretamente, contribui para a formação de aberrações 

cromossômicas (VIGNARD, et al., 2013).  O reparo de DSBs exige uma complexa 

maquinaria celular. As vias de sinalização que envolve os pontos de checagem são 

compostas por proteínas sensoras, proteínas transdutoras e proteínas efetoras. As proteínas 

sensoras junto com quinases reguladoras detectam o estresse e logo enviam sinal para pausar 

o ciclo celular. Caso o dano encontrado seja no DNA, por exemplo, DSBs, a célula ativa a 

maquinaria de reparo, para que o mesmo ocorra antes da continuidade do ciclo e as mutações 

não sejam transmitidas as células filhas na divisão (HUMPAL, et al., 2009). 
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 As proteínas da superfamília fosfatidilinositol 3-quinases (PI3K), atuam como 

sensoras do mecanismo de reparo. A família PI3K em células humanas é representada por 

Ataxia telangectasia mutada (ATM) e Proteína quinase dependente de DNA (DNA-PK). 

Essas quinases controlam os pontos de checagem através da ativação de proteínas efetoras, 

as CHK2 e CHK1 e estas proteínas promovem a parada do ciclo nas fases G1/S e G2/M 

(ZANNINI, et al., 2014) (FIG. 13). 

 

Figura 13: Diferentes respostas ao dano no DNA. Senescência, ativação do ponto de checagem, 
reparo do DNA, apoptose ou tolerância ao dano (Adaptado de ZANNINI, et al., 2014). 

 
 A proteína ATM, possui papel central na cascata de sinalização de DSBs. Esta 

proteína possui atividade quinase induzida pela radiação ionizante e sua ativação pode 

conduzir as células ao bloqueio do ciclo celular nas fases G1/S e G2/M. A atuação nos pontos 

de checagem representa um caminho essencial para o reparo celular e consequentemente a 

sobrevivência da célula. Para a ocorrência da cascata, a célula possui um esquema de 

sinalização muito eficiente, que logo capta o dano e transmite o sinal até que chegue a 

proteínas efetoras (FIG. 14) (KHORONENKOVA; DIANOV, 2014; BERRA, et al., 2006). 
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Figura 14: Representação geral da cascata de sinalização que ocorre na presença de danos ao DNA. 
(Adaptado de BERRA, 2006). 

 

 As RI podem promover bloqueios nas fases G1, S e G2, algumas horas após o 

tratamento radioterápico, através da ativação de ATM, mediado pela ação de CHK1 e CHK2. 

No ponto de checagem em G1 a proteína p53 é uma das principais responsáveis em 

desencadear a cascata. A CHK2 fosforila p53 e logo ocorre à ativação da parada em G1, e 

esse processo é dependente da ação de ATM, sendo que ATM fosforila CHK2. ATM/CHK2 

não atua somente na parada em G1, mas também na parada na fase S, porém neste caso 

ocorre também à degradação de CDC25A, desta forma não ocorrerá a desfosforilação de 

CDK2, levando ao bloqueio na fase S (FIG. 15) (ZANNINI, et al., 2014).  

 O ponto de checagem G2/M impede a entrada das células danificadas na fase M do 

ciclo celular. Sendo assim danos no DNA ativam ATM que iniciam sua cascata de 

sinalização. A progressão para a fase M é inibida através da ativação de CHK1 e a inibição 

de CDC25C, outra parte da cascata atua através da ativação de p53, que irá atuar na regulação 

da transcrição de proteínas efetoras que inibem o complexo CDC2-ciclina B (FIG. 15) 

(DECKBAR, et al., 2011).  
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Figura 15: Cascata de sinalização CHK2 ativada após danos ao DNA (ZANNINI, et al., 2014) 

  
 Após todo este estresse causado a célula pela RI, consequentemente a célula deveria 

ser encaminhada a morte celular por apoptose, porém muitos tumores possuem mutações ou 

deleções de genes responsáveis pela ativação de indutores de apoptose como p53, como 

também a superexpressão de genes de reparo e fatores que levam a resistência à morte 

celular. Os mecanismos envolvidos na radioresistência dos tumores serão abordados no 

tópico seguinte.  

 

 1.6 - Mecanismos Moleculares de Resistência – Radioresistência 

 
 A RI atualmente é uma das terapias mais eficientes no tratamento de tumores 

cerebrais, como glioblastomas e câncer de mama, porém a radioterapia é enquadrada como 

tratamento paliativo devido à radioresistência destes tumores. Alguns mecanismos que 

levam a resistência já foram descritos como, hipóxia, mutação da proteína p53 e 

superexpressão de genes de reparo (MAMON; TEPPER, 2014; SEIWERT, et al. 2007). 

 

 1.6.1 - Hipóxia 
 

A variação da concentração de oxigênio no nosso organismo é observada em tecidos 

normais, como também em tecidos tumorais. A rápida proliferação celular em tumores, leva 

ao esgotamento do fornecimento de nutrientes e oxigênio. Esta característica favorece a 

ocorrência de um ambiente hipóxico, ou seja, deficiente em oxigênio (EALES, et al., 2016).  
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Células normais, em ambiente hipóxico estão sujeitas a riscos devido ao estresse 

causado, sendo normalmente, danos ao DNA como: quebras de fitas e geração de aberrações 

cromossômicas, danos estes que levam as células a morte. Já as células tumorais sofrem 

mudanças genéticas de característica adaptativa, que permitem a sobrevivência e 

proliferação em condições de hipóxia. Diante esta adaptação, as células tumorais hipóxicas 

podem ser relacionadas a um perfil de câncer mais invasivo e metastático, sendo 

normalmente resistentes aos tratamentos usuais (VAUPEL, et al. 2007).  O efeito da RI é 

amplificado pela presença de O2, devido à interação com radicais que atuam diretamente nas 

moléculas de DNA, causando danos. Células irradiadas em ambientes normóxicos são cerca 

de três vezes mais sensíveis à terapia quando comparadas a células em hipóxia (BRISTOW; 

HILL, 2008). Estudos envolvendo a atuação da hipóxia em células tumorais obtiveram 

grandes descobertas, sendo uma das mais inovadoras, a publicação de um fator de transcrição 

heterodimérico que ativam fatores induzidos por hipóxia (HIF-1) (WANG, et al. 1993).  

 O complexo HIF-1 é composto por duas subunidades (α e β) e é ativado em resposta 

a alterações nos níveis de O2 (Oxigênio molecular), sendo responsável por promover a 

transcrição de vários genes que atuam em processos específicos para evitar a morte celular 

devido à hipóxia. Células tumorais ativam genes relacionados à HIF-1, levando a expressão 

de várias proteínas envolvidas no metabolismo celular tumoral como: metabolismo do ferro 

e glicose, transporte de O2, proliferação celular, angiogênese e metástase (POON, et al., 

2009). 

Além da ativação de HIF-1, células tumorais em condições hipóxicas diante a 

mecanismos de adaptação, produzem e liberam fatores de crescimento vascular endotelial 

(VEGF). Ambos os fatores ativados são responsáveis pelo estimulo no processo de 

angiogênese (formação de novos vasos), levando a um prognóstico mais agressivo e mais 

resistente ao tratamento quimioterápico e radioterápico (DACHS, et al., 2010). 

O VEGF é superexpresso em alguns tumores, atuando na neovascularização e 

progressão dos tumores em condições hipóxicas.  A expressão de VEGF está relacionada 

diretamente a HIF-1. O complexo HIF-1 em condições normais de oxigênio (normoxia) é 

prontamente reconhecido pela proteína supressora de tumor Von Hippel-Lindau (pVHL) que 

atua na subunidade HIF-1α. Em normoxia o complexo HIF-1 é sintetizado em altas taxas, e 

logo é oxidado pela enzima prolina hidroxilase, responsável pela oxidação de dois resíduos 

de prolina, convertendo-os em hidroxiprolina. As hidroxiprolinas permitem a ligação com 
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pVHL que inibi a ação da subunidade HIF-1α, estimulando sua degradação em proteossoma 

através da ubiquitinação. Em condições de hipóxia a prolina hidroxilase falha na oxidação 

das prolinas da HIF-1α, logo pVHL liga-se ao óxido nítrico, deixando a subunidade HIF-1α 

livre da ubiquitinação e pronta para a formação de heterodímeros com a subunidade HIF-1β, 

levando consequentemente a ativação da expressão de VEGF, que prontamente estimula o 

processo de angiogênese (FIG. 16) (RAHIMI, et al., 2012; WEINBERG, 2008).  

 

Figura 16: Ativação de HIF-1 em situações de Hipóxia e Normoxia. (RAHIMI, et al., 2012). 

A vascularização é essencial para o desenvolvimento dos tumores sólidos, sendo 

responsável pelo fornecimento de oxigênio e nutrientes, como também pela extração do gás 

carbônico (CO2) produzido pelo metabolismo. Outra característica essencial aos tumores 

realizada pelos vasos sanguíneos é a capacidade de migração e disseminação para outros 

tecidos (LIU, et al., 2013). Sendo assim o aumento da vascularização em tumores pode levar 

a um pior prognóstico, aumentando a atenção aos fatores pro-angiogênicos para o 

desenvolvimento de terapias mais efetivas que forneçam melhores prognósticos contra a 

progressão e metástases de tumores. 

 

 1.6.2 - Proteína p53 

 
O gene TP53 é conhecido como guardião do genoma, pois controla a resposta celular 

em condições de estresse. O gene codifica uma proteína que primeiramente foi descrita em 

1979, conhecida como p53. Esta proteína atua como fator de transcrição específico a 

moléculas de DNA, levando a ativação ou inibição de grande variedade de genes 

(WEINBERG, 2008). 
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Em condições fisiológicas p53 é encontrada em concentrações baixas e seu aumento 

está relacionado a estímulos de estresse, como: hipóxia, danos ao DNA, ativação de 

oncogenes e exposição celular a RI. Após o estímulo ocorre o acúmulo de p53 e em 

consequência, o surgimento de respostas relacionadas ao estresse ocorrido, podendo ser 

parada do ciclo celular, reparo do DNA, bloqueio da angiogênese, senescência e apoptose 

(NAGPAL, et al., 2006) (FIG. 17).  

 

Figura 17: Estímulos para ativação da proteína p53 e possíveis respostas. (Adaptado WEINBERG, 
2008) 

Agentes genotóxicos levam ao aumento da disponibilidade de p53 e em consequência 

observa-se o aumento dos níveis da proteína p21. Essa característica molecular mostra que 

p53 atua na parada do ciclo celular através da indução de expressão de p21 que promove 

ação inibitória de CDKs. As CDKs são importantes reguladores positivos na progressão do 

ciclo celular. Sendo assim p53 atua diretamente na interrupção da fase G1 do ciclo celular 

com o intuito de estender o tempo para o reparo de lesões no material genético, onde a célula 

poderá continuar o ciclo em caso de reparo ou ser induzida a morte celular por apoptose 

(LEUNG, et al., 2016). 

Outras moléculas que também possuem importância na regulação de p53 é a proteína 

MDM2 (Cromossomo 2 de duplo minuto de camundongo). Esta proteína reconhece como 

alvo a ser ubiquitinizado, a proteína p53, marcando-a para a degradação. MDM2 é 

superexpresso em algumas linhagens tumorais, levando a maior resistência destes tumores, 

sendo que atua na destruição de p53 (WEINBERG, 2008).  

Células que possuem p53 ativa podem promover a inibição de HIF-1α, através da 

sinalização de ubiquitinação mediada por MDM2, que induz a degradação proteossômica. 

Está regulação inibitória favorece diretamente a diminuição da expressão de fatores 
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angiogênicos e diminuição da progressão tumoral (WEINBERG, 2008).  Porém muitas 

linhagens tumorais apresentam mutações nos alelos responsáveis pela síntese de p53, sendo 

susceptíveis ao aumento da expressão de HIF-1α em condições hipóxicas e 

consequentemente ao aumento da expressão de VEGF e processos angiogênicos (RAVI, et 

al., 2000). 

  Estas mutações promovem características de resistência aos tratamentos, sendo que 

mostram tendências a não entrarem em parada celular após lesões no DNA, como também a 

resistência a apoptose. Sem a atividade de p53 células tumorais são toleráveis a situações de 

extremo estresse como, hipóxia, danos ao DNA e desregulação dos fatores de crescimento 

(NAGPAL, et al., 2006). Diante estes dados, tratamentos específicos que envolvem a via da 

p53 são altamente promissores. 

 

 1.7- Morte Celular 

 
A morte celular pode ser por diferentes vias, estando entre elas a apoptose, autofagia, 

necrose, catástrofe mitótica, como também existem outros tipos mais específicos como 

anoikis, cornificação, entose, pironecrose, paraptose e piroptose. O processo de morte é 

essencial para a manutenção do equilíbrio celular, desempenhando importante papel de 

controle. As diferenciações dos processos de morte são baseadas em características 

morfológicas e moleculares (GALLUZZI, et al., 2012). 

Necrose: morte por necrose possui uma morfologia bem característica, sendo, 

rompimento da membrana plasmática, extravasamento do material intracelular (citoplasma 

e organelas) e a desintegração do núcleo. Todos estes eventos morfológicos são responsáveis 

por uma resposta inflamatória, devido a isso a necrose é denominada como uma morte 

celular proveniente de algum processo patológico. A relação de morte por necrose e o 

tratamento com radiação ionizante é dose dependente, sendo que seu aparecimento é 

normalmente em doses altas de radiação (FIG. 19) (BERGHE, et al., 2014, KIM, et al., 

2015).  

Apoptose: conhecida como morte celular programada, é um processo fisiológico de 

morte, estando relacionado a processos de estresse sofridos pelas células, sendo assim estas 

células serão induzidas a morte sem ocorrência de respostas inflamatórias. O aspecto 

morfológico neste processo de morte é bem definido. As células em apoptose tornam-se 
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arredondadas, a cromatina é condensada e posteriormente fragmentada, diminuindo o 

volume celular e formação de prolongamentos (blebs) conhecidos como corpos apoptóticos. 

Os fragmentos celulares são reconhecidos por fagócitos e são fagocitados (FIG. 18) 

(TAYLOR, et al., 2008) 

 

Figura 18: Características morfológicas da Necrose e Apoptose. 

 
Autofagia: também é uma morte celular denominada programada, sendo uma rota 

alternativa. Esta via de morte é caracterizada pela reciclagem/degradação de organelas e 

outras partes celulares antigas ou danificadas, gerando energia. A autofagia é classificada 

em três formas que se diferenciam de acordo com os meios de entrega de carga para o 

lisossomo, são: macroautofagia, microautofagia e autofagia mediada por chaperones 

(NAGELKERKE, et al., 2015a; NAGELKERKE, et al., 2015b; YANG; KLIONSKY, 2010; 

KIM, et al., 2015). 

A macroautofagia é denominada simplesmente como Autofagia, inicia-se com a 

formação de uma membrana em torno de proteína e organelas, esta membrana é chamada de 

fagóforo. A junção das extremidades do fagóforo origina uma estrutura com dupla 

membrana, o autofagossoma. Através de uma membrana exterior o autofagossoma se liga 

ao lisossoma, o que origina o autolisossoma. Após o conteúdo é degradado por enzimas 

lisossomais (FIG. 19) (NAGELKERKE, et al., 2015a). 

Microautofagia os componentes celulares são incorporados diretamente em lisossomas 

por invaginações da própria membrana lisossomal (FIG. 19). 
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Autofagia mediada por chaperones (CMA) é uma forma observada somente em células 

de mamíferos. A mediação das chaperones permite a translocação de determinadas proteínas 

para o lisossoma através da membrana, por interação com o receptor LAMP-2A, o que 

resulta no desenrolamento das proteínas e sua posterior degradação (FIG. 19). 

 

Figura 19: Diferentes formas de morte celular autofágica. Adaptada de (Human autopgahy database 
– HADb) disponível em www. autophagy.lu/autophagy.html. 

 
Diversos processos moleculares podem regular a autofagia. Dentre estes reguladores 

a proteína quinase mTOR (Proteína alvo da rapamicina em mamíferos) é o principal 

controlador da ativação ou bloqueio da autofagia, sendo sua resposta a condições celulares 

fisiológicas ou de estresse. A proteína mTOR é pertencente à família das proteínas TOR, 

enquadrada no grupo das proteínas serina/treonina cinase. Estas proteínas pertencem ao 

grupo das PI3Ks (Fosfatidilinositol 3 cinase) que são enzimas compostas por duas 

subunidades, uma catalítica e outra regulatória (JUNG, et al., 2010). 

Além da autofagia, mTOR atua na regulação de diversos processos celulares, como: 

crescimento e proliferação, biogênese de ribossomos e reorganização do citoesqueleto. A 

mTOR pode formar dois complexos distintos: mTORC1 (Complexo 1 da mTOR) e 

mTORC2 (Complexo 2 da mTOR), sendo que mTORC1 que regula a autofagia 

(NAGELKERKE, et al., 2015a).  

O complexo mTORC1 é ativado após a ativação da via PI3K/AKT (Proteina quinase 

B). A ativação de PI3K/AKT inibe o heterodímero TSC1/TSC2 (Complexo da esclerose 

tuberosa 1 e 2), sendo que AKT fosforila TSC2 e esta fosforilação ativa mTORC1. A TSC2 

possui atividade de uma GAP (Proteína ativadora de GTPase) para a Rheb (GTPase 

homóloga de Ras enriquecida no cérebro). Rheb liga-se a mTORC1 mudando sua 

conformação, o que promove a ativação e fosforilação dos alvos de mTORC1 e promove o 
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bloqueio da autofagia (FIG. 20) (NAGELKERKE, et al., 2015a; NAGELKERKE, et al., 

2015b; LOZY; KARANTZA, 2012).   

mTORC1 pode sofrer inibição através da ativação de p53, AMPK e pela presença de 

Rapamicina. A proteína AMPK (Proteína quinase ativada por AMP) é sensível ao estado 

energético celular, sendo ativada pelo aumento de AMP. A ativação de AMPK leva a 

fosforilação e ativação do complexo TSC1/TSC2, que irão inibir a ação de mTORC1, 

consequentemente irá induzir a autofagia. A Rapamicina é um antibiótico que inibe a 

atividade quinase de mTORC1, agindo então como um indutor de autofagia. Já a proteína 

p53 pode induzir autofagia pela inibição direta de mTORC1, ou pode fosforilar ou ativar 

AMPK que por sua vez irá inibir mTORC1, induzindo a autofagia (FIG. 20) 

(NAGELKERKE, et al., 2015a; NAGELKERKE, et al., 2015b; LOZY; KARANTZA, 

2012). 

 

Figura 20: Principais vias moleculares que regulam a autofagia. Adaptado de 
https://www.cellsignal.com/reference/pathway/autophagy. 

 
Uma discussão em torno da autofagia é sobre seu papel relacionado a morte celular e 

sobrevivência celular. Estudos mostram que este processo possui duplo papel podendo atuar 

como um indutor de morte celular ou como um mecanismo pró-sobrevivência. Segundo 

CHEN; KARANTZA, 2011, defeitos na via autofágica podem ser relacionados ao acúmulo 

de organelas e macromoléculas danificadas, contribuindo para o aumento do estresse 

oxidativo e danos ao DNA, podendo o defeito na via ser associado ao acumulo de mutações 
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oncogênicas, aumentando as chances de aparecimento de câncer. Além disso a autofagia 

pode ser enquadrada como um supressor tumoral.  

Por outro lado em células tumorais devido ao alto estresse resultado do baixo 

suprimento de oxigênio e nutrientes, o processo autofágico pode ser considerado uma forma 

alternativa para obtenção de energia, tornando as células tumorais mais dependentes da 

autofagia para sobrevivência. Outro aspecto relacionado ao papel da autofagia na 

sobrevivência é relacionado a células que possuam defeitos na via apoptótica, sendo que a 

autofagia pode sustentar a viabilidade celular em condições de estresse metabólico, podendo 

ser por hipóxia ou baixa disponibilidade de nutrientes (CHEN; KARANTZA, 2011; LOZY; 

KARANTZA, 2012).   

A autofagia pode também ser relacionada a resistência dos tumores aos tratamentos 

convencionais, levando a um perfil quimioresistente e ou radioresistente.  Grande parte dos 

estudos tem empregado a utilização de inibidores de autofagia, como Bafilomicina 1 

(inibidor de H+ATPase vacuolar), cloroquina (CQ) (inibidor da fusão entre o 

autofagossomos e lisossomos) e o 3-metiladenina (3-MA) (inibidor de PI3K). A utilização 

destes inibidores é buscando a sensibilização das células tumorais através da inibição da 

autofagia (BORDIN, et al., 2013; CHEN; KARANTZA, 2011; LOZY; KARANTZA, 2012). 

  

Anoikis: Células necessitam de aderência a uma superfície para proliferar. Em 

ausência de aderência elas ativam uma versão de morte celular programada conhecida como 

anoikis. A dependência de ancoragem demonstra que as células possuem sensibilidade a 

aderência, e essa capacidade sensitiva está relacionada a receptores especializados que as 

informam sobre sua fixação. Grande parte desta sinalização é devido a uma classe de 

receptores de superfície celular, as integrinas (WEINBERG, 2008). 

A morte por anoikis é relacionada pela alteração da interação com a MEC, envolvendo 

diversos processos patológicos como também processos fisiológicos. Esta modalidade de 

morte deve ser vista como uma importante função fisiológica, pois assegura a homeostasia 

celular, atuando diretamente em células que perdem a ancoragem e poderiam se fixar em 

outros ambientes (BUNEK, et al., 2011). 

A execução de anoikis ocorre por diferentes vias, sendo todas relacionadas à ativação 

de caspases e endonucleases, como também a fragmentação de DNA. A ativação de anoikis 

ocorre através das vias apoptóticas: via intrínseca (mitocondrial) e extrínseca 
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(citoplasmática). A família das proteínas Bcl-2 são de extrema importância para ambas as 

vias, sendo divididas em três grupos: proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1), 

proteínas pró-apoptóticas multidomínios (Bax, Bak, Bok) e proteínas pró-apoptóticas (Bid, 

Bik, Bmf, Noxa, Bad, Bim e Puma) (FIG. 21) (TADDEI, et al., 2012).  

 

Figura 21: Ativação de anoikis pelas vias apoptóticas: extrínseca e intrínseca (TADDEI, et al., 
2012). 

 
As células são protegidas do processo de morte por anoikis, quando estão em aderência 

com a MEC. As integrinas são descritas pela literatura como responsáveis em suprimir este 

tipo de morte apoptótica, emitindo sinais anti-apoptóticos e pró-sobrevivência. A 

superexpressão de integrinas contribui para crescimento e desenvolvimento metastático 

tumoral, podendo as células superar o processo de anoikis. A característica de resistência a 

anoikis é encontrada em muitos tumores, sendo altamente favorável ao processo de 

metástase (FIG. 22) (PAOLI, et al., 2013).  
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Figura 22: Esquema representando morte celular por anoikis e células resistentes a anoikis 
(BUNEK, et al., 2011). 

 1.8 – Integrinas 

 
A família das integrinas representa um grande grupo de receptores que atuam na matriz 

extracelular e possuem sua função relacionada a adesão celular. Estas proteínas possuem 

uma extremidade intracelular e outra extracelular, o que colabora para a comunicação entre 

os ambientes celulares (AVRAAMIDES, et al., 2008). As integrinas são proteínas 

heterodiméricas constituídas por duas subunidades, uma subunidade α e uma subunidade β. 

Foram descritos até o momento dezoito subunidades α e oito subunidades β, e combinadas 

formam 24 integrinas distintas (MARGADANT, et al., 2011). 

A interação direta entre integrinas e componentes da matriz extracelular (MEC), 

como:fibronectina, colágeno, laminina, vitronectina, tenascina, é de extrema importância 

para o bom funcionamento do organismo humano, promovendo suporte, ancoragem e 

regulando o comportamento celular e processos fisiológicos como: diferenciação, migração, 

proliferação, forma e função das células (BUNEK, et al., 2011). Segundo MARGADANT, 

et al. 2011, as integrinas podem ser subdividas em três diferentes grupos: Grupo 1: adesão 

célula-célula, Grupo 2: ligam-se a mediadores, Grupo 3: ligam-se principalmente a MEC. 

Alterações na aderência celular podem levar a processos patológicos, como inflamação 

e câncer. A atuação das integrinas vem sendo relacionadas a importantes processos de 

desenvolvimento tumoral, atuando na progressão, invasão, angiogênese e metástases. Diante 

estes dados as integrinas tornam-se alvos em potencial para o desenvolvimento de novas 

moléculas terapêuticas (MARELLI, et al., 2013). 
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As integrinas são encontradas em todos os tecidos e células, sendo altamente dispersas.  

Dentre todos os tipos de integrinas até hoje descritas, as integrinas αvβ3 eαvβ5 possuem 

grande expressão em tecidos tumorais, estando entre eles: neuroblastomas, glioblastomas, 

melanomas, carcinoma de mama, próstata e bexiga (ALGHISI; RUEGG, 2006). A inibição 

direta destas integrinas αvβ3 e αvβ5 tem demonstrado ser um interessante alvo no 

desenvolvimento de novas terapias, sendo que ativa diretamente processos de angiogênese 

e progressão do tumor (BENDAS; BROSIG, 2012).  

 Evidências experimentais mostram que as integrinas estão diretamente relacionadas 

a tumores com características resistentes, sendo que tumores agressivos aumentam a 

expressão de proteínas de superfície celular, estando entre elas as integrinas αvβ3 e αvβ5, 

potencializando o processo de invasão e proliferação (PAOLI, et al., 2013; NERI; 

BICKNELL, 2005). Na angiogênese fisiológica os processos adesivos são altamente 

regulados e ativados quando necessário. Em processos patológicos como câncer, observa-se 

a superexpressão de integrinas αvβ3, atuando diretamente na indução de angiogênese, como 

também a resistência a anoikis (PAOLI, et al., 2013; LIEKENS, et al., 2001).   

 

 1.9 - Sequência RGD 

 
Proteínas de adesão da MEC necessitam de sequências de reconhecimento para se 

ligarem as integrinas. Essas proteínas possuem em comum um resíduo de ácido aspártico ou 

ácido glutâmico exposto, sendo a sequência arginina-glicina-ácido aspártico (Arg-Gly-Asp 

ou RGD) a mais frequente e estudada (SILVA, et al., 2007). Muitas proteínas adesivas 

possuem a sequência RGD em sua estrutura e através desta sequência ocorre a interação com 

as integrinas. Esta interação pode ser inibida por antagonistas denominadas de antagonistas 

de integrinas ou antagonistas da sequência RGD.  

A sequência RGD é comumente encontrada em alguns venenos de serpentes, sendo 

chamadas de desintegrinas, tendo a capacidade de inibir a interação das proteínas de matriz 

que possuem a sequência RGD, aos receptores integrinas presentes na membrana, tanto de 

células normais ou tumorais e alterar os processos de adesão (HAUBNER, et al., 1997). 
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 1.10 - Moléculas Radiossensibilizadoras 

 
SEIWERT et al., 2007, indicou três razões para o tratamento combinado de 

quimioterapia e radioterapia (Quimioradioterapia). O primeiro ponto destacado é que a 

quimioradioterapia pode atuar na preservação de órgãos, quando comparado ao tratamento 

cirúrgico. O segundo ponto destacado pelo autor é o potencial radiossensibilizador da 

quimioradioterapia, podendo melhorar o prognóstico de pacientes com tumores 

radioresistentes. E em terceiro ponto, a atuação da quimioterapia pode agir em áreas afetadas 

por metástases, onde a radioterapia não estaria atuando. 

Moléculas com potencial radiossensibilizador atuam como potencializadores do efeito 

terapêutico da radioterapia, mostrando um padrão de morte celular aumentada. O aumento 

deste efeito pode ser (JURADO, et al., 2009; KIM, et. al., 2016):  

 

• Efeito aditivo: Efeito da terapia combinada = Efeito da terapia com radiação 

• Efeito sinergístico: Efeito da terapia combinada > Efeito da terapia com 

radiação 

• Efeito antagônico: Efeito da terapia combinada < Efeito da terapia com 

radiação 

 

Os compostos quimioterápicos para serem considerados radiossensibilizadores devem 

aumentar a eficácia terapêutica da radiação, quando comparado a monoterapia com radiação 

(KATZ, et al., 2009). O tratamento com radiação atua principalmente nas moléculas de 

DNA, desestabilizando as células e induzindo-as a morte. Porém células que possuem 

resistência a radioterapia conseguem reparar os danos e continuar o ciclo de 

desenvolvimento, sendo assim quimioterápicos que atuam na inibição do reparo celular em 

nível de DNA, possuem a capacidade de aumentar a porcentagem de morte (WARDMAN, 

2007). 

Atualmente muitas moléculas são estudadas com a finalidade de serem empregadas no 

tratamento combinado com radiação, tendo como objetivo atuar em células resistentes. Entre 

estas moléculas, encontra-se a cisplatina um agente alquilante, que tem demonstrado efeito 

sinergístico em tratamento concomitante com radioterapia. A atuação da cisplatina em 
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tratamentos combinados de tumores sólidos está ligada a vários mecanismos, estando entre 

eles: sensibilização a hipóxia, diminuição do reparo do DNA, aumento da indução de 

apoptose, danos diretos ao DNA e atuação no ciclo celular (TOULANY, et al., 2014).  

Outro importante agente quimioterápico é a Temozolomida (TMZ), este composto 

enquadram-setambém dentro agentes alquilantes e possui um amplo espectro de ação em 

algumas linhagens tumorais até mesmo em tumores de difícil tratamento, como gliomas. O 

tratamento concomitante com a radiação tem demonstrado grande eficiência, aumentando os 

danos celulares e alterações no ciclo de reparo do DNA danificado. Sua atividade combinada 

aumentou o prognóstico de pacientes, concedendo maior porcentagem de sobrevida (CONG, 

et al., 2013). 
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 2 – JUSTIFICATIVA 

 
 A radioterapia é eficaz no controle tumoral, mas vários tumores possuem 

características moleculares que levam à radiorresistência e possível reincidência pós-

tratamento (LAI, et al., 2015). Muitos tumores superexpressam receptores de integrina. As 

integrinas desempenham um importante papel no crescimento, motilidade, regulação da 

adesão e sobrevivência, levando ao aumento da capacidade de proliferação, invasão e 

metástase dos tumores, tornando estes receptores excelentes alvos para o desenvolvimento 

de novas terapias (REN, et al., 2014). Cilengitida, um inibidor de receptores integrinas αVβ3 

e αVβ5, destaca-se pelo seu grande potencial antitumoral contra gliomas tendo exibido efeito 

citotóxico, anti-angiogênico, anti-invasivo, como também a indução de apoptose através da 

ativação de caspase-8 (SHIMIZU, et al., 2016; ONISHI, et al., 2013; REARDON, et. al., 

2011). Assim, a combinação de radiação ionizante com cilengitida é uma estratégia 

terapêutica alternativa. Porém o efeito desta combinação é pouco estudado em 

Glioblastomas (U87 e T98) e não estudado em melanoma (UACC). Portanto, neste estudo, 

determinou-se o efeito radiosensibilizador de cilengitida no tratamento de tumores 

resistentes, bem como comparar o efeito da terapia desta combinação com a cisplatina, 

molécula já utilizada na prática clínica. 
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 3 – OBJETIVOS 

 

 3.1 – Objetivo Geral 

 A avaliação do potencial radiossensibilizador de molécula RGD-like inibidora de 

integrina (Cilengitida), como também de um agente alquilante (Cisplatina) utilizado em 

clínica. Para atingir esta meta foi avaliado o efeito citotóxico dos tratamentos monoterápicos 

com Cilengitida e Cisplatina, como também o efeito da combinação das moléculas 

antitumorais com a radiação gama. 

 

 3.2 - Objetivos Específicos 

• Avaliar e caracterizar o efeito da monoterapia com Cilengitida, Cisplatina ou 

Radiação Ionizante sobre o metabolismo celular em diferentes linhagens de tumores 

humanos. 

• Avaliar e caracterizar o efeito da terapia combinada de Cilengitida ou Cisplatina com 

Radiação sobre o metabolismo de celular em diferentes linhagens de tumores 

humanos. 

• Avaliar e caracterizar a atividade do tratamento monoterápico de Cilengitida, 

Cisplatina ou Radiação Ionizante sobre a proliferação em diferentes linhagens de 

tumores humanos.  

• Avaliar e caracterizar a atividade do tratamento combinado de Cilengitida ou 

Cisplatina com Radiação sobre a proliferação em diferentes linhagens de tumores 

humanos.  

• Avaliar o mecanismo de ação do efeito antitumoral do tratamento monoterápico e 

tratamentos combinados com Cilengitida, Cisplatina e Radiação Ionizante, por 

citometria de fluxo: 

• Caracterizar a morte celular induzida 

• Caracterizar o ciclo celular 

• Caracterizar a geração de Radicais Livres (ROS) 

• Avaliação da morte celular induzida 
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4 - MATERIAS E MÉTODOS 
 
 
 4.1 - Cultivo Celular 

As seguintes linhagens de células: U87 (Glioblastoma humano p53 selvagem), T98 

(Glioblastoma humano p53 mutante), UACC (Melanoma humano), MCF7 (Carcinoma 

mamário humano) e MRC5 (Fibroblasto humano normal), foram cultivadas em meio de 

cultura Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM, Vitrocell Embriolife, São Paulo – BR) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, Vitrocell Embriolife, São Paulo – BR) e 

0,5% de penicilina. As células foram mantidas em atmosfera úmida com 5% de CO2 a 

temperatura de 37ºC. Para a utilização nos experimentos as células estavam em fase de 

crescimento logarítmica com 70-80% de confluência. As células foram tratadas com tripsina 

(Vitrocell Embriolife, São Paulo – BR) durante 2 minutos, após, foram centrifugadas e 

ressuspendidas em meio de cultura e retirada uma alíquota para a contagem utilizando a 

Câmara de Neubauer (FIG. 23).  

 

Figura 23: Câmara de Neubauer 

  
 4.2 - Efeito Antitumoral do Tratamento com Cilengitida e Cisplatina Sobre o 

Metabolismo Celular 

 
Descrito primeiramente por Mosmann, o ensaio colorimétrico brometo de [3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5difeniltetrazolio] conhecido como MTT tem como função determinar 

a viabilidade celular. O ensaio está relacionado à capacidade de enzimas desidrogenases 

presentes nas mitocôndrias e citoplasma de células viáveis, em reduzir o anel de tetrazólio, 

formando cristais de formazan de coloração azul. O acúmulo destes cristais em células 

metabolicamente viáveis é medido através de leitura em espectrofotômetro (MOSMANN, 

1983). 
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Após a contagem, as células foram semeadas em placas de cultivo de 96 poços na 

densidade de 1.500 células por poço e incubadas por 24 horas para aderência. Após o tempo 

de aderência, as células foram tratadas com diferentes concentrações de cilengitida (Sigma-

Aldrich, EUA) ou cisplatina (Sigma-Aldrich, EUA) e novamente incubadas em estufa por 

24 ou 48 horas.  

Após o período de incubação, utilizando uma bomba de vácuo foi retirado o 

sobrenadante da placa e adicionada solução de MTT (Sigma-Aldrich, EUA) na concentração 

0,25 mg/mL. A placa foi novamente incubada por cerca de 2 horas, ao abrigo da luz. O 

sobrenadante foi desprezado. Adicionou-se 200µL de Dimetilsulfóxido (DMSO, Synth, São 

Paulo - BR) em cada poço para solubilizar os cristais de formazan. A leitura da placa foi 

feita em um espectrofotômetro a 570nm.  

 

 4.3 - Alterações Morfológicas Causadas pelos Tratamentos com Cilengitida, 

Cisplatina e Radiação Gama 

 
Para avaliação das alterações causadas pelos tratamentos monoterápico foi utilizado 

Microscópio Óptico Invertido Zeiss Observer Z1. Durante os testes de citotoxidade as 

células foram fotografadas buscando possíveis alterações em suas morfologias. As imagens 

foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm acoplada ao microscópio 

Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase. 
 

 4.4 - Efeito Antitumoral do Tratamento com Radiação Gama Sobre o 

Metabolismo Celular 

 
As células semeadas em placas de cultura de 96 poços (1.500 células/poço) foram 

irradiadas no Laboratório de Irradiação Gama do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (LIG/CDTN) utilizando Irradiador Panorâmico Multipropósito de Categoria II 

fabricado pela MDS Nordion no Canadá, Modelo/número de série IR-214 e tipo GB-127, 

equipado com uma fonte de Cobalto-60 estocada a seco com atividade máxima de 2.200 

TBq, à temperatura ambiente. As placas contendo as células foram irradiadas em posição 

fixa de 2 metros de distância da fonte. As doses utilizadas foram 1, 2, 3, 6, 9 e 12 Gy, com 



58 
 

 
 

taxa de dose média de 67-66 Gy/h. Após a irradiação as células tratadas e a placa controle 

foram incubadas em estufa de CO2 por 24 ou 48 horas.  

Após o período de incubação, utilizando uma bomba de vácuo foi retirado o 

sobrenadante da placa e adicionada solução de MTT na concentração 0,25mg/mL. A placa 

foi novamente incubada por cerca de 2 horas, ao abrigo da luz. O sobrenadante foi 

desprezado. Adicionou-se 200µL de DMSO em cada poço para solubilizar os cristais de 

formazan. A leitura da placa foi feita em um espectrofotômetro a 570nm.  

 

 4.5 - Efeito do Tratamento com Cilengitida e Cisplatina Sobre a Proliferação 

Celular 

 
 O ensaio de clonogenicidade permite que seja avaliada a capacidade de células 

formarem colônias em placas de cultura, após receberem tratamentos com drogas anti-

proliferativas (RAFEHI, et al., 2011).  

 As células foram semeadas em placa de 96 poços (1.500 células/poço) e tratadas com 

diferentes concentrações de cilengitida ou cisplatina e novamente incubadas em estufa por 

24 horas. Posteriormente às 24 horas, o sobrenadante das triplicatas foi coletado em um tubo 

e as células foram tripsinizadas e também coletadas, formando um pool de células. As células 

foram centrifugadas e ressuspendidas em meio de cultura fresco e foi retirada uma alíquota 

para contagem das células, utilizando a câmara de Neubauer. Após a contagem, as células 

foram plaqueadas na densidade de 50 células por poço em placas de 6 poços e incubadas por 

6-7 dias, período suficiente para a formação de colônias isoladas. 

 Após o período de formação das colônias, o meio de cultura das placas foi retirado e 

os poços foram lavados com PBS. Após a lavagem as colônias foram incubadas com 1 

mL/poço de metanol (100%) em temperatura ambiente por 20 minutos. Em seguida o 

metanol foi retirado e as colônias foram incubadas com 1 mL/poço de solução Giemsa 

(Cromoline, São Paulo – BR) (0,074%) em temperatura ambiente durante 30 minutos. Após 

o tempo de incubação os poços foram lavados com água destilada e as placas foram deixadas 

em temperatura ambiente para a secagem. Após a secagem foram contadas as colônias 

formadas. Foram contadas somente colônias que possuíam mais de 50 células em sua 

composição. 
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 O número de colônias contadas nos poços de controle foi utilizado para o cálculo da 

eficiência de plaqueamento (EP), de acordo com equação descrita por RAFEHI, et al., 2011: 

 

EP: número de colônias formadas 
                                                     número de células plaqueadas 

 

 O valor da EP e o número de colônias formadas nas placas tratadas foram utilizados 

para calcular a fração de sobrevivência (FS) de acordo com equação descrita abaixo: 

 

FS: (número de colônias formadas após o tratamento/número de células plaqueadas) 
EP 

  
4.6 - Efeito do Tratamento com Radiação Gama Sobre a Proliferação Celular

  

 As células foram semeadas em placa de 96 poços (1.500 células/poço) e incubadas 

por 24 horas para aderência. Após o tempo de 24 horas as células foram irradiadas com 

diferentes doses (1-12 Gy) e novamente incubadas em estufa por 24 horas. O sobrenadante 

das triplicatas foi coletado em um tubo e as células foram tripsinizadas e também coletadas, 

formando um pool de células. As células foram centrifugadas e ressuspendidas em meio de 

cultura fresco e foi retirada uma alíquota para contagem das células, utilizando a Câmara de 

Neubauer. Após a contagem, as células foram plaqueadas na densidade de 50 células por 

poço em placas de 6 poços e incubadas por 6-7 dias, período suficiente para a formação de 

colônias isoladas. 

 Após o período de formação das colônias, o meio de cultura das placas foi retirado e 

os poços foram lavados com PBS. Após a lavagem as colônias foram incubadas com 1 

mL/poço de metanol (100%) em temperatura ambiente por 20 minutos. Em seguida o 

metanol foi retirado e as colônias foram incubadas com 1 mL/poço de solução Giemsa 

(0,074%) em temperatura ambiente durante 30 minutos. Após o tempo de incubação os 

poços foram lavados com água destilada e as placas foram deixadas em temperatura 

ambiente para a secagem. Após a secagem foram contadas as colônias formadas. Foram 
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contadas somente colônias que possuíam mais de 50 células em sua composição. A EP e FS 

foram determinadas utilizando as equações descritas no tópico 4.5.  

 

4.7 - Efeito Antitumoral do Tratamento Combinado da Radiação Gama com 

Cilengitida e Cisplatina Sobre o Metabolismo Celular 

 
As células foram semeadas em placa de 96 poços (1.500 células/poço) e incubadas por 

24 horas para aderência. Após a aderência as células foram tratadas com diferentes 

concentrações de cilengitida ou cisplatina e após 1 hora de tratamento as células foram 

irradiadas com diferentes doses (1-3 Gy) e novamente incubadas em estufa por 24 ou 48 

horas. 

 Após o tratamento utilizando uma bomba a vácuo foi retirado o sobrenadante da placa 

e adicionado solução de MTT na concentração 0,25 mg/mL. A placa foi novamente incubada 

por cerca de 2 horas, ao abrigo da luz. O sobrenadante foi desprezado. Adicionou-se 200µL 

de DMSO em cada poço para solubilizar os cristais de formazan. A leitura da placa foi feita 

em um espectrofotômetro a 570nm (HEIDUSCHKA, et al., 2014).  

 

4.8 - Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre a Proliferação Celular  

 
 As células foram semeadas em placa de 96 poços (1.500 células/poço) e incubadas 

por 24 horas para aderência. Após a aderência as células foram tratadas com diferentes 

concentrações de cilengitida ou cisplatina e após 1 hora de tratamento as células foram 

irradiadas com diferentes doses (1-3 Gy) e novamente incubadas em estufa por 24 horas. 

Posteriormente às 24 horas, o sobrenadante das triplicatas foi coletado em um tubo e as 

células foram tripsinizadas e também coletadas, formando um pool de células. As células 

foram centrifugadas e ressuspendidas em meio de cultura fresco e foi retirada uma alíquota 

para contagem das células, utilizando a Câmara de Neubauer. Após a contagem, as células 

foram plaqueadas na densidade de 50 células por poço em placas de 6 poços e incubadas por 

6-7 dias, período suficiente para a formação de colônias isoladas. 

 Após o período de formação das colônias, o meio de cultura das placas foi retirado e 

os poços foram lavados com PBS. Após a lavagem as colônias foram incubadas com 1 
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mL/poço de metanol (100%) em temperatura ambiente por 20 minutos. Em seguida o 

metanol foi retirado e as colônias foram incubadas com 1 mL/poço de solução Giemsa 

(0,074%) em temperatura ambiente durante 30 minutos. Após o tempo de incubação os 

poços foram lavados com água destilada e as placas foram deixadas em temperatura 

ambiente para a secagem. Após a secagem foram contadas as colônias formadas. Foram 

contadas somente colônias que possuíam mais de 50 células em sua composição. A EP e FS 

foram determinadas utilizando as equações descritas no tópico 4.5 (RAFEHI, et al., 2011; 

KIM et al., 2016).  

 

4.9 - Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre o Ciclo Celular  

 
As células foram semeadas em placa de 24 poços (50.000 células/poço) e incubadas 

por 24 horas para aderência. Após a aderência, para análise das alterações no ciclo celular 

induzidas pelo tratamento combinado com radiação gama, as células U87 e T98 foram 

tratadas com diferentes concentrações de cilengitida ou cisplatina e após 1 hora de 

tratamento as células foram irradiadas com diferentes doses (1-3 Gy) e novamente incubadas 

em estufa por 24 e 48 horas. 

 Após o tratamento o sobrenadante dos poços foi coletado e as células aderidas foram 

tripsinizadas e também coletadas, formando um pool de células. As células foram lavadas 

com solução PBS e retirado uma alíquota para contagem das células, utilizando a Câmara de 

Neubauer. Após a contagem, 250.000 células foram centrifugadas e ressuspendidas em 300 

μL de uma solução fluorocrômica hipotônica (HFS), contendo 50 μg/mL de Iodeto de 

Propídeo (PI, Calbiochem, EUA) e 0,1% de triton X-100 em citrato de sódio a 0,1%. As 

células foram incubadas a temperatura de 4oC durante 4 horas e levadas para análise no 

citômetro de fluxo FACSCanto II (BD Biosciences, EUA) utilizando o programa FACSDiva 

(BD Biosciences, EUA). A análise dos dados adquiridos foi realizada utilizando o programa 

FlowJo versão v.10 (Tree Star, EUA) (KIM et al., 2016).  
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4.10 - Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre a Morte Celular Apoptótica 

 
As células foram semeadas em placa de 24 poços (50.000 células/poço) e incubadas 

por 24 horas para aderência. Após a aderência, para análise da morte celular apoptótica 

induzida pelo tratamento combinado com radiação gama, as células U87 e T98 tratadas com 

diferentes concentrações de cilengitida ou cisplatina e após 1 hora de tratamento as células 

foram irradiadas com diferentes doses (1-3 Gy) e novamente incubadas em estufa por 24 

horas ou 48 horas 

 Após o tratamento de o sobrenadante dos poços foi coletado e as células aderidas 

foram tripsinizadas e também coletadas, formando um pool de células. As células foram 

lavadas com solução PBS e retirado uma alíquota para contagem das células, utilizando a 

Câmara de Neubauer. Após a contagem, as células foram ressuspendidas em tampão de 

ligação 1X na concentração de 1x106 células/mL. Em seguida 250.000 células foram 

ressuspendidas em 250 µL de tampão de ligação 1X e transferidas para um tubo de citometria 

e adicionado 1,5 µL de PI (BD pharmingen, EUA) e 1,5 µL de Anexina V-FITC (BD 

pharmingen, EUA). Após a marcação as células foram incubadas por 15 minutos em 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Terminado o tempo de incubação foi adicionado 

150 µL de tampão de ligação 1X e as amostras foram levadas para análise no citômetro de 

fluxo FACSCanto II (BD Biosciences, EUA) utilizando o programa FACSDiva (BD 

Biosciences, EUA). A análise dos dados adquiridos foi realizada utilizando o programa 

FlowJo versão v.10 (Tree Star, EUA) e a porcentagem de células agrupadas em cada estágio: 

Q1 = Células necróticas ou mortas (Anexina V-, PI +), Q2 = Células em apoptose tardia 

(Anexina V+, PI +), Q3 = Células em apoptose inicial (Anexina V+, PI -) e Q4 = Células 

Viáveis (Anexina V-, PI -) (KIM, et al., 2016). 

 

4.11 - Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre a Autofagia 

 
As células foram semeadas em placa de 24 poços (50.000 células/poço) e incubadas 

por 24 horas para aderência. Após a aderência, para análise da indução de autofagia pelo 

tratamento combinado com radiação gama, às células U87 e T98 foram tratadas com 

diferentes concentrações de cilengitida ou cisplatina e após 1 hora de tratamento as células 
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foram irradiadas com diferentes doses (1-3 Gy) e novamente incubadas em estufa por 24 

horas ou 48 horas. 

 Após o tratamento o sobrenadante dos poços foi coletado e as células aderidas foram 

tripsinizadas e também coletadas, formando um pool de células. As células foram lavadas 

com solução PBS e retirado uma alíquota para contagem das células, utilizando a Câmara de 

Neubauer. Após a contagem, 250.000 células foram ressuspendidas em 500 µL de PBS e foi 

adicionado 2 µL de Laranja de Acridina (1 µg/mL). Após a marcação as células foram 

incubadas por 15 minutos em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Terminado o tempo 

de incubação as células foram centrifugadas, ressuspendidas em PBS e novamente 

centrifugadas. Após a última centrifugação as células foram ressuspendidas em 300 µL de 

PBS e as amostras foram levadas para análise no citômetro de fluxo FACSCanto II (BD 

Biosciences, EUA) utilizando o programa FACSDiva (BD Biosciences, EUA). A análise 

dos dados adquiridos foi realizada utilizando o programa FlowJo versão v.10 (Tree Star, 

EUA) e a porcentagem de células agrupadas em cada estágio: Q1 = Células autofágicas 

(Vacúolos Autofágicos - Acridina +), Q4 = Células viáveis (Acridina -) (LOMONACO, et 

al., 2011).  

 

4.12 - Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre a Geração de Radicais Livres (ROS) 

 

As células foram semeadas em placa de 24 poços (50.000 células/poço) e incubadas 

por 24 horas para aderência. Após a aderência, para análise da indução da geração de radicais 

livres (ROS) pelo tratamento combinado com radiação gama, as células U87 e T98 foram 

tratadas com 10mM de N-acetilcisteína (NAC) após 1 hora com o antioxidante as células 

receberam o tratamento com diferentes concentrações de cilengitida ou cisplatina e 

incubadas em estufa por mais 1 hora. Após o tempo de tratamento as células foram irradiadas 

com diferentes doses (1-3 Gy) e novamente incubadas em estufa por 24 horas (KIM, et al., 

2016).  

Após o tratamento de 24 horas o sobrenadante dos poços foi coletado e as células 

aderidas foram tripsinizadas e também coletadas, formando um pool de células. As células 

foram lavadas com solução PBS e retirado uma alíquota para contagem, utilizando a Câmara 

de Neubauer. Após a contagem, 250.000 células foram incubadas com 10 µM de 2,7-
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diclorodihidrofluoresceina diacetato (DCFH-DA, Calbiochem, EUA) em PBS. Após a 

marcação, as células foram incubadas por 30 minutos em temperatura ambiente e ao abrigo 

da luz. Terminado o tempo de incubação as células foram centrifugadas, ressuspendidas em 

PBS e novamente centrifugadas. Após a última centrifugação as células foram 

ressuspendidas em 300 µL de PBS e as amostras foram levadas para análise no citômetro de 

fluxo FACSCanto II (BD Biosciences, EUA) utilizando o programa FACSDiva (BD 

Biosciences, EUA). A análise dos dados adquiridos foi realizada utilizando o programa 

FlowJo versão v.10 (Tree Star, EUA) (KIM, et al., 2016).  

 

4.13 – Análises Estatísticas 

 Todos os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão (DP) de três experimentos diferentes. Os dados 

obtidos foram analisados pelo teste One-Way ANOVA com pós-teste Bonferroni, utilizando 

o software GraphPad prism 5. Foram considerados significativos resultados com p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 5.1 -  Alterações Morfológicas Causadas pelo Tratamento com Radiação Gama 

 
 O tratamento com radiação ionizante induz alterações na morfologia das células e 

estas alterações são evidências do potencial antitumoral da radiação. Ao analisar a 

morfologia após o tratamento com radiação ionizante foi observado alterações em todas as 

linhagens estudadas. As alterações mais aparentes são redução do número de células, 

redução do volume, formação de vacúolos no citoplasma, irregularidades na membrana 

plasmática e arredondamento das células.  

 A FIG. 24 representa as alterações encontradas nas doses 3 Gy e 12 Gy. Observa-se 

que as alterações morfológicas demonstraram um padrão dose dependente.  No Anexo 1 

encontram-se as alterações morfológicas promovidas pelas demais doses de radiação.  
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Figura 24: Alterações morfológicas em linhagens tumorais tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 48 horas de 
tratamento. As imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm acoplada 
ao microscópio zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). As células tratadas 
apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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 5.2 - Efeito Antitumoral do Tratamento com Radiação Gama Sobre o 

Metabolismo e Proliferação Celular 

            

 O efeito citotóxico do tratamento com radiação gama foi determinado através do teste 

MTT, sendo que fornece dados da viabilidade metabólica e para validar o resultado obtido 

na avaliação da viabilidade metabólica com o MTT foi realizada a contagem das células. As 

duas técnicas foram realizadas em paralelo. 

 Com base na avaliação morfológica mostrada anteriormente (FIG. 24), observa-se 

que quanto maior a dose de radiação, maior a quantidade de efeitos na morfologia e menor 

densidade celular. O efeito da radiação sobre a taxa de viabilidade metabólica medida pelas 

técnicas de MTT e contagem de células foi de acordo com a análise morfológica, 

promovendo efeitos em relação a dose e ao tempo, sendo assim, pode-se concluir que o efeito 

da radiação ionizante em todas as linhagens estudadas, foi dose dependente, como também 

tempo dependente, sendo as células mais sensíveis ao tratamento de 48 horas. 

 O efeito citotóxico encontrado na avaliação da viabilidade metabólica (FIG. 25 A-E) 

foi validado através da contagem de células (FIG. 25 F-J). Os dois resultados estão 

normalizados em porcentagem com base nos seus respectivos controles, e ao compararmos 

os resultados de taxa de viabilidade metabólica das duas técnicas, observa-se grande 

semelhança. Sendo assim concluímos que a baixa viabilidade metabólica está relacionada 

com a morte celular, constatação está fundamentada na contagem de células vivas através 

da coloração com azul de tripan. O azul de tripan é utilizado na exclusão de células com a 

membrana celular comprometida, sendo que estas células são coradas com azul de tripan e 

então classificadas como mortas.  

 Ao analisarmos a FIG. 25 pode-se observar que a radiação atuou de forma semelhante 

em todas as linhagens, mostrando seu amplo espectro de ação. O efeito da radiação ionizante 

também mostrou ser independente ao status da proteína p53, sendo que foi citotóxica na 

linhagem T98 (p53 mutante) como também nas linhagens U87, MCF7 e UACC (p53 

selvagem). Outro ponto que podemos destacar é o efeito encontrado na linhagem MRC5, 

sendo que foi semelhante ao efeito promovido nas linhagens tumorais.  
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Figura 25: Efeito citotóxico induzido pela radiação ionizante em linhagens tumorais. 
Citotoxicidade avaliada após 24 e 48 horas de tratamento com diferentes doses de radiação ionizante. 
A-E: Viabilidade metabólica medida pelo MTT. F-J: Número de células contadas utilizando câmara 
de Neubauer. Média ± DP (n=3). 
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 Como observado nos gráficos da FIG. 25, após serem submetidas à radiação 

ionizante algumas células mantiveram a viabilidade metabólica, mesmo após o tratamento a 

maior taxa de dose testada (12 Gy). Buscando avaliar a capacidade proliferativa das células 

metabolicamente viáveis foram realizados experimentos de proliferação através do teste de 

clonogenicidade. Ao avaliar os resultados obtidos na viabilidade metabólica, buscamos 

determinar se as células resistentes ao tratamento, ou seja que estavam vivas e 

metabolicamente ativas, mantiveram a capacidade proliferativa normal. As células 

receberam o tratamento com radiação gama e foram incubadas por tempo suficiente para a 

formação de colônias isoladas. A FIG. 26 mostram os resultados encontrados nas linhagens 

tumorais, e a FIG. 27 mostra o resultado encontrado na linhagem não tumoral MRC5. 

 

Figura 26: Efeito induzido pela radiação ionizante sobre a proliferação de células tumorais. As 
células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 24 horas, após tratamento 
foram novamente plaqueadas e incubadas por tempo suficiente para formação de colônias isoladas. 
Média ± DP (n=3). 
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Figura 27: Efeito induzido pela radiação ionizante sobre a proliferação de células MRC5. As 
células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 24 horas, após tratamento 
foram novamente plaqueadas e incubadas por tempo suficiente para formação de colônias isoladas. 
Média ± DP (n=3). 

 
 A clonogenicidade das células tumorais foi reduzida após o tratamento com radiação 

ionizante. Ao avaliarmos a taxa de viabilidade metabólica após 24 horas de tratamento (FIG. 

25), a maior dose (12 Gy) obteve cerca de 80% de viabilidade metabólica, porém na 

avaliação da clonogenicidade foi constatado que as células resistentes que sobreviveram, não 

proliferaram. Já em doses baixas como 3 Gy, que não promoveram efeito citotóxico 

significativo, com taxa de viabilidade metabólica acima de 95%, ao avaliarmos a 

proliferação, observamos que estas células perderam grande parte de sua capacidade 

proliferativa, porém ainda possuem uma proliferação significativa, estando em torno de 

40%. 

 Já é descrito na literatura que muitos tumores possuem resistência ao tratamento 

radioterápico, necessitando de doses mais altas ou uma extensão do tempo terapêutico. Esta 

necessidade gera maiores efeitos adversos ao tratamento e consequentemente uma 

diminuição da qualidade de vida dos pacientes, além da susceptibilidade a reincidência (LAI, 

et al., 2015; KIM, et al., 2016; LAUTENSCHLAEGER, et al., 2013). 

 A superexpressão de integrinas está diretamente ligada ao perfil de resistência dos 

tumores. Observamos nas FIG. 25 e 26 que o tratamento radioterápico por 48 horas na dose 

de 12 Gy encontramos células metabolicamente vaiáveis, sendo a expressão de integrinas 

importantíssima neste resultado, devido a atuação na adesão celular, migração e 

angiogênese. Nas linhagens tumorais de glioblastomas (U87 e T98) e carcinoma mamário 

(MCF7) ocorrem a expressão das integrinas αvβ3 e αvβ5 e na linhagem tumoral de 
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melanoma (UACC) ocorre a expressão da integrina αvβ3 (MAURER, et al., 2009; 

LAUTENSCHLAEGER, et al., 2013).  

 Nos resultados acima citados mostramos que em todas as linhagens estudadas, 

mesmo a maior taxa de radiação ionizante testada (12 Gy), não foi capaz de matar todas as 

células expostas e estas células sobreviventes conseguiram manter sua capacidade 

proliferarativa, mesmo que de forma mais deprimida. A taxa média de proliferação nas doses 

mais baixas de radiação (1, 2 e 3 Gy) em ambas as linhagens foi de 40% (FIG. 26). As células 

que mantiveram suas capacidades metabólicas e proliferativas normais, ou seja, foram 

resistentes ao tratamento radioterápico, podem ser relacionadas a futuras metástases, estando 

esta capacidade proliferativa e invasiva diretamente relacionada a expressão de integrinas. 

Como dito anteriormente todos os nossos modelos tumorais utilizados possuem a expressão 

de integrinas αvβ3 e αvβ5, com base nesta expressão podemos entender melhor os resultados 

encontrados. 

 A necessidade do desenvolvimento de novas modalidades de terapia tumoral 

evidencia-se quando o assunto são tumores resistentes aos tratamentos tradicionais. A 

combinação de quimioterapia com radioterapia é uma das terapias combinadas mais 

utilizadas. Uma das principais razões para o emprego desta abordagem terapêutica é a 

possível eliminação das células resistentes a uma das modalidades de tratamento. Ou seja, a 

indução de morte de subpopulações residuais a tratamentos monoterápicos 

(GORODETSKY, et al., 1998).  

 Segundo KIM et al., 2016, o efeito da combinação de terapias pode ser: aditivo, 

sinergístico ou antagônico, sendo o efeito sinergístico o ideal. Para alcançar o efeito de 

combinação, cada terapia isolada não pode ter um efeito muito expressivo. Sendo assim a 

utilização de baixas doses de radiação e baixas concentrações dos quimioterápicos, torna-se 

a terapia ideal, pois juntos promoverão um efeito significativo e ainda poderiam resultar em 

baixos efeitos colaterais aos pacientes (GORODETSKY, et al., 1998; CHOU; TALALAY, 

1984; KIM, et al., 2016). 

Para o estudo da terapia combinada com o agente anti-integrina cilengitida, foram 

selecionadas as doses que promoveram no máximo 30% de morte. Com base nos resultados 

de viabilidade metabólica e de clonogenicidade (FIG. 25, 26), foram selecionadas as doses 

1, 2, e 3 Gy, pois ambas as doses sozinhas promoveram baixo efeito citotóxico e um efeito 

menos expressivo na avaliação da proliferação. Assim, poderemos observar a 
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potencialização do efeito da radiação pela ação da cilengitida e comparar com o efeito da 

cisplatina. 

 

 5.3 - Efeitos do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina 

 
 5.3.1 – Alterações Morfológicas Causadas Pelo Tratamento Combinado da 

Radiação Gama com Cilengitida e Cisplatina 
 
 O tratamento com radiação ionizante induz alterações morfológicas, como também 

o tratamento com os compostos quimioterápicos. Ao analisar a morfologia após o tratamento 

combinado com radiação ionizante, observam-se alterações em todas as linhagens estudadas. 

As alterações mais aparentes no tratamento com cisplatina são: redução do volume e 

formação de vacúolos no citoplasma, irregularidades na membrana plasmática e 

arredondamento das células. No tratamento com cilengitida, além da redução do volume e 

formação de vacúolos no citoplasma, irregularidades na membrana plasmática e 

arredondamento das células, observa-se a formação de agregados celulares, mecanismo 

característico da ação de moléculas anti-integrinas (FIG. 28, 29, 30, 31, 32). 
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Figura 28: Alterações morfológicas de células U87 tratadas com radiação ionizante 
combinada com CDDP e Cilengitida. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 
48 horas de tratamento. As imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam 
HRm acoplada ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). 
As células apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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Figura 29: Alterações morfológicas de células T98 tratadas com radiação ionizante combinada 
com CDDP e Cilengitida. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 48 horas de 
tratamento. As imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm acoplada 
ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). As células 
apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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Figura 30: Alterações morfológicas de células MCF7 tratadas com radiação ionizante 
combinada com CDDP e Cilengitida. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 
48 horas de tratamento. As Imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam 
HRm acoplada ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). 
As células apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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Figura 31: Alterações morfológicas de células UACC tratadas com radiação ionizante 
combinada com CDDP e Cilengitida. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 
48 horas de tratamento. As Imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam 
HRm acoplada ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). 
As células apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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Figura 32: Alterações morfológicas de células MRC5 tratadas com radiação ionizante 
combinada com CDDP e Cilengitida. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 
48 horas de tratamento. As Imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam 
HRm acoplada ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). 
As células apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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 As linhagens utilizadas expressam as integrinas αvβ3 e αvβ5 (MAURER, et al., 2009; 

LAUTENSCHLAEGER, et al., 2013), sendo importantes para a adesão celular proliferação 

e migração.  A inibição de integrinas tornou-se uma excelente estratégia terapêutica e a 

sequência RGD é reconhecida por algumas integrinas, sendo esta sequência a base para o 

desenvolvimento de antagonistas de integrinas. Cilengitida é um peptídeo RGD que interage 

especificamente com integrinas αvβ3 e αvβ5 (KUROZUMI, et al., 2012), inibindo a adesão 

celular e consequentemente induzindo a morte celular por anoikis (LEBLOND, et al., 2013). 

De fato o tratamento com cilengitida promoveu alterações morfológicas em todas as 

linhagens testadas. Uma característica de moléculas anti-integrinas é a indução do 

destacamento das células, formando agregados. LOMONACO, et al., 2011 demonstrou o 

efeito de cilengitida em linhagens tumorais de gliomas. O mesmo padrão morfológico 

indicado pelo autor, foi encontrado em todas as nossas linhagens, porém em nosso estudo 

utilizamos a ação anti-integrina de cilengitida como estratégia para fragilizar os tumores 

previamente ao tratamento com radiação ionizante, tendo em vista que tumores malignos 

superexpressam receptores integrinas e esta superexpressão atua na sobrevivência e 

migração para sítios distantes. Assim a terapia combinada com cilengitida torna-se uma 

excelente estratégia de radiossensibilização. 

 Nos painéis com as fotomicrográfias, pode-se observar que nos tratamentos 

combinados ocorreu uma diminuição da quantidade de células e do volume celular, 

mostrando então um padrão maior de citotoxicidade na terapia combinada. Para consolidar 

esta observação foram realizados testes de viabilidade celular e proliferação.  

 

 5.3.2 – Efeito Antitumoral do Tratamento Combinado da Radiação Gama com 

Cilengitida e Cisplatina Sobre o Metabolismo e Proliferação Celular 
 
 O feito citotóxico do tratamento combinado da radiação gama com os agentes 

quimioterápicos foi determinado através do teste MTT e para validar o resultado obtido na 

avaliação metabólica, em paralelo foi realizado a contagem das células. A FIG. 33 apresenta 

os resultados encontrados no tratamento combinado da radiação ionizante com os agentes 

antitumorais cisplatina e cilengitida na linhagem U87.  
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Figura 33: Efeito citotóxico induzido pelo tratamento combinado de radiação ionizante com 
CDDP ou Cilengitida em células U87. Citotoxicidade avaliada após 24 e 48 horas de tratamento 
com diferentes doses de radiação ionizante combinada com as moléculas quimioterápicas. A: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 24 horas de tratamento com CDDP B: Número de 
células contadas utilizando câmara de Neubauer após 24 horas de tratamento com CDDP. C: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 48 horas de tratamento com cilengitida D: Número 
de células contadas utilizando câmara de Neubauer após 48 horas de tratamento com cilengitida. 
Média ± DP (n=3). 

 Observa-se que o efeito do tratamento combinado com ambos os compostos 

quimioterápicos foi dose-dependente e tempo dependente. Ao avaliarmos o tratamento no 

tempo de 48 horas conseguimos observar que as moléculas quimioterápicas potencializaram 

o efeito da radiação ionizante, tanto no efeito sobre a viabilidade metabólica, quanto sobre o 

número de células. Sendo assim o efeito da terapia combinada foi significativo (p < 0,001) 

quando comparado com as monoterapias isoladas. E a terapia combinada de cilengitida com 

3 Gy foi significativa (p < 0,001) quando comparada com a mesma condição em combinação 

com cisplatina. Mostrando então ser mais potente que nosso controle positivo.  
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 Com base nos resultados encontrados na viabilidade metabólica e contagem de 

células após tratamento de 24 horas, pode-se observar que os tratamentos combinados não 

foram muito eficazes, com taxa média de viabilidade metabólica em torno de 60%. Sendo 

assim o teste de proliferação foi o mecanismo utilizado para constatar se as células 

sobreviventes após o tratamento mantiveram sua capacidade de proliferação.  A FIG. 34 

apresenta o resultado encontrado na linhagem U87. 

 

Figura 34: Efeito induzido pelo tratamento combinado da radiação ionizante com CDDP ou 
Cilengitida sobre a proliferação de células U87. Células foram tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante por 24 horas, após tratamento foram novamente plaqueadas e incubadas por tempo 
suficiente para formação de colônias isoladas. A: Tratamento combinado da radiação ionizante com 
CDDP. B: Tratamento combinado da radiação ionizante com cilengitida. Média ± DP (n=3). 

 
 Os resultados encontrados no teste de proliferação mostra que os tratamentos 

combinados potencializaram o efeito da terapia com radiação. O efeito encontrado no 

tratamento combinado de 3 Gy com 3 µM de ambas as drogas, foi equivalente ao efeito 

encontrado no tratamento monoterápico com 9 Gy (FIG. 25). Sendo assim podemos dizer 

que os compostos agiram como radiossensibilizadores, potencializando um tratamento antes 

não muito efetivo. 

 O efeito encontrado na linhagem tumoral T98 (p53 mutante) foi similar aos 

resultados encontrados na linhagem U87 (p53 selvagem). Esta análise mostra que a ação dos 

tratamentos foram independes a atividade de p53, mostrando ser uma excelente modalidade 

terapêutica, sendo que grande parte dos tumores possuem mutações no gene responsável 

pela síntese da proteína p53.  A FIG. 35 apresenta os resultados encontrados na avaliação da 

viabilidade metabólica e contagem de células na linhagem T98, após o tratamento 

combinado da radiação gama como cisplatina e cilengitida. 
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Figura 35: Efeito citotóxico induzido pelo tratamento combinado de radiação ionizante com 
CDDP ou Cilengitida em células T98. Citotoxicidade avaliada após 24 e 48 horas de tratamento 
com diferentes doses de radiação ionizante combinada com as moléculas quimioterápicas. A: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 24 horas de tratamento com CDDP B: Número de 
células contadas utilizando câmara de Neubauer após 24 horas de tratamento com CDDP. C: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 48 horas de tratamento com cilengitida D: Número 
de células contadas utilizando câmara de Neubauer após 48 horas de tratamento com cilengitida. 
Média ± DP (n=3). 
 

 Assim como na avaliação da proliferação celular na linhagem U87, o tratamento 

também foi efetivo contra a linhagem T98, mostrando mais uma vez a ação independente da 

atividade de p53 (FIG. 36). 
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Figura 36: Efeito induzido pelo tratamento combinado da radiação ionizante com CDDP ou 
Cilengitida sobre a proliferação de células T98. Células foram tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante por 24 horas, após tratamento foram novamente plaqueadas e incubadas por tempo 
suficiente para formação de colônias isoladas. A: Tratamento combinado da radiação ionizante com 
CDDP. B: Tratamento combinado da radiação ionizante com cilengitida. Média ± DP (n=3). 

 A avaliação da viabilidade celular e contagem de células após o tratamento 

combinado em outras linhagens tumorais foram realizadas nas mesmas condições das 

linhagens de gliomas. Os resultados encontrados foram similares nas linhagens MCF7 (FIG. 

37), UACC (FIG. 39). Assim também os resultados encontrados na proliferação celular, 

foram similares aos encontrados em U87 e T98. Mostrando então o amplo espectro de ação 

das terapias combinadas. Os resultados da clonogenicidade em MCF7 e UACC estão nas 

FIG. 38 e 40 respectivamente.  
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Figura 37: Efeito citotóxico induzido pelo tratamento combinado de radiação ionizante com 
CDDP ou Cilengitida em células MCF7. Citotoxicidade avaliada após 24 e 48 horas de tratamento 
com diferentes doses de radiação ionizante combinada com as moléculas quimioterápicas. A: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 24 horas de tratamento com CDDP B: Número de 
células contadas utilizando câmara de Neubauer após 24 horas de tratamento com CDDP. C: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 48 horas de tratamento com cilengitida D: Número 
de células contadas utilizando câmara de Neubauer após 48 horas de tratamento com cilengitida. 
Média ± DP (n=3). 

 
Figura 38: Efeito induzido pelo tratamento combinado da radiação ionizante com CDDP ou 
Cilengitida sobre a proliferação de células MCF7. Células foram tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante por 24 horas, após tratamento foram novamente plaqueadas e incubadas por 
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tempouficiente para formação de colônias isoladas. A: Tratamento combinado da radiação ionizante 
com CDDP. B: Tratamento combinado da radiação ionizante com cilengitida. Média ± DP (n=3). 

 
Figura 39: Efeito citotóxico induzido pelo tratamento combinado de radiação ionizante com 
CDDP ou Cilengitida em células UACC. Citotoxicidade avaliada após 24 e 48 horas de tratamento 
com diferentes doses de radiação ionizante combinada com as moléculas quimioterápicas. A: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 24 horas de tratamento com CDDP B: Número de 
células contadas utilizando câmara de Neubauer após 24 horas de tratamento com CDDP. C: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 48 horas de tratamento com cilengitida D: Número 
de células contadas utilizando câmara de Neubauer após 48 horas de tratamento com cilengitida. 
Média ± DP (n=3). 
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Figura 40: Efeito induzido pelo tratamento combinado da radiação ionizante com CDDP ou 
Cilengitida sobre a proliferação de células UACC. Células foram tratadas com diferentes doses 
de radiação ionizante por 24 horas, após tratamento foram novamente plaqueadas e incubadas por 
tempo suficiente para formação de colônias isoladas. A: Tratamento combinado da radiação ionizante 
com CDDP. B: Tratamento combinado da radiação ionizante com cilengitida. Média ± DP (n=3). 

 A linhagem MRC5 é nosso modelo de célula normal, sendo nosso indicador de 

citotoxicidade em células não tumorais. O efeito encontrado nesta linhagem foi semelhante 

ao encontrado nas demais linhagens tumorais testadas. A FIG. 41 apresenta os resultados de 

viabilidade metabólica e contagem após a terapia combinada com cisplatina e cilengitida.  
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Figura 41: Efeito citotóxico induzido pelo tratamento combinado de radiação ionizante com 
CDDP ou Cilengitida em células MRC5. Citotoxicidade avaliada após 24 e 48 horas de tratamento 
com diferentes doses de radiação ionizante combinada com as moléculas quimioterápicas. A: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 24 horas de tratamento com CDDP B: Número de 
células contadas utilizando câmara de Neubauer após 24 horas de tratamento com CDDP. C: 
Viabilidade metabólica medida pelo MTT após 48 horas de tratamento com cilengitida D: Número 
de células contadas utilizando câmara de Neubauer após 48 horas de tratamento com cilengitida. 
Média ± DP (n=3). 

 
 Na avaliação de proliferação em células MRC5 (FIG. 42) o efeito do tratamento com 

cilengitida foi cerca de 4 vezes maior nos tumores (Gliomas U87 e T98) em relação as células 

normais (Fibroblastos MRC5). Este dado nos mostra que o uso de cilengitida apresenta 

maior segurança terapêutica, sendo que desenvolveu um padrão menos citotóxico em células 

normais  
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Figura 42: Efeito induzido pelo tratamento combinado da radiação ionizante com CDDP ou 
Cilengitida sobre a proliferação de células MRC5. Células foram tratadas com diferentes doses 
de radiação ionizante por 24 horas, após tratamento foram novamente plaqueadas e incubadas por 
tempo suficiente para formação de colônias isoladas. A: Tratamento combinado da radiação ionizante 
com CDDP. B: Tratamento combinado da radiação ionizante com cilengitida. Média ± DP (n=3). 

 
 Com base nos resultados obtidos no teste de proliferação, os dados de fração de 

sobrevivência (FS) foram usados para calcular o Índice de Combinação (IC). Este dado nos 

fornece a característica da ação radiossensibilizadora das moléculas. Para o cálculo do IC é 

necessário obter a mesma FS em uma dose de radiação sozinha e em uma dose de radiação 

combinada com droga. Sendo assim o IC é calculado dividindo a dose de radiação sozinha 

pela dose de radiação utilizada na combinação que produzam o mesmo efeito citotóxico, 

conforme equação descrita abaixo (ALBERT, et al., 2006): 

 

  IC = Dose de radiação sozinha – Que produzam o mesmo efeito - FS 
                                Dose de radiação + droga 

 

 Nos cálculos deste trabalho utilizamos a dose de 9 Gy e a combinação de 3 Gy com 

3 µM de cilengitida. 

 

  

 Na TAB. 2 encontram-se os dados do IC de todas as linhagens.  
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Tabela 2: Índice de Combinação da terapia combinada com cilengitida 

 

FS: Fator de Sobrevivência - IC: Índice de Combinação   

 

        Como mencionado anteriormente, para o cálculo do Índice de Combinação (IC), 

temos que utilizar uma dose da monoterapia com radiação e uma dose de radiação em 

combinação com droga, ambas com mesmo efeito biológico, sendo este efeito calculado em 

fração de sobrevivência (FS). Ao analisar os resultados obtidos, foi observado que o 

tratamento monoterápico com radiação na dose de 9 Gy produziu o mesmo efeito do 

tratamento combinado entre 3 Gy + 3 µM de cilengitida. Esse resultado foi constante em 

ambas as linhagens tumorais. Sendo assim com base na fórmula já citada acima, o IC de 

todas as linhagens foi de 3.  

 O IC acima de 1 representa que o tratamento combinado com a fármaco foi 

radiossensibilizador, caso seja abaixo de 1, pode-se dizer que o fármaco atuou como 

radioprotetor. Sendo assim com base nos resultados da TAB. 2 pode-se dizer que cilengitida 

atuou como radiossensibilizador (ALBERT, et al., 2006). 

 Na linhagem MRC5 não foi possível fazer o cálculo, pois dentre os nossos resultados 

não foi obtido o mesmo efeito biológico de uma dose monoterápica de radiação e uma dose 

de radiação em combinação com drogas.  

 Os resultados da combinação com cisplatina não forneceu os dados necessários para 

o cálculo do IC em todas as linhagens testadas. 

Linhagem Celular Tratamento FS IC

U87 9 Gy 0,025 3

3 Gy + 3 µm Cilengitida 0,025

T98 9 Gy 0,036 3

3 Gy + 3 µm Cilengitida 0,038

UACC 9 Gy 0,028 3

3 Gy + 3 µm Cilengitida 0,028

MCF7 9 Gy 0,021 3

3 Gy + 3 µm Cilengitida 0,023
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 Outro dado importante utilizando a FS, foi o cálculo de quantas vezes o efeito foi 

potencializado comparando ao tratamento monoterápico com a radiação. Para este dado 

utilizamos o termo Fator de Potencialização (FP), calculado conforme equação abaixo: 

 

FP = FS da dose de radiação sozinha 
         FS da dose de radiação + droga 

 

 Na TAB. 3 encontram-se os cálculos do Fator de Potencialização (FP) nas linhagens 

tumorais. 

Tabela 3: Fator de Potencialização nas linhagens tumorais. 

 

FS: Fator de Sobrevivência – FP: Fator de Potencialização 

 O cálculo do fator de potencialização mostra que em ambas as linhagens de gliomas 

(U87 e T98) os tratamentos combinados potencializaram a ação das doses de radiação 

Tratamento FS FP FS FP FS FP FS FP

1 Gy 0,610 ± 0,017 - 0,694 ± 0,028 - 0,671 ± 0,027 - 0,598 ± 0,018 -

1 Gy + CDDP 2 µM 0,252  ± 0,016 2,42 0,325 ± 0,019 2,14 0,341 ± 0,012 1,97 0,329 ± 0,012 1,82
1 Gy + CDDP 3 µM 0,099 ± 0,011 6,16 0,202 ± 0,025 3,44 0,159 ± 0,018 4,22 0,169 ± 0,022 3,54
1 Gy + Cilengitida 2 µM 0,252 ± 0,021 2,42 0,306 ± 0,018 2,27 0,306 ± 0,009 2,19 0,285 ± 0,018 2,10
1 Gy + Cilengitida 3 µM 0,106 ± 0,013 5,75 0,135 ± 0,012 5,14 0,124 ± 0,012 5,41 0,157 ± 0,020 3,81

2 Gy 0,369 ± 0,026 - 0,508 ± 0,033 - 0,516 ± 0,027 - 0,422 ± 0,025 -

2 Gy + CDDP 2 µM 0,206 ± 0,017 1,79 0,258 ± 0,018 1,97 0,233 ± 0,015 2,21 0,265 ± 0,022 1,59
2 Gy + CDDP 3 µM 0,089 ± 0,016 4,15 0,139 ± 0,018 3,65 0,085 ± 0,012 6,07 0,084 ± 0,013 5,02
2 Gy + Cilengitida 2 µM 0,184 ± 0,017 2,01 0,194 ± 0,010 2,62 0,174 ± 0,013 2,97 0,189 ± 0,018 2,23
2 Gy + Cilengitida 3 µM 0,071 ± 0,011 5,20 0,107 ± 0,013 4,75 0,074 ± 0,018 6,97 0,064 ± 0,020 6,59

3 Gy 0,369 ± 0,017 - 0,405 ± 0,021 - 0,388 ± 0,028 - 0,349 ± 0,030 -

3 Gy + CDDP 2 µM 0,188 ± 0,016 1,96 0,115 ± 0,018 3,52 0,074 ± 0,009 5,24 0,100 ± 0,018 3,49
3 Gy + CDDP 3 µM 0,032 ± 0,012 11,53 0,048 ± 0,015 8,44 0,043 ± 0,009 9,02 0,048 ± 0,022 7,27
3 Gy + Cilengitida 2 µM 0,067 ± 0,025 5,51 0,107 ± 0,013 3,79 0,047 ± 0,013 8,26 0,060 ± 0,013 5,82
3 Gy + Cilengitida 3 µM 0,025 ± 0,009 14,76 0,040 ± 0,012 10,13 0,023 ± 0,001 16,87 0,028 ± 0,010 12,46

U87 T98 MCF7 UACC
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testadas, agindo então como radiossensibilizadores. Na dose de 3 Gy os tratamentos com a 

concentração 3 µM de cilengitida produziu uma potencialização de mais de 10 vezes na 

linhagem T98 e mais de 14 vezes na linhagem U87, sendo estes resultados siginificativos (p 

< 0,0001) quando comparado ao tratamento monoterápico com a radiação.  Analisando os 

resultados podemos observar mais um evidência que os tratamentos combinados foram 

parcialmente independentes da ação de p53, sendo que ocorreu a potencialização do efeito 

da radiação em ambas as linhagens. 

 Nas linhagens MCF7 e UACC o efeito da terapia combinada também foi 

radiossensibilizador, sendo que o tratamento com as moléculas quimioterápicas 

potencializaram a ação da radiação. O efeito da molécula anti-integrina cilengitida foi 

eficiente, aumentando a efeito da terapia com 3 Gy em mais de 16 vezes na linhagem MCF7 

e mais de 12 vezes na linhagem UACC. Estes dados mostram novamente o amplo espectro 

de ação desta molécula, sendo independe do tipo de linhagem tumoral.  

 A TAB. 4 encontram-se os resultados do fator de potencialização na linhagem 

MRC5, nosso modelo de célula não tumoral. 

 

Tabela 4: Fator de Potencialização na linhagem MRC5. 

 

 

FS: Fator de Sobrevivência – FP: Fator de Potencialização 

MRC5
Tratamento FS FP

1 Gy 0,671 ± 0,028 -

1 Gy + CDDP 2 µM 0,202 ± 0,039 3,32
1 Gy + CDDP 3 µM 0,131 ± 0,033 5,12
1 Gy + Cilengitida 2 µM 0,290 ± 0,032 2,31
1 Gy + Cilengitida 3 µM 0,230 ± 0,019 2,92

2 Gy 0,452 ± 0,026 -

2 Gy + CDDP 2 µM 0,143 ± 0,015 3,16
2 Gy + CDDP 3 µM 0,095 ± 0,021 4,76
2 Gy + Cilengitida 2 µM 0,230 ± 0,019 1,97
2 Gy + Cilengitida 3 µM 0,190 ± 0,021 2,38

3 Gy 0,329 ± 0,044 -

3 Gy + CDDP 2 µM 0,095 ± 0,021 3,46
3 Gy + CDDP 3 µM 0,048 ± 0,021 6,85
3 Gy + Cilengitida 2 µM 0,151 ± 0,019 2,18
3 Gy + Cilengitida 3 µM 0,103 ± 0,012 3,19
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 Observamos que na linhagem MRC5 (TAB. 4), nosso modelo de células não 

tumorais, não observamos uma potencialização de caráter dose resposta. Por outro lado, em 

ambas as linhagens tumorais testadas, houve uma potencialização significativa, 

principalmente da dose 3 Gy. Ao compararmos com as outras linhagens observa-se que 

cilengitida em MRC5 aumentou o efeito da dose de 3 Gy em 3 vezes, sendo que nas outras 

linhagens esse aumento foi superior a 10 vezes. O que aponta para o fato da terapia 

combinada apresentar-se mais segura do ponto de vista terapêutico. Mais estudos devem ser 

realizados no sentido de se avaliar quais os mecanismos moleculares estão envolvidos nesta 

diferença entre a potencialização citotóxica em tumores e em fibroblastos. 

 

  5.3.3 – Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida 

e Cisplatina Sobre o Ciclo Celular 

  

 Os resultados anteriores apresentam grandes evidências do efeito 

radiossensibilizador de cilengitida sobre as linhagens tumorais testadas, corroborando com 

nossa hipótese inicial de que receptores integrinas são alvos interessantes para terapia 

adjuvante destes tumores, sendo que eles expressam integrinas αvβ3 e αvβ5 (MAURER, et 

al., 2009; LAUTENSCHLAEGER, et al., 2013). Os resultados também confirmam que 

cisplatina atuou como radiossensibilizador, conforme descrito por GORODETSKY, et al., 

1998. 

 No entanto os dados apresentados até o momento não mostraram quais alterações 

metabólicas estavam envolvidas no efeito radiossensibilizador. Com o objetivo de 

aprofundar os estudos em busca dos mecanismos moleculares de ação destes compostos 

quimioterápicos, quando combinados com a radiação, foram avaliados os efeitos sobre o 

ciclo celular, produção de radicais livres e tipo de morte celular ativado pelos tratamentos. 

Como ferramenta essencial para alcançarmos estes objetivos, foi utilizado a técnica de 

citometria de fluxo. 

 Para a parte molecular do trabalho selecionamos as linhagens U87 e T98, como 

modelo de tumores com status p53 selvagem e mutante respectivamente. 

 O tratamento com radiação ionizante provoca alterações nas células em nível de 

DNA e estas alterações podem desencadear o bloqueio do ciclo celular nas fases G1, S e G2 
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(ZANNINI, et al., 2014). Sendo assim iniciamos nossos estudos moleculares, buscando 

determinar o efeito das terapias combinadas sobre o ciclo celular.   

 Os testes foram realizados em diferentes condições. Os resultados completos 

encontram-se no anexo II. 

 A FIG. 43 apresenta os resultados encontrados na linhagem tumoral U87 após os 

tratamentos monoterápicos com cisplatina, cilengitida ou radiação ionizante sobre o ciclo 

celular após 48 horas de tratamento.  

 

 

Figura 43: Efeito dos tratamentos monoterápicos após 48 horas sobre o ciclo celular em células 
U87. A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 48 horas. B: Células 
foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 48 horas. Após o tratamento de 48 
horas as células foram marcadas com PI e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II.  

 

A FIG. 44 apresenta os resultados encontrados na linhagem tumoral U87 após os 

tratamentos combinados com cisplatina ou cilengitida e radiação ionizante sobre o ciclo 

celular após 48 horas de tratamento.  
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Figura 44: Efeito dos tratamentos combinados da radiação gama com CDDP ou Cilengitida 
após 48 horas sobre o ciclo celular em células U87. Células foram tratadas com diferentes doses 
de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células foram marcadas 
com PI, após tempo de marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II.  

 
O ensaio de fragmentação de DNA após os tratamentos pode ser usado para a 

avaliação de morte celular. Com base nos resultados dispostos nas FIG. 43 e 44, observamos 

que a linhagem tumoral U87 na condição não tratada apresentou um perfil com 

predominância de células na fase G1 e os tratamentos monoterápicos com radiação (1-3 Gy) 

não produziram alterações significativas na fase G1 do ciclo celular, porém pode-se observar 

o aumento da fase sub-G1 (<G1). Os tratamentos monoterápicos com cisplatina e cilengitida 

produziram alterações no ciclo celular em um padrão dose e tempo resposta, sendo evidente 

o aumento da fase <G1 (TAB. 5). O aumento do conteúdo de DNA fragmentado, 

representado pela fase <G1 (sub-G1) pode ser interpretado como morte celular (KIM, et al., 

2015) 

 No tratamento combinado de 3Gy com 3µM de cilengitida por 48 horas, podemos 

observar que grande parte da população encontra-se na fase G1, ou seja, o dano celular foi 

reconhecido e desencadeou a parada do ciclo na fase G1, posteriormente o reparo celular 

provavelmente não foi eficiente e as células não ciclaram para as fases S e G2 e não 

proliferaram, estando este resultado de acordo com o resultado de clonogenicidade FIG. 34. 

Após perder a capacidade proliferativa as vias de morte celular são estimuladas, aumentando 

então a população na fase <G1. 
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 Na TAB. 5 encontram-se apresentado todos os dados da distribuição do ciclo celular 

por 24 e 48 horas de tratamento na linhagem U87. 

 Na avaliação do ciclo celular novamente conseguimos demonstrar o grande potencial 

do tratamento combinado, e a capacidade de radiossensibilização das moléculas. A TAB. 5 

mostra que em ambas as doses de radiação as drogas atuaram como potencializadores do 

efeito e novamente a combinação com cilengitida mostrou-se mais eficiente na indução de 

morte celular (sub-G1) quando comparamos com as mesmas condições de combinação com 

cisplatina (p < 0,01).  

 

Tabela 5: Distribuição do ciclo celular após tratamentos na linhagem U87.  

 

 

 Outro dado importante que podemos observar na TAB. 5 e nas FIG. 43 e 44 é a 

diferença na atuação dos compostos, sendo que a molécula cisplatina promoveu parada do 

< G1 (%) G1 (%) S (%) G2 (%) < G1 (%) G1 (%) S (%) G2 (%)
Sem Droga 0,31 ± 0,05 44,4  ± 1,22 35,5 ± 1,55 19,2 ± 0,50 0,54 ± 0,56 58,4 ± 1,35 19,3 ± 0,10 22,5 ± 1,59
CDDP 2 µM 3,07 ± 0,48 31,1 ± 1,6 33,6 ± 1,8 32,4 ± 0,77 11,7 ± 0,21 31,3 ± 0,07 30,1 ± 0,63 27,1 ± 0,07

0 Gy CDDP 3 µM 4,11 ± 1,93 26,5 ± 1,29 34,6 ± 0,83 32,4 ± 0,70 17,8 ± 0,63 23,1 ± 1,99 17,3 ± 0,62 43,2 ± 1,26
Cilengitida 2 µM 3,49 ± 0,36 56,5 ± 0,56 27,2 ± 0,01 11,8 ± 0,07 8,79 ± 1,17 56,9 ± 1,89 18,0 ± 1,87 16,3 ± 1,48
Cilengitida 3 µM 6,27 ± 1,31 48,3 ± 1,98 28,8 ± 0,28 15,5 ± 0,07 19,0 ± 0,05 65,0 ± 0,25 10,1 ± 0,59 7,92 ± 0,75
Sem Droga 1,73 ± 0,07 44,1 ± 1,71 36 ± 1,65 16,8 ± 1,05 5,27 ± 0,50 60,2 ± 0,40 16,6 ± 0,86 18,7 ± 0,83
CDDP 2 µM 4,86 ± 1,18 24,4 ± 1,97 34,3 ± 1,96 35,0 ± 1,51 13,4 ± 1,12 41,6 ± 1,95 14,0 ± 1,99 30,3 ± 0,07

1 Gy CDDP 3 µM 6,18 ± 0,98 10,3 ± 0,21 37,2 ± 1,04 43,7 ± 1,83 19,2 ± 1,20 12,3 ± 0,35 9,7 ± 0,70 58,7 ± 1,80
Cilengitida 2 µM 8,55 ± 1,26 39,3 ± 1,33 31,2 ± 1,11 18,9 ± 1,41 10,8 ± 1,31 57,5 ± 0,07 15,6 ± 1,02 16,7 ± 1,35
Cilengitida 3 µM 12,3 ± 1,71 40,9 ± 1,31 30,4 ± 1,83 15,2 ± 1,46 29,7 ± 0,15 57,6 ± 0,08 8,71 ± 0,14 5,69 ± 0,20
Sem Droga 4,46 ± 0,72 49,2 ± 1,99 33,7 ± 0,63 10,3 ± 1,83 10,8 ± 0,43 58,3 ± 1,21 16,0 ± 0,50 15,7 ± 0,50
CDDP 2 µM 6,41 ± 1,12 26,9 ± 1,21 30,7 ± 1,34 34,7 ± 1,67 17,0 ± 1,60 27,9 ± 0,56 14,2 ± 0,41 41 ± 0,32

2 Gy CDDP 3 µM 9,75 ± 1,36 16,9 ± 1,07 31,5 ± 0,56 39,7 ± 1,53 22,4 ± 1,89 30,0 ± 1,37 8,65 ± 1,21 39,5 ± 1,28
Cilengitida 2 µM 12,3 ± 1,48 36,3 ± 0,63 26,6 ± 1,97 21,3 ± 0,56 13,5 ± 1,12 52,5 ± 1,83 16,8 ± 1,38 17,1 ± 1,17
Cilengitida 3 µM 15,3 ± 0,21 38,8 ± 0,01 26,4 ± 0,07 18,5 ± 0,42 41,8 ± 0,14 57 ± 0,21 2,44 ± 0,17 0,61 ± 0,10
Sem Droga 4,6 ± 0,25 44,8 ± 0,25 37,2 ± 1,32 12,1 ± 1,25 9,99 ± 1,03 53,8 ± 0,63 22,5 ± 1,53 13,6 ± 1,47
CDDP 2 µM 6,82 ± 0,08 24,6 ± 0,70 30,8 ± 1,27 36,1 ± 1,20 18,3 ± 0,77 35,7 ± 1,06 15,4 ± 0,72 29,7 ± 0,23

3 Gy CDDP 3 µM 10,3 ±  1,11 24,6 ± 0,07 28,3 ± 0,99 35,6 ± 0,28 26,5 ± 0,21 22,4 ± 0,35 23,1 ± 1,34 29,2 ± 1,83
Cilengitida 2 µM 13,5 ± 0,91 37,5 ± 0,84 27,9 ± 0,63 18,3 ± 1,06 16,5 ± 0,32 52,9 ± 0,24 16,5 ± 0,18 11,3 ± 0,11
Cilengitida 3 µM 19,1 ± 1,32 36,0 ± 1,83 23,1 ± 0,35 19,6 ± 1,24 50,3 ± 0,14 48,8 ± 0,26 2,15 ± 0,18 0,52 ± 0,10

Tratamento
U87 48 HorasU87 24 Horas
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ciclo na fase G2 e a molécula cilengitida na fase G1. Porém novamente ao confrontarmos os 

resultados da fragmentação com os resultados de metabolismo e proliferação, observa-se que 

em ambas as terapias combinadas as células que estão em suas respectivas paradas não foram 

capazes de retornarem ao ciclo, ou seja, perderam a capacidade de divisão. Dado este que 

mostra uma possível indução de morte celular 

 As linhagens de glioblastomas utilizadas neste trabalho diferem em relação a 

atividade da proteína p53. O padrão de citotoxicidade encontrado na linhagem tumoral U87 

(p53 selvagem) foi comparável ao encontrado na linhagem T98 (p53 mutante). Sendo assim 

podemos concluir que o efeito da terapia combinada é parcialmente independente da atuação 

de p53.  

 A FIG. 45 apresenta os resultados encontrados na linhagem tumoral T98 após os 

tratamentos monoterápicos por 48 horas. Estando os resultados do tratamento de 24 horas 

no anexo II. 

 

 

Figura 45: Efeito dos tratamentos monoterápicos após 48 horas sobre o ciclo celular em células 
T98. A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 48 horas. B: Células 
foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 48 horas. Após o tratamento de 48 
horas as células foram marcadas com PI e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II.  
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A FIG. 46 apresenta os resultados encontrados na linhagem tumoral T98 após os 

tratamentos combinados com cisplatina ou cilengitida e radiação ionizante sobre o ciclo 

celular após 48 horas de tratamento.  

 
 
Figura 46: Efeito do tratamento combinado da radiação gama com CDDP ou Cilengitida após 
48 horas sobre o ciclo celular em células T98. Células foram tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células foram marcadas 
com PI, após tempo de marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 

 
 

Na TAB. 6 encontram-se apresentado os valores em porcentagem da distribuição de 

cada fase do ciclo após os tratamentos combinados nas linhagem tumoral T98.  
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Tabela 6: Distribuição do ciclo celular após tratamentos na linhagem T98. 

 

 
 Assim como na linhagem U87, o efeito das terapias sobre o ciclo celular foi dose e 

tempo dependente. Na combinação de 3 Gy com 3µM de ambas as drogas, foi observado 

um aumento da porcentagem da população celular em sub-G1, como também a parada do 

ciclo em G1 e G2.  

 O efeito da terapia combinada com cilengitida também manteve um padrão de 

citotoxicidade maior quando comparado ao efeito com a cisplatina, sendo que a porcentagem 

da população na fase sub-G1 nos tratamentos com cilengitida foram maiores. A distribuição 

do ciclo após os tratamentos na linhagem T98, também corroboraram os resultados 

encontrados na avaliação da viabilidade metabólica e proliferação celular e indicam que 

ambas as terapias combinadas induziram parada em G1 seguida de fragmentação de DNA 

que levou as células a morte celular.     

 No protocolo de fragmentação do DNA, pode-se observar a distribuição do ciclo 

celular após diferentes tratamentos e tempo. Conforme dito anteriormente a porcentagem da 

< G1 (%) G1 (%) S (%) G2 (%) < G1 (%) G1 (%) S (%) G2 (%)
Sem Droga 0,32 ± 0,11 44,8 ± 0,40 31,0 ± 1,10 21,2 ± 0,81 1,21 ± 0,33 56,2 ± 0,78 23,9 ± 1,09 18,3 ± 1,74
CDDP 2 µM 2,98 ± 0,71 31,7 ± 1,47 39,7 ± 1,15 24,5 ± 0,70 17,8 ± 1,13 37,9 ± 0,28 13,7 ± 1,67 30,9 ± 1,24

0 Gy CDDP 3 µM 3,58 ± 0,69 31,2 ± 1,19 39,6 ± 1,06 25,5 ± 1,19 21,3 ± 1,01 24,7 ± 0,87 13,5 ± 0,94 40,8 ± 0,68
Cilengitida 2 µM 7,42 ± 0,19 52,1 ± 0,60 23,1 ± 0,91 14,8 ± 0,28 11,0 ± 0,14 52,2 ± 0,91 30,2 ± 0,42 5,8 ± 0,79
Cilengitida 3 µM 7,39 ± 1,46 48,4 ± 1,12 26,4 ± 1,27 16,7 ± 1,06 15,0  ± 0,19 53,8 ± 1,05 16,2 ± 0,84 14,3 ± 0,82
Sem Droga 1,69 ± 0,38 43,0 ± 1,22 35,2 ± 1,02 17,8 ± 1,83 3,6 ± 0,65 58,1 ± 1,48 24,6 ± 1,42 13,1 ± 1,67
CDDP 2 µM 4,19 ± 1,34 40,5 ± 1,08 28,4 ± 0,99 25,5 ± 1,05 18,9 ± 0,56 39,2 ± 0,63 14,4 ± 0,84 26,4 ± 0,21

1 Gy CDDP 3 µM 6,2 ± 0,78 25,1 ± 0,56 39,5 ± 1,23 27,6 ± 1,92 22,1 ± 0,35 19,9 ± 0,28 13,7 ± 0,41 42,0 ± 0,58
Cilengitida 2 µM 8,88 ± 0,60 52,1 ± 1,97 24,8 ± 1,13 12,8 ± 1,11 12,7 ± 0,07 45,2 ± 1,16 22,7 ± 0,14 17,3 ± 1,12
Cilengitida 3 µM 5,04 ± 0,13 53,5 ± 0,86 30,1 ± 1,80 9,72 ± 1,44 29,6 ± 0,21 53,9 ± 0,35 8,57 ± 0,25 7,37 ± 0,18
Sem Droga 3,51 ± 0,81 47,2 ± 1,29 25,2 ± 1,66 22,3 ± 0,50 5,1 ± 0,58 58,1 ± 0,78 25,9 ± 0,85 11,1 ± 0,71
CDDP 2 µM 4,29 ± 0,56 38,8 ± 1,24 26,7 ± 1,93 28,4 ± 1,49 19,1 ± 0,77 38,6 ± 1,24 13,6 ± 0,63 29,2 ± 1,20

2 Gy CDDP 3 µM 5,86 ± 0,95 31,9 ± 1,68 29,4 ± 1,98 32,2 ± 1,20 27,1 ± 1,06 23,5 ± 1,62 19,3 ± 1,94 29,6 ± 1,07
Cilengitida 2 µM 8,86 ± 1,02 50,9 ± 1,06 22,4 ± 0,07 15,7 ± 1,39 13,5 ± 0,04 57,7 ± 0,10 15,3 ± 0,25 15,7 ± 0,36
Cilengitida 3 µM 10,2 ± 0,69 50,9 ± 1,31 23,2 ± 0,77 15,4 ± 1,54 35,8 ± 0,52 60,9 ± 0,75 2,39 ± 0,65 0,72 ± 0,48
Sem Droga 7,14 ± 0,07 43,8 ± 1,18 28,4 ± 0,55 18,1 ± 1,20 9,8 ± 0,91 58,5 ± 1,26 15,7 ± 1,39 16,8 ± 1,62
CDDP 2 µM 8,92 ± 0,97 34,5 ± 1,98 25,9 ± 1,90 29,6 ± 1,05 21,4 ± 0,42 33,2 ± 1,04 16,7 ± 0,21 24,6 ± 1,61

3 Gy CDDP 3 µM 10,3 ± 0,55 24,9 ± 1,15 32,5 ± 1,88 31,5 ± 1,49 39,7 ± 0,35 31,2 ± 1,86 16,5 ± 0,07 13,1 ± 1,80
Cilengitida 2 µM 12,0 ± 0,70 45,0 ± 0,28 26,3 ± 1,33 14,2 ± 1,53 13,7 ± 0,09 49,1 ± 0,10 22,3 ± 0,32 15,2 ± 0,21
Cilengitida 3 µM 15,8 ± 1,49 44,9 ± 1,40 23,7 ± 1,76 13,7 ± 1,63 49,2 ± 0,15 48,9 ± 0,29 1,42 ± 0,26 0,28 ± 0,04

T98 24 Horas T98 48 Horas
Tratamento
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população celular na fase sub-G1 pode ser relacionada a morte celular. Porém este teste não 

gera a informações necessárias para definir os mecanismos de morte celular que estão sendo 

induzidos pelos tratamentos. Sendo assim foram feitos testes mais específicos para avaliar o 

tipo de morte celular. 

 

 5.3.4 – Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre a Morte Celular Apoptótica 
 
 
 Para avaliarmos a indução de morte celular apoptótica, utilizamos a dupla coloração 

com Anexina V-FITC e PI. Este ensaio é baseado na afinidade da anexina V pela 

fosfatidilserina. Esse fosfolipídeo é encontrado na face interna da membrana celular e é 

exposto para a face externa durante as fases iniciais da apoptose. Nas fases iniciais da 

apoptose as células mantêm a integridade da membrana celular, impedindo a entrada do PI. 

Porém nos estágios mais avançados da apoptose a permeabilização da membrana permite a 

entrada do PI, tornando as células duplo marcadas. Sendo assim este teste permite a 

quantificação de células em estágios iniciais e tardios de apoptose, como também definir 

células em necrose (AUBRY, et al., 1999).  

 Após os tratamentos monoterápicos com radiação, cisplatina e cilengitida (FIG. 47), 

foi observada a presença de células em apoptose inicial (Anexina V-FITC +) e células em 

apoptose tardia ou necrose secundária (Anexina V-FITC + e PI+). Assim como nas outras 

técnicas já apresentadas o padrão de efeito foi dose e tempo dependente.  Como também o 

tratamento combinado da radiação ionizante com as moléculas quimioterápicas mostrou-se 

mais eficiente quando comparado aos tratamentos monoterápicos (p < 0,001).  

 A FIG. 47 e 48 apresentam os resultados encontrados na linhagem tumoral U87 após 

os tratamentos por 48 horas. Estando os resultados do tratamento de 24 horas no anexo III.  
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Figura 47: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamentos monoterápicos por 48 
horas em células U87. A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 48 
horas. B: Células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 48 horas. Após 
tratamento de 48 horas as células foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de 
marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 

 
A combinação com cisplatina e cilengitida novamente mostrou um padrão de 

potencialização do efeito da radiação ionizante, ou seja, as moléculas atuaram como 

radiossensibilizadoras (FIG. 48).  

 
Figura 48: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células U87. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células 
foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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 As células controle apresentam-se viáveis (± 90%) (FIG. 47 e 48), sendo negativas 

para ambas as colorações. Estes dados corroboram com os resultados encontrados na 

avaliação da viabilidade metabólica (FIG. 33). Após o tratamento com baixas doses de 

radiação ionizante, observa-se que 3 Gy promoveu  uma discreta redução da viabilidade 

celular e aumento de células coradas com anexina V-FITC após 24 horas (11%) e 48 horas 

de tratamento (24,40%), sendo então o padrão de indução de morte tempo dependente. 

Assim as células observadas na fase sub-G1 nas FIG. 43 e 44 após a monoterapia com 

radiação ionizante apresentaram fragmentação do DNA desencadeada pelo processo de 

apoptose inicial. A linhagem U87 possui p53 selvagem e é capaz de ativar vias de reparo via 

ativação de p21 com parada em G1, quando o reparo é ineficiente, podem ativar senescência 

ou ativar caspases levando a célula ao processo de morte por apoptose (LEE, et al., 2011). 

 Na TAB. 7 encontram-se os resultados em porcentagem da quantidade de células em 

apoptose inicial e apoptose tardia após tratamento por 24 e 48 horas.   

 
 
Tabela 7: Porcentagem de morte celular apoptótica em células U87 

 

Viáveis (%)
Apoptose 
Inicial (%)

Apoptose 
Tardia (%) Viáveis (%)

Apoptose 
Inicial (%)

Apoptose 
Tardia (%)

Sem Droga  96,10 ± 0,26 1,70  ± 0,23 1,51 ± 0,19 89,90 ± 0,10 7,53 ± 0,02 2,62 ± 0,04
CDDP 2 µM 87,50 ± 1,03 10,50 ± 0,47 1,90 ± 0,39 62,90 ± 0,55 33,20 ± 0,12 3,84 ± 0,41

0 Gy CDDP 3 µM 72,90 ± 0,89 18,10 ± 0,98 6,23 ± 0,33 61,60 ± 1,06 35,50 ± 0,31 2,72 ± 0,24
Cilengitida 2 µM 84,40 ± 0,49 12,40 ± 0,28 2,83 ± 0,21 78,50 ± 0,37 18,00 ± 0,22 3,23 ± 0,14
Cilengitida 3 µM 79,80 ± 0,44 16,10 ± 0,29 3,10 ± 0,53 73,30 ± 1,02 23,90 ± 0,78 2,65 ± 0,25
Sem Droga 89,30 ± 0,22 7,72 ± 0,15 2,37 ± 0,11 87,20 ± 0,36 19,20 ± 0,28 2,45 ± 0,12
CDDP 2 µM 81,90 ± 0,91 12,50 ± 0,75 5,20 ± 0,12 60,00 ± 0,64 35,10 ± 0,60 4,87 ± 0,10

1 Gy CDDP 3 µM 69,10 ± 0,37 26,80 ± 0,20 3,66 ± 0,48 57,90 ± 0,96 37,70 ± 0,88 4,26 ± 0,11
Cilengitida 2 µM 72,20 ± 0,67 23,0 ± 0,45 4,19 ± 0,17 67,50 ± 0,71 24,10 ± 0,62 8,32 ± 0,13
Cilengitida 3 µM 70,0 ± 0,79 25,20 ± 0,61 4,72 ± 0,30 65,50 ± 0,76 28,30 ± 0,62 6,18 ± 0,22
Sem Droga 88,70 ± 0,35 8,48 ± 0,23 2,28 ± 0,25 72,30 ± 0,46 22,50 ± 0,29 5,11 ± 0,23
CDDP 2 µM 82,60 ± 0,42 15,0 ± 0,24 2,28 ± 0,15 59,40 ± 0,60 36,00 ± 0,31 4,52 ± 0,52

2 Gy CDDP 3 µM 50,50 ± 0,84 32,10 ± 0,57 17,00 ± 0,28 58,60 ± 0,67 38,10 ± 0,57 3,21 ± 0,12
Cilengitida 2 µM 71,80 ± 0,98 22,70 ± 0,55 4,98 ± 0,48 53,80 ± 0,78 40,90 ± 0,84 5,06 ± 0,27
Cilengitida 3 µM 62,60 ± 1,61 23,90 ± 0,97 13,30 ± 0,88 53,30 ± 0,54 42,30 ± 0,41 4,29 ± 0,15
Sem Droga 85,70 ± 0,31 11,40 ± 0,17 2,61 ± 0,22 69,70 ± 0,86 24,40 ± 0,38 5,78 ± 0,50
CDDP 2 µM 75,60 ± 0,65 20,20 ± 0,63 4,13 ± 0,09 55,60 ± 0,81 2,45 ± 0,23 37,70 ± 0,40

3 Gy CDDP 3 µM 50,20 ±  0,64 36,80 ± 0,59 12,00 ± 0,05 47,80 ± 1,04 1,34 ± 0,20 46,20 ± 0,85
Cilengitida 2 µM 59,50 ± 0,36 29,80 ± 0,38 10,50 ± 0,35 54,50 ± 0,72 41,30 ± 0,22 3,92 ± 0,51
Cilengitida 3 µM 59,60 ± 1,07 31,60 ± 0,92 8,34 ± 0,21 50,00 ± 0,32 43,7 ± 0,33 6,29 ± 0,15

Tratamento

U87 48 HorasU87 24 Horas
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 O tratamento combinado com cisplatina por 24 horas foi capaz de aumentar a 

porcentagem de morte apoptótica inicial, como também o aumento de morte tardia. Na 

combinação de 3 Gy com 3µM de cisplatina encontramos 36,80% da população em apoptose 

inicial e 12% em apoptose tardia. Porém ao aumentarmos o tempo de tratamento para 48 

horas, ocorreu um aumento da população em apoptose tardia, passando de 12% para 46,20%. 

Diferente do efeito da cisplatina, a combinação de 3 Gy com 3µM de cilengitida foi tempo 

dependente, sendo que no tratamento de 24 horas 31,60% da população estava em morte 

apoptótica inicial e 8,34% em morte tardia, e ao aumentar o tempo de tratamento para 48 

horas, 43,7% da população encontrava-se em morte apoptótica inicial e 6,29% em morte 

apoptótica tardia. 

 Segundo LOMONACO, et al., 2011 o tratamento com 42µM de cilengitida na 

linhagem U87, foi capaz de induzir 40% de morte apoptótica após 48 horas de tratamento, 

sendo assim o tratamento combinado com radiação ionizante mostra-se uma excelente 

estratégia terapêutica, pois o tratamento realizado no presente trabalho com somente 3µM 

de cilengitida combinado com 3 Gy promoveu 43,7% de morte apoptótica.  

 A avaliação da fragmentação do DNA nos mostrou que o aumento da dose de 

radiação e da concentração dos compostos aumentava a população sub-G1, sendo assim ao 

compararmos os resultados encontrados na avaliação da morte por apoptose e do ciclo 

celular podemos afirmar que as células que se encontravam em sub-G1 realmente estavam 

em morte celular. Pois de acordo com a TAB. 5 no tratamento combinado de 3 Gy com 3µM 

de cilengitida 50,3% da população encontrava-se em sub-G1 e na TAB. 7 foi descrito que 

43,7% da população encontra-se em morte apoptótica inicial e 6,29% em morte apoptótica 

tardia. Ao somarmos as duas populações concluímos que 49,9 % das células estavam em 

morte celular, sendo então bem próximo ao valor encontrado na avaliação do ciclo celular 

(sub-G1).  

 Na linhagem T98 também ocorreu a indução de morte celular apoptótica tanto pelos 

tratamentos monoterápicos, como pelos tratamentos combinados. O padrão de efeito 

encontrado foi dose e tempo dependente. Sendo então observada maiores porcentagens de 

morte na taxa de radiação e concentração das drogas mais altas.  

 A FIG. 49 representa os resultados encontrados nos tratamentos monoterápicos após 

48 horas. 
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Figura 49: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamentos monoterápicos por 48 
horas em células T98 A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 48 
horas. B: Células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 48 horas. Após 
tratamento de 48 horas as células foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de 
marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 

 
A combinação com cisplatina e cilengitida mostrou um padrão de potencialização do 

efeito da radiação ionizante atuando como radiossensibilizadoras (FIG. 50).  

 
Figura 50: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células T98. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células 
foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Tabela 8: Porcentagem de morte celular apoptótica em células T98 

 
 
  
 Os dados dispostos na TAB. 8 mostram que as taxas de morte apoptótica inicial e 

tardia após os tratamentos combinados em gliomas T98 foram diferentes das encontradas na 

linhagem U87. O tratamento de 3 Gy com 3µM de cilengitida na linhagem U87 promoveu 

uma taxa de 43,7% de apoptose inicial, porém na linhagem T98 esta mesma condição 

terapêutica promoveu 33,6% de apoptose inicial. Sendo assim esta condição de tratamento 

combinado em U87 é estatisticamente significativo (p < 0,0001) quando comparado ao 

tratamento na linhagem T98.  

 Outro dado importante observado na linhagem T98 foi a diferença na taxa de células 

em apoptose inicial e tardia após o tratamento combinado de 3 Gy com 3µM de cisplatina. 

Na linhagem U87 (p53 selvagem) encontramos 1,34% da população de células em apoptose 

inicial e 46,20% em apoptose tardia e na linhagem T98 (p53 mutada) foi de 37,40% de 

apoptose inicial e 10,40% de apoptose tardia, sendo a diferença estatisticamente significativa 

(p < 0,0001). Esta diferença na atuação dos tratamentos, pode estar relacionada a atividade 

de p53, sendo que linhagens com mutações na p53 são consideradas mais resistentes aos 

tratamentos (PASI, et al., 2014).   

Viáveis (%)
Apoptose 
Inicial (%)

Apoptose 
Tardia (%) Viáveis (%)

Apoptose 
Inicial (%)

Apoptose 
Tardia (%)

Sem Droga  95,10 ± 0,18 2,78  ± 0,11 1,16 ± 0,04 94,80 ± 0,12 4,20 ± 0,13 0,80 ± 0,02
CDDP 2 µM 89,10 ± 0,26 9,17 ± 0,14 1,61 ± 0,13 78,10 ± 0,63 19,80 ± 0,63 2,02 ± 0,06

0 Gy CDDP 3 µM 82,60 ± 0,43 15,30 ± 0,21 1,95 ± 0,21 70,50 ± 0,58 27,50 ± 0,67 1,94 ± 0,25
Cilengitida 2 µM 90,50 ± 0,45 6,61 ± 0,39 2,14 ± 0,07 71,50 ± 0,09 22,00 ± 0,38 6,29 ± 0,39
Cilengitida 3 µM 88,80 ± 0,54 8,39 ± 0,45 2,27 ± 0,06 70,10 ± 0,76 23,50 ± 0,50 6,28 ± 0,28
Sem Droga 95,00 ± 0,25 3,89 ± 0,20 0,88 ± 0,04 85,00 ± 0,35 13,40 ± 0,27 1,46 ± 0,06
CDDP 2 µM 87,70 ± 0,62 9,84 ± 0,44 2,33 ± 0,17 64,30 ± 1,66 25,30 ± 0,62 8,93 ± 0,97

1 Gy CDDP 3 µM 80,30 ± 0,35 16,50 ± 0,40 3,12 ± 0,08 60,10 ± 0,32 30,20 ± 0,36 8,67 ± 0,09
Cilengitida 2 µM 80,30 ± 0,63 14,50 ± 0,27 4,16 ± 0,35 62,70 ± 0,97 29,70 ± 0,71 7,29 ± 0,15
Cilengitida 3 µM 80,20 ± 0,20 15,00 ± 0,17 4,09 ± 0,07 60,10 ± 0,76 32,00 ± 0,21 7,53 ± 0,49
Sem Droga 88,40 ± 0,12 8,06 ± 0,05 2,32 ± 0,07 83,40 ± 0,10 14,20 ± 0,14 2,13 ± 0,05
CDDP 2 µM 82,10 ± 0,29 14,10 ± 0,08 3,33 ± 0,37 67,00 ± 0,41 23,20 ± 0,30 8,17 ± 0,09

2 Gy CDDP 3 µM 76,70 ± 0,64 20,50 ± 0,83 2,73 ± 0,18 57,90 ± 0,42 34,30 ± 0,32 7,12 ± 0,17
Cilengitida 2 µM 74,00 ± 0,69 16,60 ± 0,34 7,66 ± 0,39 62,70 ± 0,72 29,70 ± 0,51 7,30 ± 0,18
Cilengitida 3 µM 75,00 ± 0,64 17,70 ± 0,43 5,32 ± 0,37 60,10 ± 0,56 32,00 ± 0,06 7,53 ± 0,49
Sem Droga 84,20 ± 1,01 10,60 ± 0,87 3,84 ± 0,16 79,30 ± 0,53 17,90 ± 0,54 2,70 ± 0,30
CDDP 2 µM 81,10 ± 0,34 16,00 ± 0,03 2,54 ± 0,28 61,60 ± 0,51 28,10 ± 0,48 9,00 ± 0,19

3 Gy CDDP 3 µM 67,20 ±  0,53 28,50 ± 0,30 4,33 ± 0,44 51,40 ± 1,03 37,40 ± 0,66 10,40 ± 0,32
Cilengitida 2 µM 67,80 ± 0,80 18,80 ± 0,62 10,90 ± 0,18 59,10 ± 0,56 29,90 ± 0,22 10,70 ± 0,31
Cilengitida 3 µM 65,20 ± 1,36 20,30 ± 0,42 11,70 ± 0,65 50,40 ± 1,42 33,6 ± 0,57 15,60 ± 0,89

T98 24 Horas T98 48 Horas

Tratamento
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 5.3.5 – Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre a Autofagia 
 
 
 O corante laranja de acridina (AO) emite fluorescência verde e vermelha e possui 

capacidade de cruzar membranas biológicas. Devido esta característica o corante é utilizada 

como marcador de células em processo autofágico, sendo capaz de marcar células com 

compartimentos ácidos, como os autofagolisossomos. A detecção da autofagia é relacionada 

a emissão de fluorescência verde e vermelha, sendo que o aumento da emissão de 

fluorescência vermelha está relacionada ao aumento da autofagia (KUSUZAKI, et al., 2000).  

 Os tratamentos monoterápicos com radiação ionizante, cisplatina e cilengitida, 

aumentaram a porcentagem de autofagia, sendo o efeito destes tratamentos dose e tempo 

dependente. Assim como nas monoterapias, os tratamentos combinados induziram autofagia 

nas células no padrão dose e tempo dependente, porém a indução de autofagia pelas 

combinações com radiação ionizante foi mais eficiente, sendo o efeito significativo quando 

comparado aos tratamentos monoterápicos (p < 0,001). O aumento da indução de autofagia 

pelos tratamentos combinados é mais uma evidência do potencial radiossensibilizador das 

moléculas quimioterápicas.  

  Nas FIG. 51 e 52 encontram-se os resultados encontrados nos tratamentos 

monoterápicos e nos tratamentos combinados respectivamente, após 48 horas de tratamento 

na linhagem U87. Estando os resultados do tratamento de 24 horas no anexo IV.  
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Figura 51: Avaliação da morte celular autofágica após tratamentos monoterápicos por 48 horas 
em células U87. A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 48 horas. 
B: Células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 48 horas.  Após o 
tratamento as células foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a 
fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 

 

 
Figura 52: Avaliação da morte celular autofágica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células U87. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células 
foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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As FIG. 53 e 54 os resultados na linhagem T98 após 48 horas de tratamento. 

 

 

Figura 53: Avaliação da morte celular autofágica após tratamentos monoterápicos por 48 horas 
em células T98. A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 48 horas. 
B: Células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 48 horas.  Após o 
tratamento as células foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a 
fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 

 

 

Figura 54: Avaliação da morte celular autofágica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células T98. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células 
foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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 A TAB. 9 representa os resultados encontrados após os tratamentos monoterápicos e 

combinados, por 24 e 48 horas em ambas as linhagens tumorais. 

 
Tabela 9: Porcentagem de indução de autofagia em células U87 e T98 

 
 
 
 
 A indução de autofagia foi dependente a concentração das drogas e dose de radiação, 

como também ao tempo, sendo que ao aumentar o tempo e as concentrações observa-se a 

diminuição de células viáveis e o aumento da porcentagem de células autofágicas. Os 

tratamentos monoterápicos induziram baixas taxas de morte celular por autofagia quando 

compararmos aos tratamentos combinados, sendo que 3 Gy após 48 horas de tratamento em 

U87 somente 7,05% das células foram consideradas autofágicas e na linhagem T98 2,31% 

das células. Cisplatina na concentração 3µM induziu 26% de morte autofágica na linhagem 

Viáveis (%) Autofágicas (%) Viáveis (%) Autofágicas (%) Viáveis (%) Autofágicas (%) Viáveis (%) Autofágicas (%)
Sem Droga  99,40 ± 0,15 0,11  ± 0,29 99,02 ± 0,04 0,69 ± 0,15 99,30 ± 0,20 0,35 ± 0,38 99,00 ± 0,15 0,83 ± 0,23
CDDP 2 µM 87,80 ± 0,45 12,00 ± 0,55 76,40 ± 0,20 23,20 ± 0,41 88,40 ± 0,11 11,60 ± 0,11 80,40 ± 0,37 18,80 ± 0,37

0 Gy CDDP 3 µM 79,90 ± 0,55 20,00 ± 0,58 73,70 ± 0,32 26,00 ± 0,49 83,40 ± 0,10 16,00 ± 0,43 71,60 ± 0,36 28,30 ± 0,41
Cilengitida 2 µM 90,40 ± 0,43 8,97 ± 0,44 86,10 ± 0,10 13,60 ± 0,26 93,10 ± 0,15 6,07 ± 0,37 89,70 ± 0,31 10,30 ± 0,31
Cilengitida 3 µM 86,50 ± 0,32 13,40 ± 0,36 70,30 ± 0,15 29,50 ± 0,17 89,20 ± 0,05 10,80 ± 0,05 78,80 ± 0,35 21,00 ± 0,46
Sem Droga 98,20 ± 0,20 1,72 ± 0,22 95,70 ± 0,15 3,59 ± 0,53 98,60 ± 0,05 1,35 ± 0,07 98,40 ± 0,12 1,64 ± 0,14
CDDP 2 µM 73,00 ± 0,15 26,70 ± 0,20 68,40 ± 0,25 31,40 ± 0,35 80,30 ± 0,10 18,60 ± 0,30 71,60 ± 0,01 28,30 ± 0,05

1 Gy CDDP 3 µM 68,90 ± 0,05 30,90 ± 0,17 62,10 ± 0,10 37,60 ± 0,26 75,70 ± 0,15 23,30 ± 0,70 55,40 ± 0,45 44,60 ± 0,45
Cilengitida 2 µM 84,10 ± 0,30 15,80 ± 0,30 72,80 ± 0,40 26,90 ± 0,51 86,90 ± 0,10 13,10 ± 0,10 74,50 ± 0,44 24,90 ± 0,56
Cilengitida 3 µM 77,70 ± 0,20 22,10 ± 0,30 57,50 ± 0,20 42,50 ± 0,20 78,50 ± 0,05 20,90 ± 0,37 60,40 ± 0,34 39,60 ± 0,34
Sem Droga 96,50 ± 0,20 3,07 ± 0,36 93,80 ± 0,49 6,13 ± 0,51 98,40 ± 0,10 1,56 ± 0,10 98,20 ± 0,15 1,81 ± 0,15
CDDP 2 µM 71,00 ± 0,25 28,40 ± 0,20 59,20 ± 0,15 40,60 ± 0,25 79,00 ± 0,26 20,50 ± 0,23 60,40 ± 0,25 39,60 ± 0,25

2 Gy CDDP 3 µM 61,80 ± 0,45 37,90 ± 0,60 48,60 ± 0,05 51,20 ± 0,15 70,30 ± 0,20 28,10 ± 0,88 44,90 ± 0,20 55,10 ± 0,20
Cilengitida 2 µM 73,80 ± 0,30 26,00 ± 0,40 57,70 ± 0,37 42,90 ± 0,51 75,50 ± 0,10 23,90 ± 0,36 60,80 ± 0,40 39,10 ± 0,37
Cilengitida 3 µM 71,20 ± 0,95 28,30 ± 0,86 49,80 ± 0,26 50,10 ± 0,30 72,50 ± 0,26 27,50 ± 0,26 53,00 ± 0,04 47,00 ± 0,04
Sem Droga 95,10 ± 0,05 4,68 ± 0,06 92,90 ± 0,26 7,05 ± 0,28 98,20 ± 0,30 1,85 ± 0,32 97,70 ± 0,35 2,31 ± 0,34
CDDP 2 µM 69,30 ± 0,49 30,40 ± 0,45 49,20 ± 0,20 50,40 ± 0,26 71,50 ± 0,26 28,40 ± 0,25 56,40 ± 0,25 43,60 ± 0,25

3 Gy CDDP 3 µM 56,70 ±  0,41 42,90 ± 0,64 46,90 ± 0,20 60,30 ± 0,05 62,70 ± 0,10 36,40 ± 0,43 39,60 ± 0,01 53,10 ± 0,20
Cilengitida 2 µM 66,80 ± 0,47 32,70 ± 0,75 47,40 ± 0,20 52,20 ± 0,30 65,60 ± 0,10 33,80 ± 0,26 53,60 ± 0,13 46,40 ± 0,15
Cilengitida 3 µM 60,10 ± 0,40 39,40 ± 0,49 36,50 ± 0,83 63,40 ± 0,87 62,40 ± 0,25 37,00 ± 0,45 44,10 ± 0,58 55,90 ± 0,51

U87 T98

Tratamento
 24 Horas  48 Horas 24 Horas 48 Horas
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U87 e 28,30% em T98. Já no tratamento com cilengitida 3µM a taxa foi de 29,50% na 

linhagem U87 e 21 % na linhagem T98.  

 A autofagia pode ser ativada ou inibida por diversas vias de sinalização específicas, 

como exemplo PI3K/AKT/mTOR/ atuam como inibidores da autofagia, e a proteína p53 

estimula a morte autofágica (NAGELKERKE, et al., 2015a; NAGELKERKE, et al., 2015b; 

LOZY; KARANTZA, 2012; ITO, et al., 2005).  Sendo assim na avaliação da indução de 

autofagia pelos tratamentos combinados de cisplatina e cilengitida com radiação ionizante 

nas linhagens de gliomas, observamos uma diferença na porcentagem de morte induzida. 

Esta diferença pode estar relacionada ao status da proteína p53, sendo que a linhagem U87 

possui a proteína ativa e a linhagem T98 a proteína encontra-se mutada.  

 Na linhagem tumoral U87 (p53 selvagem) o tratamento combinado com 3 Gy mais 

3µM de cisplatina por 48 horas foi capaz de induzir autofagia em 60,30% da população 

celular, sendo que na linhagem T98 (p53 mutada) houve indução de autofagia em apenas 

53,10%. Esta diferença entre as duas linhagens é estatisticamente siginificativa (p < 0,001). 

O tratamento combinado de 3 Gy com 3µM de cilengitida induziu morte autofágica a 63,40% 

das células na linhagem U87 e 55,90% na linhagem T98, sendo a diferença também 

estatisticamente significativa (p < 0,001).  

 Com base na TAB. 9 pode-se dizer que a linhagem tumoral T98 devido a mutação 

na p53 foi mais resistente aos tratamentos, quando observado a indução de autofagia. Porém 

mesmo sendo mais resistente do que a linhagem U87, não podemos deixar de observar que 

os tratamentos combinados induziram morte celular por autofagia em ambas as linhagens. 

Sendo assim os tratamentos combinados potencializaram o efeito da radiação ionizante, uma 

vez que as mesmas doses de radiação quando em monoterapia não geravam taxas 

siginificativas de morte.  

 Ao compararmos os resultados da combinação de 3 Gy com 3µM dos compostos 

quimioterápicos, o inibidor de integrinas cilengitida se mostrou mais eficaz em gerar morte 

celular autofágica, sendo estatisticamente significativa a diferença em relação a combinação 

com cisplatina nas mesmas condições (p < 0,0001).  

 O papel da autofagia como indutor de morte ainda não está claro, sendo necessário 

avaliações mais especificas, pois a via autofágica pode ter ativado a via 

autofagia/senescência e estas células senescentes podem ter voltado ao ciclo levando as 

células a morte.  
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 5.3.6 – Efeito do Tratamento Combinado da Radiação Gama com Cilengitida e 

Cisplatina Sobre a Produção de Radicais Livres 
 
 
 Para avaliar a indução da geração de ROS após os tratamentos, foi utilizado o corante 

2,7 diclorodihidrofluoresceína diacetato (DCFH-DA). A DCFH-DA é capaz de atravessar a 

membrana das células por difusão, entrando então em contato com as ROS. Ao entrar em 

contato ela é oxidada formando diclofluoreceína fluorescente, podendo esta molécula ser 

detectada por citômetro de fluxo (REN, et al., 2016).   

 Estudos já demonstraram que a radiação ionizante é capaz de induzir a produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e este estresse oxidativo e a possível geração de ROS 

pode ser relacionado a diversas respostas biológicas, como danos ao DNA, parada do ciclo 

celular, indução de apoptose, indução de senescência e autofagia (REN, et al., 2016; 

KOBASHIGAWA, et al., 2011; LEE, et al., 2011).  

 As células possuem antioxidantes para controlar a geração de agentes oxidantes 

prejudiciais. Atualmente estudos tem utilizado antioxidantes artificiais que imitam os efeitos 

de antioxidantes naturais. Dentre estes antioxidantes temos a N-acetilcisteína (NAC). NAC 

é um precursor sintético de cisteína e glutationa e sua capacidade em eliminar radicais livres 

é através do potencial redox dos tióis ou através do aumentos dos níveis de glutationa nas 

células (HALASI, et al., 2013).   

 Na avaliação da geração de ROS pelos tratamentos monoterápicos com radiação 

ionizante, cisplatina e cilengitida, como também na avaliação dos tratamentos combinados, 

as células foram pré-tratadas com NAC (10mM), com intuito de verificar a capacidade redox 

deste inibidor após os tratamentos. Outro ponto positivo na inibição com NAC é avaliar o 

envolvimento de ROS na indução de morte. 

 Os tratamentos monoterápicos e combinados, aumentaram a produção de ROS em 

ambas as linhagens, sendo este aumento diretamente dependente a dose de radiação e 

concentração das drogas. Nas FIG. 55 e 56 encontra-se os resultados obtidos no tratamentos 

com cisplatina e cilengitida na linhagem U87. E as FIG. 57 e 58 representam os resultados 

dos tratamentos na linhagem T98. Estando os resultados completos no anexo V. 
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Figura 55: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamentos monoterápicos por 
24 horas em células U87. A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 
24 horas. B: Células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 24 horas. Na 
condição de tratamento com NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora 
foram tratadas com CDDP e após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células 
foram marcadas com DCFH-DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 

 
Figura 56: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamento combinado da 
radiação gama com CDDP ou Cilengitida por 24 horas em células U87. Células foram tratadas 
com diferentes doses de radiação ionizante combinada com Cilengitida ou CDDP por 24 horas.  Na 
condição de tratamento com NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora 
foram tratadas com Cilengitida e após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células 
foram marcadas com DCFH-DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 
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Figura 57: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamentos monoterápicos por 
24 horas em células T98. A: Células foram tratadas com 3µM de CDDP ou 3µM de Cilengitida por 
24 horas. B: Células foram tratadas com diferentes doses de radiação ionizante por 24 horas. Na 
condição de tratamento com NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora 
foram tratadas com CDDP e após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células 
foram marcadas com DCFH-DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 

Figura 58: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamento combinado da 
radiação gama com CDDP ou Cilengitida por 24 horas em células T98. Células foram tratadas 
com diferentes doses de radiação ionizante combinada com Cilengitida ou CDDP por 24 horas.  Na 
condição de tratamento com NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora 
foram tratadas com Cilengitida e após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células 
foram marcadas com DCFH-DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 
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 A TAB. 10 apresenta os resultados na indução de produção de ROS após os 
tratamentos em ambas as linhagens de gliomas. 

 
Tabela 10: Porcentagem de ROS após tratamentos por 24 horas nas linhagens U87 e T98. 

 
 
  

 O tratamento com 3 Gy foi responsável no aumento de 12,60% do conteúdo de ROS 

na linhagem U87 e 4,29% na linhagem T98 e na condição de pré-tratamento com NAC a 

quantidade de ROS foi controlada e chegando a níveis abaixo do controle.  

 A combinação de tratamento de 3 Gy com 3µM de cisplatina na linhagem U87 

induziu ao aumento de geração de ROS de 64% e na linhagem T98 a taxa foi de 34,30%. Já 

no tratamento combinado de 3 Gy com cilengitida 3µM a produção de ROS foi superior a 

encontrada no tratamento com cisplatina. Na linhagem U87 a produção de 85% e a na 

linhagem T98 foi de 74,10%. Em ambos os tratamentos combinados o pré-tratamento com 

NAC foi capaz de reduzir a produção de ROS a níveis basais.  

 Avaliando os resultados encontrados entre a combinação da radiação com os 

quimioterápicos, pode-se observar que o tratamento com cilengitida produziu maiores taxas 

de ROS em ambas as linhagens testadas, sendo a diferença estatisticamente significativa (p 

< 0,001) quando comparada ao tratamento com cisplatina.  

 

Sem NAC Com NAC Sem NAC Com NAC
ROS (%) ROS (%) ROS (%) ROS (%)

Sem Droga  0,49 ± 0,05 0,00  ± 0,00 0,46 ± 0,20 0,00  ± 0,00
CDDP 2 µM 19,08 ± 0,15 0,00 ± 0,01 5,35 ± 0,13 0,15 ± 0,01

0 Gy CDDP 3 µM 25,00 ± 0,39 0,00 ± 0,00 11,80 ± 0,14 0,23 ± 0,03
Cilengitida 2 µM 6,49 ± 0,23 0,00 ± 0,00 5,98 ± 0,15 0,34 ± 0,07
Cilengitida 3 µM 33,30 ± 0,12 0,00 ± 0,00 9,38 ± 0,05 0,00 ± 0,00
Sem Droga 1,03 ± 0,08 0,00 ± 0,00 0,60 ± 0,09 0,15 ± 0,02
CDDP 2 µM 20,07 ± 0,18 0,00 ± 0,00 7,00 ± 0,10 0,17 ± 0,04

1 Gy CDDP 3 µM 30,40 ± 0,03 0,00 ± 0,00 13,90 ± 0,08 0,19 ± 0,07
Cilengitida 2 µM 11,70 ± 0,20 0,00 ± 0,00 13,90 ± 0,20 0,00 ± 0,00
Cilengitida 3 µM 38,70 ± 0,30 0,00 ± 0,00 33,10 ± 0,15 0,28 ± 0,07
Sem Droga 1,65 ± 0,10 0,00 ± 0,00 3,43 ± 0,11 0,24 ± 0,06
CDDP 2 µM 41,80 ± 0,15 0,00 ± 0,00 12,50 ± 0,16 0,19 ± 0,03

2 Gy CDDP 3 µM 46,20 ± 0,35 0,00 ± 0,00 23,40 ± 0,10 0,23 ± 0,08
Cilengitida 2 µM 14,40 ± 0,32 0,00 ± 0,00 21,00 ± 0,10 0,20 ± 0,06
Cilengitida 3 µM 43,90 ± 0,16 0,00 ± 0,00 57,30 ± 0,16 0,51 ± 0,03
Sem Droga 12,60 ± 0,05 0,00 ± 0,00 4,29 ± 0,20 0,27 ± 0,02
CDDP 2 µM 47,30 ± 0,41 0,00 ± 0,00 19,50 ± 0,16 0,32 ± 0,05

3 Gy CDDP 3 µM 64,00 ±  0,18 0,00 ± 0,00 34,30 ± 0,10 0,36 ± 0,04
Cilengitida 2 µM 24,90 ± 0,27 0,00 ± 0,00 33,30 ± 0,20 0,29 ± 0,06
Cilengitida 3 µM 85,00 ± 0,23 0,00 ± 0,00 74,10 ± 0,25 0,41 ± 0,05

U87 T98

Tratamento
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 Analisando a TAB. 10 conseguimos concluir que a produção de ROS foi diferente 

nas linhagens de gliomas, sendo que a produção foi maior na linhagem U87. Desta forma 

podemos atribuir esta diferença a atividade da proteína p53, que está mutada na linhagem 

T98. LEE e colaboradores observaram que a linhagem U87 (p53 selvagem), é deficiente no 

gene supressor de tumor PTEN. Assim quando tratadas com radiação ionizante a via de 

sinalização AKT/ROS/p53/p21 é estimulada de maneira a induzir a senescência. Esta via de 

sinalização teria um papel compensatório para a apoptose (LEE, et al., 2011).  

 Estudos indicam que a geração de ROS pode ser relacionada a diferentes respostas: 

senescência, autofagia e indução de morte celular apoptótica. Ao compararmos os resultados 

encontrados na indução de morte celular pelo tratamento combinado com cilengitida, 

podemos traçar uma possível relação com a produção de ROS. Sendo que este tratamento 

combinado induziu maiores taxas de morte apoptótica na linhagem U87 assim como foi 

encontrada maior taxa de produção de ROS nesta mesma linhagem. Já na linhagem T98, por 

possuir mutação na proteína p53 é esperado uma menor taxa de morte celular por apoptose, 

dado este corroborado pela menor taxa de produção de ROS observada. Porém para 

comprovar esta relação é necessário aprofundar a investigação, sendo necessário estudos 

com inibidores mais específicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

 
 

6 – CONCLUSÃO 
 
 
• Os tratamentos monoterápicos com cilengitida, cisplatina e radiação ionizante 

apresentaram efeitos citotóxico e anti-proliferativo em todas as linhagens: U87, T98, MCF7, 

UACC e MRC5. Mostrando padrão de efeito dose e tempo dependente.  

• Ao avaliar o tratamento combinado das moléculas quimioterápicas com radiação 

ionizante, foi possível observar que em todas as linhagens ocorreu a potencialização do 

efeito citotóxico da radiação ionizante, sendo que o tratamento combinado com 3 Gy foi 

relativo a dose monoterápica de 9 Gy. As terapias combinadas com radiação ionizante 

produziram efeito potencializador da radiação com índice de combinação igual a 3. 

• O tratamento combinado também potencializou o efeito da radiação sobre a 

proliferação celular, sendo que diminui drasticamente a capacidade proliferativa de ambas 

as linhagens. 

• O tratamento monoterápico com cisplatina induziu parada do ciclo em G2 e 

consequentemente morte celular (aumento de sub-G1) enquanto o tratamento monoterápico 

com cilengitida ocorreu parada na fase G1 e aumento da fase sub-G1 estando esta 

relacionada a morte celular. Na avaliação da distribuição do ciclo celular após o tratamento 

combinado, observamos que a combinação com as moléculas quimioterápicas foram mais 

uma vez potencializadoras do efeito da radiação, aumentando o conteúdo sub-G1 (<G1), 

mostrando um padrão de parada do ciclo e indução de morte.  

• O mecanismo de morte celular ativado após as terapias combinadas foi 

principalmente apoptose, sendo que autofagia também foi estimulada em ambas as 

linhagens. Porém um padrão de efeito maior foi observado na linhagem U87, podendo este 

efeito estar relacionado a atividade da proteína p53.  

• O tratamento combinado com a molécula anti-integrina, cilengitida, quando 

comparado ao tratamento com cisplatina, mostrou-se mais eficiente em alguma condições 

experimentais. Outro ponto positivo foi o amplo espectro de ação do tratamento, sendo que 

o tratamento combinado com cilengitida foi efetivo em ambas as linhagens tumorais 

utilizadas e seu efeito foi menos expressivo no modelo não tumoral utilizado (MRC5). Estes 

dados sugerem mais uma vez o grande potencial radiossensibilizador de cilengitida, sendo 

uma excelente alternativa terapêutica.  
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ANEXO I – Fotos Tratamento Monotrépico com Radiação Ionizante 
 

Alterações Morfológicas Causadas pelo Tratamento com Radiação Gama 

 

Anexo I 1: Alterações morfológicas na linhagem U87 tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 48 horas de 
tratamento. As imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm 
acoplada ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). As 
células tratadas apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana 
(Setas). 
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Anexo I 2: Alterações morfológicas na linhagem T98 tratadas com diferentes doses de radiação 
ionizante. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 48 horas de tratamento. As 
imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm acoplada ao microscópio 
Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). As células tratadas apresentaram 
arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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Anexo I 3: Alterações morfológicas na linhagem MCF7 tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 48 horas de 
tratamento. As imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm acoplada 
ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). As células 
tratadas apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 

 

 

 



128 
 

 
 

 
Anexo I 4: Alterações morfológicas na linhagem UACC tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 48 horas de 
tratamento. As imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm acoplada 
ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). As células 
tratadas apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 
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Anexo I 5: Alterações morfológicas na linhagem MRC5 tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante. As fotomicrografias mostram alterações morfológicas após 48 horas de 
tratamento. As imagens foram adquiridas com o auxílio da câmera digital AxioCam HRm acoplada 
ao microscópio Zeiss Observer Z1, utilizando contraste de fase (aumento de 200x). As células 
tratadas apresentaram arredondamento, redução do volume e irregularidades na membrana (Setas). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



130 
 

 
 

ANEXO II – Painéis Avaliação do Ciclo Celular 

 
Anexo II 1: Efeito do tratamento combinado da radiação gama com CDDP ou Cilengitida após 
24 horas sobre o ciclo celular em células U87. Células foram tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 24 horas. As células foram marcadas 
com PI, após tempo de marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II.  
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Anexo II 2: Efeito do tratamento combinado da radiação gama com CDDP ou Cilengitida 
após 48 horas sobre o ciclo celular em células U87. Células foram tratadas com diferentes doses 
de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células foram 
marcadas com PI, após tempo de marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de 
fluxo FACSCanto II. 
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Anexo II 3: Efeito do tratamento combinado da radiação gama com CDDP ou Cilengitida após 
24 horas sobre o ciclo celular em células T98. Células foram tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 24 horas. As células foram marcadas 
com PI, após tempo de marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 
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Anexo II 4: Efeito do tratamento combinado da radiação gama com CDDP ou Cilengitida após 
48 horas sobre o ciclo celular em células T98. Células foram tratadas com diferentes doses de 
radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células foram marcadas 
com PI, após tempo de marcação a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 
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ANEXO III – Painéis Avaliação da Apoptose 

 
Anexo III 1: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 24 horas em células U87. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 24 horas. As células 
foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo III 2: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células U87. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células 
foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo III 3: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 24 horas em células T98. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 24 horas. As células 
foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo III 4: Avaliação da morte celular apoptótica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células T98. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células 
foram marcadas com PI e Anexina V-FITC, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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ANEXO IV – Painéis Avaliação da Autofagia 

 
Anexo IV 1: Avaliação da morte celular autofágica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 24 horas em células U87. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 24 horas. As células 
foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo IV 2: Avaliação da morte celular autofágica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células U87. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As células 
foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a fluorescência foi medida 
utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo IV 3: Avaliação da morte celular autofágica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 24 horas em células T98. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 24 horas. As 
células foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a fluorescência foi 
medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo IV 4: Avaliação da morte celular autofágica após tratamento combinado da radiação 
gama com CDDP ou Cilengitida por 48 horas em células T98. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com CDDP ou Cilengitida por 48 horas. As 
células foram marcadas com Laranja de Acridina, após tempo de marcação a fluorescência foi 
medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II 
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ANEXO V – Painéis Avaliação da Indução de ROS 

 
Anexo V 1: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamento combinado da 
radiação gama com CDDP por 24 horas em células U87. Células foram tratadas com diferentes 
doses de radiação ionizante combinada com CDDP por 24 horas.  Na condição de tratamento com 
NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora foram tratadas com CDDP e 
após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células foram marcadas com DCFH-
DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo V 2: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamento combinado da 
radiação gama com Cilengitida por 24 horas em células U87. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com Cilengitida por 24 horas.  Na condição de 
tratamento com NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora foram tratadas 
com Cilengitida e após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células foram 
marcadas com DCFH-DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo V 3: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamento combinado da 
radiação gama com CDDP por 24 horas em células T98. Células foram tratadas com diferentes 
doses de radiação ionizante combinada com CDDP por 24 horas.  Na condição de tratamento com 
NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora foram tratadas com CDDP e 
após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células foram marcadas com DCFH-
DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo FACSCanto II. 
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Anexo V 4: Avaliação da geração de radicais livres (ROS) após tratamento combinado da 
radiação gama com Cilengitida por 24 horas em células T98. Células foram tratadas com 
diferentes doses de radiação ionizante combinada com Cilengitida por 24 horas.  Na condição de 
tratamento com NAC, as células foram pré-tratadas com NAC (10mM) e após 1 hora foram 
tratadas com Cilengitida e após 1 hora foram irradiadas. Após o tempo de tratamento as células 
foram marcadas com DCFH-DA e a fluorescência foi medida utilizando citômetro de fluxo 
FACSCanto II. 
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