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RESUMO 

 

 

VERONEZ, L. C. Atividade da fosfoetanolamina sintética em melanoma murino 
experimental. 80 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

O desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas ao melanoma é de particular 

importância devido à sua baixa resposta aos tratamentos tradicionais. No presente trabalho, 

utilizamos modelo de melanoma murino experimental para estudarmos os efeitos da 

fosfoetanolamina (PEA) sintética sobre o desenvolvimento deste tumor. Nossos resultados 

demonstram que o fosfomonoéster apresentou efeito inibidor da proliferação de células da 

linhagem B16F10 in vitro, induzindo apoptose após estimulação por 24 a 72h. In vivo, o 

tratamento (via oral) de animais portadores de melanoma com diferentes doses de PEA (10, 

20 e 40mg/Kg), durante 10 ou 20 dias consecutivos, resultou em volumes tumorais pelo 

menos 70% menores que o de animais controle e diferenças macroscópicas consideráveis. 

PEA induziu, de maneira dose-dependente, aumento da apoptose e diminuição da proliferação 

de células tumorais. O tratamento resultou em alterações hematológicas como aumento do 

número de plaquetas, eritrócitos e leucócitos. Dentre os leucócitos, observou-se uma maior 

proporção de linfócitos e monócitos após 10 e 20 dias de tratamento, respectivamente. Em 

adição, PEA induziu uma maior produção da citocina pró-inflamatória IL-6 e das citocinas 

anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β e menores níveis da citocina pró-inflamatória IFN-γ. Os 

níveis de IL-1β, IL-12p70 e IL-17 não foram alterados com o tratamento. Nossos resultados 

demonstram um papel inibidor da PEA sobre a progressão do melanoma, contribuindo para 

um melhor entendimento de sua atividade anti-tumoral. 

 

Palavras-chave: fosfoetanolamina, melanoma. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

VERONEZ, L. C. Activity of synthetic phosphoethanolamine in experimental murine 
melanoma. 80 f. Dissertation (Master) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

The low responsiveness of melanoma to traditional treatments together with its 

increasing incidence makes the development of new therapeutic strategies against this type of 

cancer extremely important. In this study, we used a murine melanoma model to evaluate the 

effects of synthetic phosphoethanolamine (PEA) on the development of this tumor. In vitro, 

PEA had an inhibitory effect on the proliferation of B16F10 cells, inducing apoptosis after 24 

to 72h stimulation. In vivo, oral treatment of melanoma-bearing animals with different doses 

of PEA (10, 20 e 40mg/Kg) during 10 or 20 consecutive days resulted in reduced tumor 

volumes (at least 70% compared to the control) and in expressive macroscopic differences. 

PEA also induced a dose-dependent increase of apoptosis and decrease in tumor cell 

proliferation. The treatment also resulted in hematological changes, such as increased 

numbers of platelets, erythrocytes and leukocytes. Among leukocytes, we observed a higher 

proportion of lymphocytes and monocytes after 10 and 20 days of treatment, respectively. In 

addition, PEA induced higher levels of the pro-inflammatory cytokine IL-6 and of the anti-

inflammatory cytokines IL-10 and TGF-β, and it also induced a lower production of the pro-

inflammatory cytokine IFN-γ. No differences were observed in the levels of IL-1β, TNF-α, 

IL-12p70 and IL-17 upon treatment. Our results demonstrate an inhibitory role of PEA in the 

development of melanoma, contributing to a better understanding of its antitumoral activity. 

 

Key words: phosphoethanolamine, melanoma. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1.  Efeitos da fosfoetanolamina comercial (PEAC) sobre a viabilidade de células 

de melanoma murino B16F10. ............................................................................ 36 

Figura 2.  Efeitos da fosfoetanolamina comercial (PEAC) sobre a viabilidade de células 

de adenocarcinoma de cólon (HT-29) e mama (MCF-7) humanos..................... 38 

Figura 3.  Efeitos da fosfoetanolamina comercial (PEAC) sobre a viabilidade de 

macrófagos murinos da linhagem RAW 264.7. .................................................. 39 

Figura 4.  Quantificação de apoptose e necrose de células de melanoma murino B16F10 

estimuladas com fosfoetanolamina comercial (PEAC). ....................................... 40 

Figura 5.  Análise de ciclo celular de células de animais tratados com diferentes 

concentrações de fosfoetanolamina sintética....................................................... 41 

Figura 6.  Aspecto macroscópico dos tumores dorsais dos animais submetidos ou não 

ao tratamento com fosfoetanolamina sintética. ................................................... 43 

Figura 7.  Efeito do tratamento com fosfoetanolamina sintética sobre o volume dos 

tumores dorsais de camundongos inoculados com células B16F10.................... 44 

Figura 8.  Perfil da progressão do volume tumoral e sobrevivência de animais 

inoculados com células B16F10 e tratados com fosfoetanolamina sintética....... 45  

Figura 9.  Proliferação e morte de células tumorais de animais tratados com diferentes 

doses de fosfoetanolamina sintética. ................................................................... 47 

Figura 10.  Níveis de eritrócitos de animais tratados com diferentes doses de 

fosfoetanolamina sintética. .................................................................................. 48 

Figura 11.  Níveis de plaquetas de animais tratados com diferentes doses de 

fosfoetanolamina sintética. .................................................................................. 49 



 

 

Figura 12.  Níveis de leucócitos do sangue de animais tratados com diferentes doses de 

fosfoetanolamina sintética. .................................................................................. 50   

Figura 13.  Proporção relativa de leucócitos do sangue de animais inoculados com 

células B16F10 e tratados com fosfoetanolamina sintética................................. 52  

Figura 14.  Determinação da produção de citocinas por células de melanoma B16F10 

estimuladas com PEAC. ....................................................................................... 53 

Figura 15.  Determinação da produção de citocinas pró-inflamatórias por células do baço 

dos animais experimentais................................................................................... 55 

Figura 16.  Determinação da produção de citocinas anti-inflamatórias por células do baço 

dos animais experimentais................................................................................... 56 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1.  Grupos experimentais utilizados durante o experimento e suas respectivas 

inoculações e tratamentos. ................................................................................ 32 

Tabela 2.  Peso corporal inicial e final dos animais dos sete grupos experimentais 

tratados por 10 dias durante o experimento. Os dados correspondem à 

média ± desvio padrão da média....................................................................... 42 

Tabela 3.  Peso corporal inicial e final dos animais dos sete grupos experimentais 

tratados por 20 dias durante o experimento.  Os dados correspondem à 

média ± desvio padrão da média....................................................................... 42 



 

 

LISTA DE ABREVIATURA 

 

 

ALP   Alkyl phospholipid (Alquil fosfolipídeos) 

APC   Antigen Presenting Cell (Células Apresentadoras de Antígenos) 

CDP  Citidina difosfato 

CTP   Trifosfato de citidina 

CTL   Cytotoxic T Lymphocytes (Células T Citotóxicas) 

DNA   Deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucléico) 

DO   Densidade óptica 

EDTA  Ethylenediamine tetraacetic acid (ácido etilenodiamino tetra-acético1) 

HE   Hematoxilina e Eosina  

ELISA  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (Ensaio de Imunoabsorção Ligado à 
Enzima) 

FACS  Fluorescence-activated cell sorting (seleção celular ativada por fluorescência) 

FITC   Fluorescein isotiocianate (Isotiocianato de fluoresceína) 

IFN-γ   Interferon gama 

IL-   Interleucina 

MHC  Major Histocompatibility Complex (Complexo Principal de 
Histocompatibilidade) 

MMP-9 Matrix Metalloproteinase - 9 

MTT   3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il) 2,5-Difenil Brometo de Tetrazolium 

NK   Natural Killer 

OMS   Organização Mundial de Saúde 



 

 

PBS   Phosphate Buffered Saline (solução salina-fosfato tamponada) 

PCNA Proliferating Cell Nuclear Antigen (Antígeno nuclear de proliferação celular) 

PE   Phosphatidylethanolamine (Fosfatidiletanolamina) 

PEA   Phosphoethanolamine (Fosfoetanolamina) 

PEAc   Fosfoetanolamina comercial 

RNAse  Ribonuclease 

RPMI   Roswell Park Memorial Institute (meio de cultura celular) 

TAM   Tumor-associated macrophage (Macrófago associado ao tumor) 

TGF-β  Transforming growth factor – beta 

Th_   T helper 

TIL   Tumor-infiltrating lymphocytes (linfócitos infiltrantes do tumor) 

TNF-α  Tumor Necrosis Factor (Fator de necrose tumoral 

Treg   T reguladora 

UV   Ultravioleta 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

I. INTRODUÇÃO...................................................................................................................16 
1. Câncer...............................................................................................................................16 

2. Melanoma .........................................................................................................................17 

3. Sistema Imunológico e Câncer .........................................................................................18 

4. Apoptose: morte celular programada ...............................................................................22 

5. Fosfoetanolamina .............................................................................................................23 

6. Justificativa do estudo ......................................................................................................24 

 
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................26 
 
III. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................28 

1. Fosfoetanolamina sintética ...............................................................................................28 

2. Cultura de células das linhagens B16F10, HT-29, MCF-7 e RAW 264.7 .......................28 

3. Avaliação de citotoxicidade .............................................................................................28 

4. Quantificação de apoptose................................................................................................29 

5. Análise de ciclo celular.....................................................................................................29 

6. Animais.............................................................................................................................30 

7. Implantação das células tumorais .....................................................................................30 

8. Avaliação do crescimento tumoral e mortalidade ............................................................31 

9. Tratamentos ......................................................................................................................31 

10. Imunoistoquímica e histologia .......................................................................................32 

10.1. Morfometria.............................................................................................................33 

11. Contagem de leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas .............................................33 

12. Análise de citocinas ........................................................................................................33 

12.1. Obtenção de sobrenadantes da cultura de esplenócitos ...........................................33 

12.2. Obtenção de sobrenadantes da cultura de células B16F10......................................34 

13. Análise Estatística ..........................................................................................................34 

 
IV. RESULTADOS.................................................................................................................36 

1. Avaliação de citotoxicidade .............................................................................................36 

2. Quantificação de apoptose................................................................................................39 

3. Análise de ciclo celular.....................................................................................................40 

4. Peso dos animais...............................................................................................................42 



 

 

5. Análise tumoral.................................................................................................................43 

6. Análise imunoistoquímica de proliferação e morte das células tumorais ........................46 

7. Contagem de leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas ...............................................48 

8. Análise de citocinas in vitro .............................................................................................53 

9. Análise de citocinas in vivo ..............................................................................................54 

9.1. Citocinas pró-inflamatórias .......................................................................................54 

9.2. Citocinas anti-inflamatórias.......................................................................................56 

 
V. DISCUSSÃO ......................................................................................................................58 
 
VI. CONCLUSÃO ..................................................................................................................62 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................64 
 
ANEXOS .................................................................................................................................75 

Anexo A – Imagens de secções de tumores de melanoma registradas com aumento de 
40X. ......................................................................................................................................75 

Anexo B – “Nanoassisted Laser Desorption-Ionization-MS Imaging of Tumors”.. ............76 

 

 
 



 

 



Introdução 

 16

I. INTRODUÇÃO 

 

 

1. Câncer 

 

 

A oncogênese é um processo de várias etapas resultante de alterações genéticas, como 

mutações e alterações na integridade cromossômica, que podem conferir vantagens na 

sobrevivência e/ou crescimento em relação às demais células, levando à transformação de 

células normais em células malignas (Gout & Hout, 2008; Grivennikov et al., 2010). Dessa 

forma, o câncer caracteriza-se como uma desordem hiperproliferativa, na qual as células 

tumorais apresentam defeitos nos mecanismos reguladores da proliferação celular e 

homeostase (Hanahan & Weinberg, 2000; Lin & Karin, 2007). Segundo Hanahan e Weinberg 

(2007), o desenvolvimento tumoral é a manifestação de seis principais alterações fisiológicas 

que ocorrem nas células: auto-suficiência na sinalização para o crescimento, insensibilidade 

aos sinais inibitórios de crescimento, evasão da morte celular programada (apoptose), 

potencial de replicação ilimitado, angiogênese, invasão e metástase.  

Além de fatores genéticos, fatores ambientais tais como o álcool, cigarro, infecções, 

radiação ultravioleta e exposição a agentes carcinogênicos, também podem contribuir para o 

desenvolvimento do câncer (Czene et al., 2002). Alguns estudos têm sugerido a inclusão da 

dieta e hábitos alimentares como um destes fatores (Czene et al., 2002). 

As principais formas de tratamento para o câncer ainda são as cirurgias, quimio e 

radioterapia (Grivennikov et al., 2010). Devido aos danos teciduais e a morte das células 

cancerígenas, os três casos induzem a formação de uma inflamação local ou sistêmica 

(Grivennikov et al., 2010). A cirurgia resulta na remoção da massa tumoral, enquanto a 

quimio e radioterapia causam a morte das células tumorais, principalmente por necrose, uma 

forma pró-inflamatória de morte celular (Vakkila & Lotze, 2004). Entretanto, essas duas 

últimas formas de tratamento não matam somente as células cancerígenas, mas também as 

células envolvidas na defesa contra o câncer, tais como as células imunes e as células 

inflamatórias, comprometendo a resposta imune contra o câncer (Grivennikov et al., 2010).  
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2. Melanoma 

 

 

O câncer de pele é uma das malignidades mais comuns, cuja incidência tem 

aumentado rapidamente (Ilkovitch & Lopez, 2008). Os cânceres de pele mais comuns podem 

ser categorizados em dois grupos principais: melanoma e não melanoma. O último grupo 

consiste primariamente de carcinomas basocelulares e carcinomas de células escamosas, os 

quais embora sejam raramente fatais, apresentam um rápido crescimento, podendo ser 

localmente e funcionalmente destrutivos (Ricotti et al., 2009). Conhecido como o câncer de 

pele mais fatal, com uma taxa de mortalidade cerca de três vezes superior que a do grupo 

anterior (Ilkovitch & Lopez, 2008), o melanoma se desenvolve a partir de transformações 

malignas nas células produtoras de pigmento (melanina), denominadas melanócitos, os quais 

estão situados na camada basal da epiderme na pele humana (Chudnovsky et al., 2005). 

A maioria dos cânceres de pele ocorre devido à exposição excessiva ao sol. A 

Sociedade Americana de Câncer estimou que, em 2007, mais de um milhão de casos de 

carcinomas basocelulares e de células escamosas, e cerca de 60 mil casos de melanoma, 

estariam associados à radiação ultravioleta (UV). Em geral, para o melanoma, um maior risco 

inclui história pessoal ou familiar de melanoma. Outros fatores de risco para todos os tipos de 

câncer de pele incluem: sensibilidade da pele ao sol, história de exposição solar excessiva, 

doenças imunossupressoras e exposição ocupacional (Ministério da Saúde, Instituto Nacional 

do Câncer, 2009). 

O número de casos novos de câncer de pele não melanoma estimado para o Brasil no 

ano de 2010 é de 62.680 entre homens e de 671.490 nas mulheres. Quanto ao melanoma, as 

estimativas apontam para uma incidência mais baixa que a de cânceres de pele não melanoma 

(3.170 casos novos em homens e 3.060 casos novos em mulheres) (Ministério da Saúde, 

Instituto Nacional do Câncer, 2009). As maiores taxas estimadas em homens e mulheres 

encontram-se na Região Sul. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que anualmente 

ocorram cerca de 132 mil casos novos desse câncer no mundo. Tem-se observado um 

expressivo crescimento na incidência desse tumor em populações de cor de pele branca 

(Ministério da Saúde, INCA, 2009).  

O melanoma detectado precocemente e limitado à pele ou aos linfonodos é tratado 

primariamente por cirurgia. Entretanto, quando inoperável, até o momento a doença 

apresenta-se não curável e de mau prognóstico, em virtude da baixa eficácia dos tratamentos 

não cirúrgicos. O melanoma, além de altamente invasivo, usualmente é resistente à 
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quimioterapia convencional (Nakayama, 2010) e a taxa de resposta a cada agente ou à 

combinação de agentes é de 15 a 25% (Jilaveanu et al., 2009). O melanoma tem sido adotado 

como modelo para o estudo de imunologia de tumores e como plataforma para o estudo de 

novos agentes. 

 

 

3. Sistema Imunológico e Câncer 

 

 

O sistema imunológico é definido como o sistema responsável pela discriminação 

entre o próprio e o não próprio, cujos componentes inatos e adaptativos atuam conjuntamente 

a fim de gerar uma resposta efetiva (Ramirez-Montagut et al., 2003). Entretanto, a ausência 

de uma resposta imunológica (indução de tolerância) a componentes moleculares e celulares 

constitutivos do nosso corpo é de fundamental importância para evitar a geração de 

autoimunidade (Kim et al., 2007). Uma vez que as células tumorais são originadas de células 

constitutivas no organismo, as respostas a essas células são predominantemente tolerogênicas 

(Silveira, 2012). De fato, a maioria dos tumores apresenta baixa imunogenicidade (Dunn et 

al., 2005; Kim et al., 2007). Dessa forma, a geração de uma imunidade protetora ao câncer é 

extremamente complexa e um desafio aos imunologistas. 

A partir da metade do século XX, com a utilização de modelos de tumores 

transplantados, evidências indicando a participação do sistema imunológico na regressão de 

tumores passaram a ser observadas (Ramirez-Montagut et al., 2003; Dunn et al., 2004; Kim et 

al., 2007). Tais observações sugeriram a existência de antígenos associados aos tumores 

resultantes da transformação maligna de células normais (proteínas expressas de maneira 

diferente e/ou aberrante) (Alb et al., 2012).  

Lesões pré-malignas e cânceres precoces podem ser controlados ou eliminados pela 

vigilância imunológica (Shankaran et al., 2001), seguindo o paradigma do reconhecimento 

entre o próprio e o próprio alterado proposto por Houghton (1994), assim como a teoria da 

vigilância imunológica de Burnet e Thomas (Houghton, 1994; Burnet, 1957; Burnet, 1970; 

Burnet, 1971; Thomas, 1982). Nesta última, sugere-se que uma resposta imunológica 

dependente do timo atuaria como sentinela no reconhecimento e eliminação contínuos de 

células cancerígenas ou pré-cancerígenas no organismo (Burnet, 1957; Burnet, 1970; Burnet, 

1971; Thomas, 1982). Todavia, a vigilância imunológica representa apenas uma dimensão da 

complexa relação entre o sistema imunológico e o câncer (Shankaran et al., 2001; Dunn et al., 
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2004). Posteriormente, passou-se a empregar o conceito de “imunoedição”, um processo 

dinâmico que inclui o envolvimento do sistema imune não só na formação, como também no 

desenvolvimento tumoral, representando uma extensão da vigilância imunológica (Shankaran 

et al., 2001). 

O conceito que envolve a imunoedição é constituído de três fases, sendo denominado 

"os três Es da imunoedição": eliminação, equilíbrio e escape ou evasão (Dunn et al., 2002 e 

2004). Inicialmente, células recém transformadas podem ser eliminadas pelo sistema 

imunológico e/ou por moléculas pró-inflamatórias, como células NK e a citocinas IFN-γ, 

caracterizando o processo de eliminação (vigilância imunológica), (Dunn et al., 2004; Kim et 

al.; 2007). Esta etapa pode ser completa ou incompleta, quando todas as células tumorais, ou 

apenas parte delas, são eliminadas (Swann & Smyth, 2007). Nesta última situação, as células 

tumorais que não foram destruídas entram em equilíbrio com o sistema imunológico, sendo a 

pressão exercida por ele suficiente para controlar a progressão tumoral (Dunn et al., 2004; 

Swann & Smyth, 2007; Kim et al., 2007). Variantes antigênicas com menor imunogenicidade 

(mutação no DNA e/ou alterações na expressão gênica), resistentes ou que suprimem as 

células efetoras do sistema imune, são selecionadas, culminando na fase de escape ou evasão 

(Dunn et al., 2004; Swann & Smyth, 2007, Kim et al., 2007). Nesta última fase, o 

crescimento dos tumores não é mais contido pelas respostas imunológicas (Swann & Smyth, 

2007), em decorrência de diversos mecanismos de evasão imunológica empregados pelas 

células cancerígenas (Alb et al., 2012). Estes incluem a diminuição ou perda da expressão de 

moléculas de MHC classe I e moléculas coestimulatórias pelas células tumorais e a supressão 

e/ou anergia de células imunes efetoras (Becker et al., 1993; Algarra et al., 2000; Fujiwara et 

al., 2004).  

No que concerne a imunidade inata, a atividade de células NK (“natural killer”) é um 

dos principais mecanismos de eliminação de células cancerígenas (Torrezini & Athanazio, 

2007). As primeiras células transformadas são detectadas por essas células, as quais são 

ativadas dependendo do balanço entre os sinais fornecidos por seus receptores ativadores e/ou 

inibidores (Morandi et al., 2012). Pelo fato de seus receptores inibidores reconhecerem 

moléculas de MHC classe I, as células NK são capazes de identificar células alteradas como 

as células tumorais, as quais apresentam reduzida expressão dessas moléculas. Tal 

reconhecimento leva à ativação das células NK, culminando com a morte das células-alvo 

(Moretta et al., 1996, 2002; Lanier, 1998; Long, 1999; Biassoni et al., 2011. Dessa forma, a 

existência das células NK auxiliaria a imunidade adaptativa mediada por linfócitos T 
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citotóxicos CD8+ (CTLs), não deixando que a queda da expressão de MHC classe I possa ser 

usada como mecanismo de escape de células transformadas (Moretta et al., 2002). 

Outras células do sistema imune inato também participam das respostas contra 

tumores. Monócitos são recrutados do sangue periférico em resposta a quimiocinas secretadas 

pelas células cancerígenas e diferenciam-se em macrófagos (Mantovani et al., 1992). Estes 

fazem a interligação entre os sistemas imune inato e adaptativo, ativando, diretamente ou 

através de seus mediadores solúveis, células como linfócitos T e B (Finn, 2012). Os 

macrófagos associados a tumores (TAMs), como outras células efetoras do sistema 

imunológico, são células plásticas, com capacidade de assumir múltiplos fenótipos 

dependendo do microambiente em que se encontram (Hao et al., 2012; Wagner et al., 2012). 

Estas células passaram a ser normalmente considerados como células anti-inflamatórias M2, 

caracterizadas por um perfil de citocinas IL-10high/IL-12low, embora também possam alterar 

seu fenótipo dependendo do estágio do tumor (Qian & Pollard, 2010; Biswas et al., 2011) 

e/ou, simultaneamente expressar fatores pró-inflamatórios e imunossepressores (Kursmartsev 

& Gabrilovich, 2005; Tsai et al., 2007). Ainda que sejam enfatizadas as funções pró-tumorais 

dos TAMs, estas células, quando ativadas de modo apropriado, se diferenciam em células 

com propriedades pró-inflamatórias (fenótipo M1), as quais secretam mediadores como TNF-

α, IL-1β e MMP-9 (Hagemann et al., 2005), podendo matar células tumorais e eliciar reações 

destrutivas de tumores centradas nas paredes de vasos. Estudos sugerem que no melanoma 

cutâneo os TAMs são críticos para a progressão em direção a um fenótipo agressivo (Brocker 

et al., 1988). 

Atualmente, entretanto, considera-se que o principal mecanismo da imunidade a 

tumores seja devido à resposta de células T (Mantovani et al., 2008). Essa resposta anti-

tumoral pode ser resultante da morte direta de células tumorais por CTLs. Antígenos tumorais 

processados, através de apresentação cruzada por células apresentadoras de antígenos (APCs) 

e moléculas de MHC classe I, estimulam CTLs a reconhecerem e destruir as células tumorais 

(Ramirez-Montagut et al., 2003). CTLs oligoclonais reativos a tumores podem ser detectados 

no sangue ou entre os linfócitos infiltrantes de tumores (TILs) em pacientes com câncer 

(Andersen et al., 2001; Zhang et al., 2003; van Houdt et al., 2008). Inúmeras evidências 

indicam que TILs são capazes de controlar o crescimento tumoral (Yu & Fu, 2006) e sua 

presença em tumores sólidos é considerada um indicador de bom prognóstico na 

sobrevivência de pacientes com câncer (Zhang et al., 2003; van Houdt et al., 2008). 

Entretanto, na maioria dos casos a resposta imune adaptativa contra células tumorais é 
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extremamente fraca e ineficiente, uma vez que o próprio tumor e o microambiente 

circundante regulam negativamente as respostas de CTLs (apud Lorusso & Ruegg, 2008).   

Estudos recentes têm enfatizado a cuidadosamente orquestrada e intricada relação 

entre células tumorais transformadas e geneticamente instáveis e células normais locais ou 

derivadas da medula óssea. Com variações em composição, tamanho e distribuição, um 

infiltrado de leucócitos está presente na grande maioria dos tumores, se não em todos (Hold & 

El-Omar, 2008). Tão relevante quanto o conteúdo desses leucócitos, é o perfil de mediadores 

imuno-moduladores solúveis, como as citocinas e quimiocinas, expressos por células do 

microambiente tumoral (Grivennikov et al., 2010).  

As citocinas são moléculas solúveis que exibem efeitos regulatórios positivos e/ou 

negativos em vários tipos celulares (Papadakis & Targan, 2000; Dinarello, 2000) e cujos 

níveis na circulação sistêmica podem refletir a atividade de tumores (Lee et al., 2012). 

Diversos trabalhos vêm correlacionando os níveis séricos e plasmáticos de citocinas com o 

prognóstico e significado clínico em vários tipos de cânceres (Mentor-Marcel et al., 2012; 

Matte et al., 2012; Lee et al., 2012; Yamada et al., 2012). Diferentes citocinas podem tanto 

promover, quanto inibir o desenvolvimento e a progressão do tumor (Lin & Karin, 2007; 

Grivennikov et al., 2010). As citocinas tipicamente pró-inflamatórias IFN-γ e IL-12 

apresentam um importante papel na imunidade anti-tumoral (Luo et al, 2004; Lin & Karin, 

2007). IFN-γ, por exemplo, além de exercer efeito tóxico direto sobre células cancerígenas, 

apresenta atividade anti-angiogênica (Corthay et al., 2005), embora sua capacidade de 

promover a evasão tumoral às respostas imunológicas já tenha sido relatada (He et al., 2005). 

IL-12 tem como principal atividade anti-tumoral a indução e ativação de respostas Th1 e 

mediada por CTLs (Trinchieri, 2003). Por outro lado, citocinas como TGF-β e IL-10 estão 

envolvidas na supressão da resposta imune (Yue et al., 1997; Yan et al., 2002). As células 

tumorais e os TAMs produzem grandes quantidades dessas citocinas e, dessa forma, estão 

implicados na supressão das funções efetoras de CTLs e indução da diferenciação de células 

T reguladoras (Tregs) no microambiente tumoral (Coussens & Werb, 2002; Liu et al., 2007; 

Mantovani et al., 2009). Elevados níveis dessas de ambas as citocinas são verificados em 

pacientes com câncer (Dummer et al., 1995; Krasagakis et al., 1998; Ivanovic et al., 2006). 

Em adição, trabalhos também demonstraram efeitos anti-angiogênicos e imunoestimuladores 

da IL-10 (Vuoristi, 2007). Outras citocinas como TNF-α e IL-6 atuam induzindo angiogênese 

e metástase, favorecendo, consequentemente, o desenvolvimento tumoral (Thejass & Kuttan, 

2007). Porém, sinergicamente com IFN-γ, o fator de necrose tumoral (TNF-α) também pode 

participar da ativação de macrófagos tumoricidas (Corthay et al., 2005).  
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Em associação, as citocinas IL-6 e TGF-β podem induzir a diferenciação de uma nova 

subpopulação de células T, denominada Th17, recentemente identificada e caracterizada 

como produtora de IL-17 (Harrington et al., 2006; Yu et al., 2007; Wang et al., 2009; 

Yamada et al, 2012). IL-17 é considerada uma citocina pró-inflamatória por estimular a 

secreção de IL-6, IL-1β e TNF-α por macrófagos e células endoteliais, por exemplo (Fossiez 

et al., 1996; Jovanovic et al., 1998). Muitos trabalhos tem verificado a presença dessa 

subpopulação em diversos tipos de câncer, embora seu papel na imunidade a tumores ainda 

seja controverso (Tartour et al., 1999; Numasaki et al., 2005). A IL-17, produzida por 

linfócitos, promove o crescimento tumoral e angiogênese em modelo de câncer de mama, 

fibrosarcoma e adenocarcinoma de cólon (Numasaki et al., 2003; Du et al., 2012). Todavia, 

alguns trabalhos também verificaram inibição do crescimento tumoral pela ativação de CTLs 

induzida por IL-17 (Benchetrit et al., 2002; Martin-Orozco et al., 2009), além de erradicação 

de tumores em modelos de melanoma murino (Muranski, et al.; 2008). 

 

 

4. Apoptose: morte celular programada 

 

 

A morte celular pode se ocasionada de diferentes maneiras, dependendo do 

mecanismo pelo qual as células são estimuladas: células que sofrem algum dano externo são 

levadas a necrose; enquanto células induzidas a cometer um suicídio programado em 

decorrência de algum estímulo (interno ou externo) sofrem apoptose (Ghobrial et al., 2005). 

Este último, também chamado de morte celular programada, é o mecanismo pelo qual células 

indesejáveis, como aquelas com mutações potencialmente prejudiciais ou alterações no ciclo 

celular, são mortas visando controlar seu número e/ou proliferação, ou em resposta a danos 

não reparados do DNA (Fesik, 2005; Ghobrial et al., 2005). Qualquer alteração desse 

mecanismo pode romper o balanço entre a proliferação e morte celular, podendo levar a 

doenças como o câncer (Danial & Korsmeyer, 2004; Fesik, 2005).  

Vários estímulos como radiação UV e γ, quimioterápicos e sinais de receptores de 

morte podem iniciar o processo de apoptose (Krueger et al., 2001), culminando em algumas 

alterações morfológicas e bioquímicas características da mesma: inversão de folheto da 

membrana e exposição da fosfatidilserina, encolhimento das células, “blebbing” de 

membrana, picnose, condensação e marginalização da cromatina, contração do citoplasma, 
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desintegração nuclear, fragmentação do DNA, formação de corpos apoptóticos (Tang & 

Porter, 1997; Krueger et al., 2001).  

Existem basicamente dois mecanismos pelos quais a apoptose pode ocorrer: um 

denominado extrínseco ou citoplasmático, o qual envolve o receptor Fas, um membro da 

superfamília de receptores do fator de necrose tumoral (TNF) e o outro, intrínseco ou 

mitocondrial que, quando ativado, leva a liberação do citocromo C da mitrocôndria e ativação 

do sinal de morte (Ghobrial et al., 2005). Ambos os mecanismos convergem na ativação de 

uma cascata de proteases chamadas caspases que clivam moléculas regulatórias e estruturais, 

culminando na morte da célula (Ghobrial et al., 2005).  

 

 

5. Fosfoetanolamina 

 

 

Os fosfolipídeos de etanolamina são componentes estruturais essenciais das 

membranas celulares e desempenham papéis regulatórios na divisão celular, sinalização, 

ativação, autofagia e fagocitose (Bakovic et al., 2007). A fosfoetanolamina (PEA), um 

monoéster cujo grupo R corresponde a NH2-CH2-CH2-, está presente literalmente em todos 

os tecidos e órgãos animais (Meister, 1965) e é precursora da fosfatidiletanolamina, um dos 

principais componentes das membranas.  

As células eucarióticas possuem três mecanismos para a biosíntese de fosfolipídeos de 

etanolamina, fosfatidiletanolamina (PE) e PE-plasmalogenos. A via de Kennedy é responsável 

pela síntese de novo de fosfolipídeos de etanolamina. Como as células não sintetizam 

etanolamina, a via de Kennedy utiliza essa molécula produzida metabolicamente e (ou) a 

partir de lipídeos exógenos fornecidos com a alimentação (Dobrosotskaya et al., 2002). No 

mecanismo de síntese de novo, a etanolamina é primeiramente fosforilada pela etanolamina 

quinase em fosfoetanolamina (Lykidis et al., 2001). A fosfoetanolamina é então convertida 

em CDP-etanolamina pela CTP:fosfoetanolamina citidiltransferase. No estágio final dessa via, 

a CDP-etanolamina:1,2-diacilglicerol etanolaminafosfotransferase (Horibata & Hirabayahi, 

2006) cataliza a formação de fosfatidiletanolamina a partir de CDP-etanolamina e DAG. A 

fosfatidiletanolamina é o segundo lipídio mais abundante em mamíferos e apresenta diversas 

funções importantes na fisiologia celular (Vance, 2008). 

Os fosfolipídeos distribuem-se de maneira assimétrica na membrana plasmática. 

Existem evidências indicativas de que nos estágios precoces da apoptose, a assimetria dos 
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fosfolipídeos é perturbada (Balasubramanian et al., 2007). Especificamente, a translocação da 

fosfatidilserina e da fosfatidiletanolamina da superfície interna para a externa da membrana 

plasmática parece constituir um mecanismo fundamental através do qual as células 

apoptóticas são reconhecidas e eliminadas pelos macrófagos (Borisenko et al., 2003; 

Brouckaert et al., 2004). Em estudo recente, Yao e colaboradores (2009) demonstraram que a 

adição de fosfatidiletanolamina à cultura de células de hepatoma humano (linhagem HepG2) 

levou à diminuição do potencial de membrana mitocondrial e induziu a apoptose destas 

células. Em estudos com melanoma experimental, pesquisadores demonstraram uma redução 

expressiva da massa tumoral em animais tratados intraperitonealmente com a 

fosfoetanolamina, superior à observada com a administração de quimioterápicos comerciais, 

assim como da formação de metástases (Meneguelo, 2007; Ferreira et al., 2011 e 2012).  

 

 

6. Justificativa do estudo 

 

 

O melanoma é conhecido por sua baixa resposta aos tratamentos tradicionalmente 

adotados como quimio e radioterapia. Portanto, o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas é de particular importância.  

Recentemente, alquilfosfolipídios (ALPs) sintéticos, tais como edelfosine, perefosine e 

miltefosine (Gajate et al., 2011), têm sido considerados promissores candidatos ao tratamento 

do câncer, sendo conjuntamente denominados de fosfolipídios antineoplásicos (Vink et al., 

2007). Estes, diferentemente das convencionais drogas anti-neoplásicas, não tem como alvo o 

DNA das células, mas sim suas membranas, às quais eles se inserem interferindo na 

transdução de sinais e no metabolismo de lipídios, culminando na indução de apoptose (Vink 

et al., 2007; Alderliesten et al., 2011). No presente trabalho, investigamos se um dos 

precursores centrais na biossíntese dos fosfolípidos, a fosfoetanolamina, também apresentaria 

efeitos anti-tumorais.  

Estudos realizados anteriormente por nossos colaboradores mostraram que a 

fosfoetanolamina sintética exerceu efeitos extremamente positivos no tratamento do 

melanoma experimental. Todavia, embora os efeitos anti-tumorais apresentados por PEA 

sejam promissores, o envolvimento do sistema imunológico e seus mediadores em tal efeito 

ainda é desconhecido, o que reforça a necessidade de investimentos em estudos adicionais. 
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II. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade da fosfoetanolamina sintética no 

desenvolvimento do melanoma. Para tanto, utilizamos modelo de melanoma experimental e 

investigamos: 

 

1. Os efeitos da PEA sobre a viabilidade e a proliferação das células tumorais, determinados 

através de ensaios in vitro; 

2. Os efeitos da administração da PEA sobre o crescimento tumoral in vivo; 

3. As alterações hematológicas de animais portadores de tumor; 

4. Os efeitos da administração da PEA sobre a sobrevida das células tumorais in vivo; 

5. O perfil de citocinas (pró- ou anti-inflamatórias) produzidas por células do baço de animais 

portadores de tumor. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1. Fosfoetanolamina sintética 

 

 

A fosfoetanolamina (PEA) utilizada no estudo foi sintetizada pelo grupo liderado pelo 

Prof. Gilberto Orivaldo Chierice, do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de 

São Paulo. A molécula foi diluída em solução salina a 0.9% e sonicada para a utilização no 

presente estudo. Para comparação, também foi utilizada uma formulação comercial (P0503 

Sigma-Aldrich), a qual denominamos de PEAc.  

 

 

2. Cultura de células das linhagens B16F10, HT-29, MCF-7 e RAW 264.7 

 

 

As células das linhagens B16F10 (melanoma murino), HT-29 (adenocarcinoma de 

cólon humano), MCF-7 (adenocarcinoma de mama humano) e RAW 264.7 (macrófagos 

murinos contendo o gene repórter luciferase NF-κB), cedidas pelos Drs. Célio Lopes Silva 

(FMRP-USP), Celso Albuquerque Reis (IPATIMUP/Portugal), Roger Chamas (ICB-USP) e 

Dario Simões Zamboni (FMRP-USP), respectivamente, foram mantidas como monocamadas 

de cultura em meio RPMI 1640 (Gibco, Invitrogen) suplementado com 10% de soro bovino 

fetal (Gibco, Invitrogen), 100 µg/ml de estreptomicina e 100 unidades/ml de penicilina, a 

37°C em incubadora com 5% de CO2. O meio de cultura foi trocado a cada 2-3 dias e quando 

atingido 80% de confluência, as células foram removidas dos frascos de cultura através da 

adição de solução de tripsina 0.05% e repicadas. 

 

 

3. Avaliação de citotoxicidade  

 

 

Para avaliação de citotoxicidade foi utilizado o método colorimétrico 3-(4,5-Dimetiltiazol-

2-il) 2,5-Difenil Brometo de Tetrazolium (MTT) descrito por Mosmann (1983), que consiste em 

medir indiretamente a viabilidade celular pela atividade enzimática mitocondrial das células vivas. 
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Células B16F10 foram semeadas em poços de uma placa de cultura de 96 poços num volume 

total de 200µL/poço contendo 1×104 células, estimuladas (triplicatas/concentração repetidas em 

três experimentos) com diferentes concentrações de PEAc (0,3125 a 10mg/mL) e períodos de 

incubação (24, 48 e 72h). O mesmo foi feito para as demais linhagens celulares, HT-29, MCF-7 e 

RAW 264.7. Poços contendo apenas células tumorais (sem estímulo) foram utilizados como 

controle. Após o período determinado, 0.05mg (10 µl de 5mg/ml) do sal de MTT foi adicionado a 

cada poço da placa, sendo a mesma incubada a 37oC por 4h. Após esta etapa, o sobrenadante dos 

poços foi descartado e 100µL/poço de uma solução de triton 10% contendo álcool isopropílico 

(50%) e ácido clorídrico (0,5%) foram adicionados. Novamente, a placa foi mantida em estufa por 

mais uma hora a 37°C. A absorbância das amostras foi medida em espectofotômetro a 570 nm. A 

porcentagem de viabilidade foi calculada: viabilidade celular (%) = DO570 (amostra) X 100 / 

DO570 (controle). 

 

 

4. Quantificação de apoptose 

 

 

A marcação com anexina-V revela o estágio inicial de translocação da fosfatidilserina da 

camada interna para a externa da membrana plasmática. Utilizamos kit comercial Anexina-V-

FITC (R&D Systems), seguindo as instruções do fabricante. Brevemente, as células B16F10 

foram incubadas por 24, 48 e/ou 72h com as concentrações de PEA nas quais foram observadas 

diferenças estatísticas na viabilidade celular pelo ensaio de MTT, ou somente com meio de cultura 

RPMI como controle. Após estimulação, as células foram tripsinizadas, lavadas com PBS e 

ressuspendidas (105 a 106 células/ml) em tampão de ligação. Solução de anexina-V e de iodeto de 

propídio foi adicionada à suspensão celular. Após 15 minutos de incubação a temperatura 

ambiente e no escuro, as células foram imediatamente submetidas à análise por citometria de 

fluxo (FACSCanto – BD) utilizando-se o programa FACSDiva versão 6.1.3. 

 

 

5. Análise de ciclo celular 

 

 

Da mesma forma que os ensaios de morte celular, as concentrações de PEA nas quais 

foram observadas diferenças estatísticas na viabilidade celular pelo ensaio de MTT foram 
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testadas em células B16F10 para análise de ciclo celular. Células incubadas com meio de 

cultura RPMI foram utilizadas como controle. Após estimulação, as células foram 

tripsinizadas, lavadas com 1 mL de PBS contendo 5mM de EDTA e fixadas por uma hora a 

4°C em 1 mL de etanol 70% em PBS acrescido de 5mM de EDTA. Após lavagens, as células 

foram ressuspendidas em PBS, EDTA 5mM contendo 0.1% de Triton X-100 (Sigma Aldrich), 

100µg de RNAseA (Sigma Aldrich) e 25µg de iodeto de propídio (Sigma Aldrich) e 

incubadas no escuro por 15 min. As células foram então submetidas à análise por citometria 

de fluxo através do programa FACSDiva versão 6.1.3. 

 

 

6. Animais 

 

 

Foi utilizado um total de 70 camundongos C57BL/6, com aproximadamente 25g no 

início dos ensaios, divididos em dois lotes de animais que diferiram quanto ao período de 

tratamento (10 e 20 dias). Os animais, provenientes do Biotério Central da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), foram mantidos no 

biotério do Laboratório de Fisiologia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-

USP). 

 

 

7. Implantação das células tumorais 

 

 

Para a inoculação nos animais, suspensão celular retirada dos frascos de cultura foi 

centrifugada e em seguida ressuspendida em PBS estéril de maneira a se obter solução 

contendo 5x105 células/mL. A viabilidade celular foi determinada através de exclusão por 

azul de trypan. Somente as suspensões que apresentaram pelo menos 95% de viabilidade 

foram utilizadas para inoculação. Por fim, 5x104 células/animal (0,1mL) foram injetadas 

subcutaneamente (s.c.) na região dorsal dos camundongos. 
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8. Avaliação do crescimento tumoral e mortalidade 

 

 

O crescimento dos tumores dorsais foi monitorado diariamente após implantação das 

células de melanoma B16F10, sendo mensurado semanalmente através da medida do 

diâmetro da massa tumoral sólida, cujo volume foi estimado através da fórmula para 

esferóides: V = 0.52 x (eixo maior) x (eixo menor)2. A mortalidade também foi acompanhada 

através de observação diária dos animais durante todo o período de experimentação. 

 

 

9. Tratamentos 

 

 

Todos os animais foram pesados antes da inoculação das células tumorais e ao término 

dos tratamentos. Aproximadamente 10 dias após a injeção das células tumorais, os 

camundongos foram tratados com PEA (10, 20 e 40mg/Kg – 0.25; 0.5 e 1 mg/animal/dia) via 

oral (gavagem, 100µL por aplicação) durante 10 e/ou 20 dias consecutivos. Animais controle 

foram tratados com PBS somente (controle negativo). Os camundongos foram divididos nos 

seguintes grupos experimentais (n=7 ou 10), resumidos na Tabela 1: Grupo 1 (controle). 

animais controle que receberam injeção s.c. de solução salina (ausência de células tumorais) e 

tratados com solução salina; Grupo 2 (somente PEA). animais que receberam injeção s.c. de 

solução salina (ausência de células tumorais) e tratados com PEA (5.0mg/mL); Grupo 3 (não 

tratados). animais inoculados com células B16F10 e tratados com solução salina; Grupo 4. 

animais inoculados com células B16F10 e tratados com PEA (2.5mg/mL); Grupo 5. animais 

inoculados com células B16F10 e tratados com PEA (5.0mg/mL); Grupo 6. animais 

inoculados com células B16F10 e tratados com PEA (10mg/mL); Grupo 7. animais 

inoculados com células B16F10 e tratados com PEAc (5mg/mL). 

Ao término dos tratamentos, os animais foram sacrificados, os tumores dorsais 

analisados, medidos e fotodocumentados e as lesões macroscópicas internas (metástases) 

identificadas. Amostras dos tumores dos diferentes grupos experimentais foram processadas 

para análise imunohistoquímica. Amostras dos baços foram preparadas para a dosagem de 

citocinas. O sangue dos animais foi coletado e utilizado para as análises hematológicas. 
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Tabela 1. Grupos experimentais utilizados durante o experimento e suas respectivas inoculações e 
tratamentos. 

Grupos Inoculação Tratamento N 

G1 (controle) PBS PBS 7 

G2 (PEA somente) PBS PEA 20 mg/Kg 7 

G3 (não tratados) B16F10 PBS 10 

G4 B16F10 PEA 10 mg/Kg 10 

G5 B16F10 PEA 20 mg/Kg 10 

G6 B16F10 PEA 40 mg/Kg 10 

G7 B16F10 PEAC 20 mg/Kg 10 

 

 

 

10. Imunoistoquímica e histologia 

 

 

A proliferação e morte das células tumorais foram analisadas por imunoistoquímica, 

após marcação com anticorpos específicos para PCNA e caspase-3, respectivamente. 

Segmentos tumorais foram fixados em formalina tamponada e incluídos em parafina. Os 

blocos foram cortados serialmente (secções de 4 µm) e usados para coloração 

imunohistoquímica. Os anticorpos primários foram obtidos do laboratório Novocastra 

(Newcastle, UK). A coloração imunohistoquímica foi realizada utilizando o método de 

detecção avidina-biotina do Kit de Detecção Universal Novostain (Novocastra Laboratories, 

Newcastle, UK) com algumas modificações. As secções foram processadas conforme 

anteriormente descrito (Mikesh et al., 2011; Chen et al., 2012). A reação positiva é mostrada 

como um precipitado marrom claro/marrom escuro no núcleo para PCNA e citoplasma para 

Caspase-3. 

Para determinação das áreas necróticas dos tumores de melanoma, segmentos tumorais 

fixados em formalina tamponada e incluídos em parafina foram corados com hematoxilina e 

eosina (HE) para posterior exame histológico. 
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10.1. Morfometria 

 

 

Os 5 campos mais representativos de cada lâmina histológica foram selecionados e o 

número de células marcadas positivamente para cada fenótipo foi contado manualmente. As 

análises foram realizadas de forma independente e cega. 

 

 

11. Contagem de leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas 

 

 

A contagem de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas no sangue foram realizadas 

em colaboração com o grupo de pesquisa do Prof. Dr. Durvanei Augusto Maria, do Instituto 

Butantan – São Paulo, SP. 

 

 

12. Análise de citocinas 

 

 

12.1. Obtenção de sobrenadantes da cultura de esplenócitos 

 

 

Após o sacrifício dos animais, os baços foram removidos assepticamente e debridados. 

As amostras foram centrifugadas duas vezes a 1400g por 15 min (4°C) e em seguida, tiveram 

as hemácias lisadas com tampão de cloreto de sódio (NaCl). Novamente as células foram 

centrifugadas, isoladas e plaqueadas (2x106 céls/poço), sendo mantidas em meio de cultura 

RPMI 1640 suplementado com 10% de soro bovino fetal, 100 µg/ml de estreptomicina e 100 

unidades/ml de penicilina, a 37°C em incubadora com 5% de CO2. Após estímulo com 

concanavalina A (5µg/mL) por 24 a 48 horas, os sobrenadantes foram coletados e as 

concentrações de IL-12, IFN-γ, TGF-β, IL-10, TNF-α, IL-6, IL-1β e IL-17 determinadas por 

ELISA, de acordo com instruções do fabricante (BD Bioscience - R&D Systems, 

Minneapolis, USA). 

 



Material e Métodos 

 34

12.2. Obtenção de sobrenadantes da cultura de células B16F10 

 

 

Assim como para os ensaios de morte celular, células B16F10 foram semeadas em 

poços de uma placa de cultura de 24 poços (5×104 células/mL/poço) e estimuladas com 

diferentes concentrações de PEAc (0,3125 a 10mg/mL) e durante diferentes períodos de 

incubação (24, 48 e 72h). Poços contendo apenas células tumorais (sem estímulo) foram 

utilizados como controle. Após os períodos determinados, os sobrenadantes foram coletados 

para posterior determinação, por ELISA, das concentrações das citocinas TGF-β, IL-10, TNF-

α e IL-6, de acordo com instruções do fabricante (BD Bioscience - R&D Systems, 

Minneapolis, USA). 

 

 

13. Análise Estatística  

 

 

Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o programa de computador Prism, 

versão 5.0 (Graph Pad Software inc). Os resultados foram analisados pelo teste de 

normalidade a fim de avaliar se os mesmos apresentavam distribuição Gausiana. O Test t 

(paramétrico) o de Mann-Whitney foram utilizados, respectivamente, para amostras que 

apresentaram e para as que não apresentaram distribuição normal. A probabilidade foi 

considerada estatisticamente significante se p<0.05.  

As análises dos resultados obtidos por citometria de fluxo foram realizadas utilizando-

se o programa FACSDiva versão 6.1.3. e/ou ModFit LT versão 3.3.11. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

1. Avaliação de citotoxicidade 

 

 

Conforme se observa na figura 1, a incubação das células B16F10 com as maiores 

concentrações de fosfoetanolamina comercial (PEAc - 2,5; 5 e 10 mg/mL), durante 24 a 72 

horas, levou à redução da viabilidade celular. Decorridas 24 horas de incubação com as 

maiores concentrações (2.5; 5 e 10 mg/mL) de PEAc, cerca de 88, 80 e 60% das células 

permaneceram viáveis, respectivamente (Figura 1A). Essas mesmas concentrações induziram, 

de forma mais intensa, redução na sobrevivência das células de modo que 86, 73 e 38% 

estavam viáveis após 48 horas de estimulação (Figura 1B). Neste período de incubação, a 

menor concentração (0,3125 mg/mL) de fosfoetanolamina também levou à redução, de 

aproximadamente 18%, da viabilidade das células (Figura 1B). Decorridas 72 horas de 

incubação, redução entre 13 e 47% da viabilidade das células B16F10 foi verificada quando 

as mesmas foram tratadas com 0,625 e 1,25; 2,5 e 5; e 10 mg/mL de PEAc (Figura 1C). Neste 

mesmo período de incubação, somente a menor concentração testada (0,3125 mg/mL) não 

causou redução na viabilidade celular (Figura 1C). 

 

 
Figura 1. Efeitos da fosfoetanolamina comercial (PEAC) sobre a viabilidade de células de 
melanoma murino B16F10. Células B16F10 foram estimuladas com PEAc por 24 (A), 48 (B) e 72 
(C) horas. A seguir, solução de MTT foi adicionada às células e quatro horas depois, as 
mesmas foram solubilizadas. Os resultados foram expressos como Média + EPM de quatro 
replicatas provenientes de três ensaios independentes após leitura da absorbância a 570nm. 
Amostra paramétrica, teste estatístico Test t. *p < 0,05; **p < 0,005; ***p < 0,0001. 
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Da mesma forma, outras linhagens de células tumorais (HT-29 e MCF-7) foram 

avaliadas frente à estimulação com PEAc. Assim como observado para células B16F10, PEA 

levou à redução da viabilidade das células HT-29 e MCF-7 (Figura 2).  

Com relação às células HT-29, verificamos que a redução da sobrevivência foi de, 

aproximadamente, 29 a 38% após 24 horas de estimulação (com exceção da menor 

concentração testada, a qual não teve efeito nesse período - Figura 2A); e de 24 a 40% após 

48 horas (Figura 2B). Após 72 horas de estimulação, apenas as maiores concentrações de 

PEAc (2.5 a 10 mg/mL) levaram à redução, de 15 a 37%, do número de células HT-29 viáveis 

(Figura 2C).  

Em relação às células MCF-7, observou-se redução de 10 a 17% da viabilidade após 

incubação com PEAc (10 mg/mL) durante 24 horas (Figura 2D). Decorridas 48 horas, a 

menor e a maior concentrações de fosfoetanolamina (0,31 e 10 mg/mL) levaram à redução de 

18 e 15% da viabilidade celular (Figura 2E). Em período maior de estimulação com PEAc, 

viabilidade celular inferior a 90% foi verificada (Figura 2F). 

Células não tumorais (macrófagos murinos da linhagem RAW 264.7) apresentaram-se 

mais resistentes aos efeitos da fosfoetanolamina. Nos diferentes períodos de incubação, 

somente a maior concentração de PEAc (10 mg/mL) levou à redução da viabilidade celular, 

de no máximo 30% (Figura 3A, B e C). 
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Figura 2. Efeitos da fosfoetanolamina comercial (PEAC) sobre a viabilidade de células de 
adenocarcinoma de cólon (HT-29) e mama (MCF-7) humanos. Células HT-29 e/ou MCF-7 foram 
estimuladas com PEAc por 24, 48 e 72 horas. A seguir, solução de MTT foi adicionada às células 
e quatro horas depois, as mesmas foram solubilizadas. Os resultados foram expressos como 
Média + EPM de replicatas provenientes de 2 ensaios independentes após leitura da absorbância a 
570nm Amostras paramétricas, teste estatístico Test t; amostras não paramétricas, teste estatístico 
Mann-Whitney. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,0006. 
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Figura 3. Efeitos da fosfoetanolamina comercial (PEAC) sobre a viabilidade de macrófagos 
murinos da linhagem RAW 264.7. Os macrófagos foram estimulados com PEAc por 24, 48 e 72 
horas. A seguir, solução de MTT foi adicionada às células e quatro horas depois, as mesmas 
foram solubilizadas. Os resultados foram expressos como Média + EPM de triplicatas provenientes 
de 3 ensaios independentes após leitura da absorbância a 570nm. Amostra paramétrica, teste 
estatístico Test t. *p < 0,05; ***p < 0,0001. 

 

 

2. Quantificação de apoptose 

 

 

Uma vez que a estimulação por PEAc exerceu um efeito inibitório da viabilidade das 

células B16F10, avaliamos, através de citometria de fluxo, se o fosfomonoester induziria 

morte celular por apoptose e/ou necrose. Para tanto, somente as concentrações de PEAc que 

apresentaram efeito inibitório sobre a viabilidade das células B16F10 nos ensaios de MTT 

foram testadas. Observamos que, em comparação às células incubadas somente com o meio 

de cultura, a estimulação com as maiores concentrações de PEAc, nos três períodos de tempo 

testados levou a aumento na porcentagem de células em apoptose. Aumentos de 2,3 a 3,6 

vezes foram observados após a estimulação com 5mg/mL de PEAc e de 4,8 a 8,7 vezes após a 

estimulação com 10 mg/mL de PEAc (Figura 4). A incubação por 24 horas com 2,5 mg/mL 

de PEAc induziu aumento discreto (1,8 vezes) na porcentagem de células apoptóticas (Figura 

4A). As demais concentrações de fosfoetanolamina não alteraram a porcentagem de apoptose. 

Com relação à proporção de células necróticas, nenhuma concentração de PEAc alterou as 

taxas desse tipo de morte celular (Figura 4). 
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Figura 4. Quantificação de apoptose e necrose de células de melanoma murino B16F10 
estimuladas com fosfoetanolamina comercial (PEAc). Células B16F10 foram estimuladas com 
diferentes concentrações de PEAc durante 24 (A), 48 (B) e 72 (C) horas. A porcentagem de morte 
celular foi avaliada através de citometria de fluxo, após marcação com anexina-V e PI. Resultados 
representativos de seis ensaios independentes. Amostra não paramétrica, teste estatístico Mann-
Whitney. *p < 0,01; **p < 0,006; ***p < 0,0002. 

 

 

3. Análise de ciclo celular 

 

 

A estimulação de células B16F10 com diferentes concentrações de PEAc, nos três 

períodos testados (24, 48 e 72 horas), não levou a nenhuma alteração no ciclo celular das 

mesmas (Figura 5A, B e C). 
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Figura 5. Análise de ciclo celular de células de animais tratados com diferentes 
concentrações de fosfoetanolamina sintética. Células B16F10 foram estimuladas com diferentes 
concentrações de PEAc durante 24 (A), 48 (B) e 72 (C) horas. A porcentagem de células nos 
diferentes ciclos celulares foi avaliada através de citometria de fluxo, após marcação com PI. 
Resultados representativos de quatro ensaios independentes. Amostra não paramétrica, teste estatístico 
Mann-Whitney. 
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4. Peso dos animais 

 

 

Não se observou alteração no peso dos animais tratados com PEA por 10 (Tabela 2) 

ou 20 dias (Tabela 3) em relação ao de animais não tratados.  

 

Tabela 2. Peso corporal inicial e final dos animais dos sete grupos experimentais tratados por 10 dias 
durante o experimento. Os dados correspondem à média ± desvio padrão da média. 

Grupos Peso corporal (g) 

 Inicial Final 

G1 23,8 ± 3,29 27,9 ± 3,64 

G2 24,3 ± 1,64 26,5 ± 1,87 

G3 25,1 ± 2,75 26,5 ± 3,21 

G4 23,7 ± 1,13 27,5 ± 1,27 

G5 25,1 ± 2,65 27,2 ± 2,86 

G6 23,8 ± 2,19 26,0 ± 3,26 

G7 23,8 ± 2,09 26,5 ± 2,30 
G1: controle; G2: PEA somente; G3: não tratados; G4, G5 e 
G6 tratados com 10, 20 e 40 mg/Kg de PEA, respectivamente; 
G7: tratados com 20 mg/Kg de PEAc. (G3 a G7: animais com 
tumor). 

 

Tabela 3. Peso corporal inicial e final dos animais dos sete grupos experimentais tratados por 20 dias 
durante o experimento.  Os dados correspondem à média ± desvio padrão da média. 

Grupos Peso corporal (g) 

 Inicial Final 

G1 24,6 ± 2,69 28,1 ± 2,68 

G2 25,5 ± 2,35 28,1 ± 2,63 

G3 27,1 ± 1,82 32,2 ± 3,55 

G4 25,9 ± 2,18 31 ± 2,84 

G5 25,5 ± 2,86 30,9 ± 3,88 

G6 25,5 ± 2,88 31,1 ± 3,76 

G7 25,4 ± 2,71 31,2 ± 3,01 
G1: controle; G2: PEA somente; G3: não tratados; G4, G5 e 
G6 tratados com 10, 20 e 40 mg/Kg de PEA, respectivamente; 
G7: tratados com 20 mg/Kg de PEAc. (G3 a G7: animais com 
tumor). 
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5. Análise tumoral 

 

 

Macroscopicamente, os animais do grupo não tratado (tumor + PBS) apresentavam 

tumores dorsais pigmentados, comumente ulcerados e com grandes áreas de necrose, 

neoangiogênese, volumes expressivos e massas tumorais aderidas aos músculos (Figura 6A,B 

e C). Em relação aos grupos tratados com PEA, de forma geral, os tumores dorsais também se 

apresentavam pigmentados, porém com áreas de necrose e ulcerações menos freqüentes, 

massa tumoral aderida à pele, embora algumas vezes também se encontrava aderida aos 

músculos e com menor volume (Figura 6D, E e F). Os animais inoculados com células de 

melanoma, independentemente de terem sido tratados ou não, exibiram grande variação 

individual em relação ao desenvolvimento do tumor. 

 

 
Figura 6. Aspecto macroscópico dos tumores dorsais dos animais submetidos ou não ao 
tratamento com fosfoetanolamina sintética.  Grupo tratado com PBS (controle – A, B e C) e tratado 
com PEA (D, E e F). A: animal tratado durante 10 dias; B: animal com maior massa e área de necrose 
tumoral tratado por 20 dias; C: massa tumoral aderida à musculatura do animal controle; D: animal 
tratado por 10 dias com menor massa tumoral; E: animal com menor área necrótica tratado por 20 
dias; F: massa tumoral aderida à pele. 

 

Como ilustrado na Figura 7A, animais não tratados apresentaram tumores de 

aproximadamente 2,26 ± 1,03 e 9,72 ± 3,23 cm3 em média, após 10 e 20 dias consecutivos de 

administração de PBS, respectivamente.  

A administração de 20 e 40 mg/Kg de PEA por apenas 10 dias já causou alterações no 

volume tumoral, visto que, quando comparados ao grupo de animais não tratados, tumores 82 
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e 98% menores foram observados nesses grupos experimentais (Figura 7). Por outro lado, o 

tratamento com 10 mg/Kg de fosfoetanolamina não levou à redução tumoral (Figura 7A). A 

PEAc também se mostrou eficiente no tratamento do melanoma, uma vez que os volumes 

tumorais apresentaram-se 78% menores após tratamento por 10 dias (Figura 7A).  

Os tumores de animais cujo tratamento com PEA foi estendido por mais 10 dias (total 

de 20 dias), em geral, exibiram maior tamanho em relação àqueles tratados por somente 10 

dias, porém ainda permaneceram menores com a administração do fosfomonoéster (Figura 7A 

e B). Neste caso, todas as doses de PEA (10; 20; 40 e comercial 20 mg/Kg) impediram o 

crescimento da massa tumoral dorsal dos camundongos, resultando em volumes 70 a 80% 

menores em relação aos volumes dos tumores de animais não tratados (Figura 7B). 
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Figura 7. Efeito do tratamento com fosfoetanolamina sintética sobre o volume dos tumores 
dorsais de camundongos inoculados com células B16F10. Os animais foram inoculados (s.c.) com 
5x104 células B16F10 e tratados com diferentes doses de PEA (10, 20 e 40 mg/Kg), PEA comercial 
(PEAc, 20 mg/Kg) ou PBS por 10 (A) ou 20 dias (B) consecutivos. Ao final dos períodos destes o 
volume tumoral foi determinado. Os resultados foram expressos como Média + EPM. Amostra não 
paramétrica, teste estatístico Mann-Whitney (*em relação ao grupo não tratado: “tumor + PBS”). *p < 
0,05; **p < 0,001; ***p < 0,0006. 

 

Através do acompanhamento do desenvolvimento dos tumores dorsais dos animais ao 

longo dos dois períodos de tratamento, verificamos que os grupos experimentais submetidos 

ao tratamento com fosfoetanolamina exibiram um crescimento tumoral mais lento quando 

comparados com os animais não tratados (Figura 8A e B). Em adição, animais tratados com 

PEA por 20 dias apresentaram maior taxa de sobrevivência ao final do experimento (Figura 

8C), de 56 a 90%, enquanto animais não tratados apresentaram taxa de sobrevivência de 40%.  

Não foi verificada mortalidade em nenhum dos grupos experimentais após o menor 

período de tratamento (10 dias – dados não mostrados). 
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Figura 8. Perfil da progressão do volume tumoral e sobrevivência de animais inoculados com 
células B16F10 e tratados com fosfoetanolamina sintética. Determinação diária e semanal da 
sobrevivência e volume tumoral, respectivamente, ao longo de ambos os períodos de tratamento, 10 
(A) e 20 dias (B e C), com diferentes doses de PEA (10, 20 e 40 mg/Kg), PEA comercial (PEAc, 20 
mg/Kg) ou PBS. Os resultados foram expressos como Média + EPM. 
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6. Análise imunoistoquímica de proliferação e morte das células tumorais 

 

 

A avaliação imunoistoquímica da expressão do marcador de proliferação celular 

PCNA no tecido tumoral revelou que o tratamento com 20 e 40 mg/Kg de PEA e 20 mg/Kg 

de PEAc por apenas 10 dias induziu uma diminuição de aproximadamente 27, 49 e 56%, 

respectivamente, no número de células em proliferação (Figura 9A). Diminuição mais 

acentuada da proliferação celular, de 49, 67 e 70%, respectivamente, foi observada após 

período maior de tratamento (20 dias) com as mesmas doses de PEA e PEAc (Figura 9B e 

Anexo A). Em ambas os períodos de tratamento, a marcação para PCNA mostrou-se 

inversamente proporcional à dose de fosfoetanolamina utilizada.  

Os efeitos da fosfoetanolamina sobre a sobrevida das células tumorais in vivo também 

foram avaliados. Coerentemente com nossos resultados in vitro, verificamos que a 

administração de PEA resultou em aumento de apoptose das células tumorais, conforme 

demonstrado pela marcação positiva para caspase-3. Como se observa nas Figuras 9C e 9D, 

decorridos 10 e 20 dias de tratamento, todas as doses de PEA (com exceção da menor -10 

mg/Kg, no período de 10 dias de tratamento), assim como PEAc, induziram apoptose das 

células tumorais de maneira dose dependente, havendo aumentos de 67 a 335% no número de 

células apoptóticas nos tecidos tumorais (Anexo A).  

Maior porcentagem de áreas de necrose nas massas tumorais dorsais (aumento de 

aproximadamente 72%) foi verificada no grupo experimental tratado com a maior dose de 

PEA durante 20 dias (Figura 9F). Nenhuma diferença foi verificada após tratamento por 

menor período (10 dias; Figura 9E). 
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Figura 9. Proliferação e morte de células tumorais de animais tratados com diferentes doses de 
fosfoetanolamina sintética. Segmentos tumorais de animais tratados com PEA ou PEAc por 10 (A, C 
e E) ou 20 dias (B, D e F) consecutivos foram fixados em formalina tamponada e incluídos em 
parafina. Os blocos foram cortados serialmente e usados para coloração HE ou imunoistoquímica para 
marcação com anticorpos específicos para PCNA e caspase-3 ou determinação de áreas de necrose. *p 
< 0,03; **p < 0,009; ***p < 0,0007. 
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7. Contagem de leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas 

 

 

Conforme ilustrado na Figura 10A, dentre os animais que foram submetidos ao tratamento 

com PEA durante 10 dias, somente o grupo experimental que recebeu a maior dose (40 mg/Kg) 

teve o número de eritrócitos alterado, o qual aumentou 123% em relação aos animais não tratados. 

Com 20 dias de tratamento, porém, as doses de 10 e 20 mg/Kg de PEA causaram um aumento de 

44,8 e 64,6% (Figura 10B), respectivamente, no número de eritrócitos do sangue em relação aos 

camundongos não tratados. Em adição, animais portadores de melanoma apresentaram uma 

redução de 30% nos níveis de eritrócitos em relação ao grupo controle (Figura 10B). A 

administração somente de PEA (animais sem tumor) não interferiu no número de eritrócitos dos 

animais em nenhum dos períodos de tratamento. 
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Figura 10. Níveis de eritrócitos de animais tratados com diferentes doses de fosfoetanolamina 
sintética. Número de eritrócitos/mL de sangue de animais tratados com diferentes doses de PEA (10, 
20 e 40 mg/Kg), PEA comercial (PEAc, 20 mg/Kg) ou PBS durante um período de 10 (A) e 20 (B) 
dias. Os resultados foram expressos como Média + EPM. Amostra não paramétrica, teste estatístico 
Mann-Whitney. (#em relação ao controle: “PBS + PBS”; *em relação ao grupo não tratado: “tumor + 
PBS”). *p < 0,01; **p < 0,003; ##p < 0,006. 

 

Ao término de 10 dias de tratamento com 20 mg/Kg de PEA e PEAc, a contagem de 

plaquetas do sangue dos animais aumentou 33 e 44%, respectivamente, quando comparada ao 

grupo de animais não tratados (Figura 11A), no qual a contagem foi cerca de 30% maior em 

relação ao grupo controle. O mesmo não foi observado quando a menor (10 mg/Kg) e a maior 

(40 mg/Kg) doses de PEA foram utilizadas no tratamento, assim como quando PEA foi 

administrada aos animais sem tumores.  
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Em relação aos resultados apresentados pelos animais tratados por um período maior 

(20 dias), observou-se que a administração de 20 e 40 mg/Kg de PEA, assim como de 20 

mg/Kg de PEAc, provocou um aumento de plaquetas no sangue, uma vez que números 23, 48 

e 42% maiores que o de animais não tratados, respectivamente, foram observados nessas 

condições (Figura 11B). Os animais não tratados e aqueles sem tumores que receberam PEA 

não apresentaram alterações nos números de plaquetas sanguíneas. 
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Figura 11. Níveis de plaquetas de animais tratados com diferentes doses de fosfoetanolamina 
sintética. Número de plaquetas/mm3 de sangue de animais tratados com diferentes doses de PEA (10, 
20 e 40 mg/Kg), PEA comercial (PEAc, 20 mg/Kg) ou PBS durante um período de 10 (A) e 20 (B) 
dias. Os resultados foram expressos como Média + EPM. Amostra não paramétrica, teste estatístico 
Mann-Whitney. (#em relação ao controle: “PBS + PBS”; *em relação ao grupo não tratado: “tumor + 
PBS”). #p < 0,002; *p < 0,04; **p < 0,008. 

 

Em relação à contagem total de leucócitos, a indução do tumor, por si só levou a um 

aumento no número destas células. Após 10 e 20 dias de administração de PBS, foram 

observados aumentos de 89 e 36% em relação aos animais do grupo controle, respectivamente 

(Figura 12A e B). A administração somente de PEA durante os dois períodos de tempo 

também induziu um aumento de aproximadamente 70 (10 dias) e 60% (20 dias) no número de 

leucócitos no sangue dos animais em relação ao controle (Figura 12A e B). Quando os 

animais portadores de tumores foram submetidos à gavagem com 40 mg/Kg de PEA durante 

10 dias, o número de leucócitos foi reduzido em aproximadamente 27% (Figura 12A) em 

relação ao grupo não tratado. O contrário foi observado quando o período de tratamento se 

estendeu até 20 dias, no qual a mesma dose de PEA (40 mg/Kg) induziu um aumento de cerca 

de 48% no número de leucócitos sanguíneos (Figura 12B). Metade dessa dose (20 mg/Kg) 

também levou a um aumento de aproximadamente 38% no número de leucócitos sanguíneos, 
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neste mesmo período de tratamento. O aumento mais expressivo no número de leucócitos foi 

observado quando a PEAc (20 mg/Kg) foi administrada aos animais durante 20 dias, situação 

em que o número dessas células aumentou 58% em relação ao apresentado por animais não 

tratados (Figura 12B). 

 

10 dias

PBS 20 PBS 10 20 40 20
0

1

2

3

4 #

*

#

B16F10

N
o  le

uc
óc

ito
s/

m
L 

(1
0

6 )

PBS 20 PBS 10 20 40 20
0

2

4

6

8

** **
*

*##
#

PEA (mg/Kg)
PEAc (mg/Kg)

20 dias

B16F10

Controle
Não tratado

No  le
uc

óc
ito

s/
m

L 
(1

06 )

A B

 

Figura 12. Níveis de leucócitos do sangue de animais tratados com diferentes doses de 
fosfoetanolamina sintética. Número de leucócitos/mL de sangue de animais tratados com diferentes 
doses de PEA (10, 20 e 40 mg/Kg), PEA comercial (PEAc, 20 mg/Kg) ou PBS durante um período de 
10 (A) e 20 (B) dias. Os resultados foram expressos como Média + EPM. Amostra não paramétrica, 
teste estatístico Mann-Whitney. (#em relação ao controle: “PBS + PBS”; *em relação ao grupo não 
tratado: “tumor + PBS”). #p < 0,03; ##p < 0,008; *p < 0,01; **p < 0,002. 

 

Uma vez observado que o tratamento com PEA interferiu no número de leucócitos no 

sangue destes animais, avaliamos, através de contagem diferencial, quais tipos celulares 

estavam alterados. Em ambos os períodos de tratamento e em todos os grupos experimentais, 

a proporção relativa de linfócitos foi sempre superior em relação aos demais tipos de 

leucócitos, correspondendo a mais de 60% dos leucócitos totais. 

Em relação aos grupos controles, somente o grupo de animais não tratados 

(administração de PBS por 10 dias) apresentou uma proporção de monócitos aumentada 

(Figura 13A). Conforme observado na Figura 13A, o tratamento com 20 e 40 mg/Kg de PEA 

durante 10 dias induziu um aumento de 7,4 e 15,5% na proporção de linfócitos, ao mesmo 

tempo em que reduziu 40 e 56,8%, respectivamente, a proporção de monócitos em relação ao 

grupo não tratado. Nesse mesmo período de tratamento, a maior dose de PEA (40 mg/Kg) 

também provocou redução de 67,6% na porcentagem de neutrófilos do sangue desses animais 

em relação ao grupo não tratado (Figura 13A).  
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O tratamento diário com PEA por período mais extenso (20 dias) não alterou a 

proporção relativa de neutrófilos. As maiores doses de PEA (5 e 10 mg/mL), assim como 

PEAc, induziram um aumento no número de monócitos, de 88, 76 e 94%, respectivamente, 

em relação ao grupo sem tratamento (Figura 13B). A PEAc reduziu cerca de 10% a proporção 

de linfócitos após 20 dias de tratamento. Não houve alteração na proporção relativa de 

eosinófilos em nenhum dos grupos experimentais, independentemente dos períodos de 

tratamento (Figuras 11A e B). 
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Figura 13. Proporção relativa de leucócitos do sangue de animais inoculados com células B16F10 
e tratados com fosfoetanolamina sintética. Contagem diferencial de leucócitos de animais tratados 
com diferentes doses de PEA (10, 20 e 40 mg/Kg), PEA comercial (20 mg/Kg) ou PBS durante um 
período de 10 (A) e 20 (B) dias. Os resultados foram expressos como Média + EPM. Amostra não 
paramétrica, teste estatístico Mann-Whitney. Sendo, C: controle e NT: não tratado. (#em relação ao 
controle: “PBS + PBS”; *em relação ao grupo não tratado: “tumor + PBS”). #p < 0,04; *p < 0,04; **p 
< 0,008. 
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8. Análise de citocinas in vitro 

 

 

Os efeitos da PEAc sobre produção de citocinas pelas células tumorais B16F10 

também foram avaliados in vitro. Não foram observadas diferenças na produção de IL-6 e 

TGF-β após 24 e 48 horas de estimulação com o fosfomonoéster (dados não mostrados). 

Todavia, após 72 horas, a incubação com a maior concentração de PEAc (10 mg/mL) resultou 

em níveis 86 e 71% menores das citocinas IL-6 e TGB-β, respectivamente (Figura 14A e C). 

Redução de aproximadamente 59% na produção de IL-6 também foi verificada após 

tratamento das células com 5 mg/mL de PEAc (Figura 14A). As citocinas TNF-α e IL-10 não 

foram detectadas no sobrenadante das células B16F10 estimuladas ou não com PEAc (dados 

não mostrados). 
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Figura 14. Determinação da produção de citocinas por células de melanoma B16F10 estimuladas 
com PEAc. Células B16F10 foram estimuladas com concentrações crescentes de PEAc por 72 horas e 
as concentrações de IL-6 e TGF-β no sobrenadante celular determinadas por ELISA. Os resultados 
são expressos como Média ± EPM. Amostras não paramétricas, teste estatístico Mann-Whitney. *p < 
0,03. 
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9. Análise de citocinas in vivo 

 

 

9.1. Citocinas pró-inflamatórias 

 

 

Conforme observado na Figura 15, os níveis das citocinas pró-inflamatórias IL-12, 

TNF-α e IL-17 não foram alterados em nenhum dos grupos experimentais, diferentemente da 

produção de IFN-γ, IL-1β e IL-6. Animais não tratados apresentaram uma produção de IFN-γ 

cerca de 85% maior quando comparados ao controle (Figura 15A). O oposto ocorreu com os 

grupos submetidos ao tratamento com 20 e 40 mg/Kg de PEA e 20 mg/Kg da 

fosfoetanolamina comercial (PEAc), os quais tiveram uma diminuição de aproximadamente 

44 a 54% nos níveis de IFN-γ (Figura 15C) em relação aos animais não tratados.  

O tratamento com 10 e 20 mg/Kg de PEA também induziu uma produção da citocina 

IL-6 cerca de 2 vezes maior em relação aos grupos de camundongos não tratados (Figura 

15C). Níveis da citocina IL-1β foram alterados apenas no grupo experimental que recebeu 

PEA somente (20 mg/Kg), havendo, neste caso, uma diminuição de 43% em relação ao 

controle (Figura 15B). 
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Figura 15. Determinação da produção de citocinas pró-inflamatórias por células do baço dos 
animais experimentais. Os baços foram removidos assepticamente e debridados, sendo as células 
plaqueadas (2x106 céls/poço), estimuladas com Con A (5µg/mL) por 48h e a concentração de 
IL-12p70, IL-1β, TNF, IL-6, IFN-γ e IL-17 no sobrenadante das células de cada animal determinada 
por ELISA. Os resultados são expressos como Média ± EPM. Amostras não paramétricas, teste 
estatístico Mann-Whitney (#em relação ao controle: “PBS + PBS”; *em relação ao grupo não tratado: 
“tumor + PBS”). *p < 0,01; **p < 0,006; ***p < 0,0002.  
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9.2. Citocinas anti-inflamatórias 

 

 

Como ilustrado na Figura 16, a formação do tumor, na ausência de tratamento, levou a 

uma diminuição de 32% nos níveis da citocina TGF-β. Em relação ao tratamento, todas as 

doses da fosfoetanolamina (10, 20 e 40 mg/Kg de PEA e 20 mg/Kg de PEAc) utilizadas 

induziram aumento (de 30 a 63%) na produção desta citocina em relação aos animais não 

tratados, sendo os maiores níveis detectados nos animais que receberam a dose intermediária 

(20 mg/Kg) de PEA (Figura 16A). No que concerne à produção de IL-10, somente o 

tratamento com a menor dose de PEA (10 mg/Kg) alterou a produção dessa citocina, levando 

a um aumento de aproximadamente 7 vezes em relação ao grupo de animais controle (Figura 

16B). 
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Figura 16. Determinação da produção de citocinas anti-inflamatórias por células do baço dos 
animais experimentais. Os baços foram removidos assepticamente e debridados, sendo as células 
plaqueadas (2x106 céls/poço), estimuladas com Con A (5µg/mL) por 48h e a concentração de IL-10 e 
TGF-β no sobrenadante das células de cada animal determinada por ELISA. Os resultados são 
expressos como Média ± EPM. Amostras não paramétricas, teste estatístico Mann-Whitney (#em 
relação ao controle: “PBS + PBS”; *em relação ao grupo não tratado: “tumor + PBS”). *p < 0,01; **p 
< 0,005; ***p < 0,0007. 
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V. DISCUSSÃO  

 

 

O elevado grau de malignidade, a crescente incidência e resistência às terapias 

convencionais (Ilkovitch & Lopez, 2008; Nakayama, 2010), tem motivado a comunidade 

científica a buscar o desenvolvimento de novas abordagens e estratégias terapêuticas para o 

melanoma, o tipo de câncer de pele mais fatal. No presente trabalho, utilizamos modelo de 

melanoma murino experimental para estudarmos os efeitos da fosfoetanolamina (PEA) 

sintética sobre o desenvolvimento do melanoma. Nossos resultados in vitro demonstraram que 

PEA tem efeito inibitório direto sobre a viabilidade de células tumorais e que, por outro lado, 

afeta a viabilidade de células não tumorais de maneira menos intensa. A redução da 

viabilidade de células B16F10 está associada à apoptose destas células induzida por PEA. O 

tratamento de animais portadores de melanoma com a fosfoetanolamina resultou em redução 

expressiva do volume tumoral, associada a aumento de apoptose e concomitante diminuição 

da proliferação de células tumorais. Fosfoetanolamina induziu alterações hematológicas e 

interferiu sobre a produção sistêmica de citocinas por animais com melanoma. Níveis mais 

elevados das citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β e da citocina pró-inflamatória IL-6 

foram detectados após o tratamento, enquanto uma menor produção de IFN-γ foi observada. 

In vitro, demonstramos redução da viabilidade de células tumorais B16F10, HT-29 e 

MCF-7 estimuladas com PEA, embora variações específicas para cada linhagem tenham sido 

verificadas. Células normais (macrófagos RAW 264.7), por sua vez, apresentaram-se menos 

sensíveis a estimulação com PEA. Em adição, observamos que redução da viabilidade ocorreu 

em função da indução de morte celular por apoptose de porcentagem significativa das células 

tumorais. Contudo, PEA não interferiu sobre o ciclo destas células. Estudo recente (Yao et al., 

2009) demonstrou que fosfatidiletanolamina (PE), componente derivado da fosfoetanolamina, 

levou à diminuição do potencial de membrana mitocondrial e induziu a apoptose de células 

HepG2 de hepatoma humano. Em nosso trabalho, é plausível que a PEA possa ser utilizada 

para a síntese de PE, culminando na apoptose das células de melanoma da mesma forma 

como ocorre com as HepG2. A citotoxicidade apresentada por PEA é potencialmente seletiva 

a células cancerígenas, como demonstrado por nosso trabalho e por estudo em que a adição de 

outra formulação do fosfomonoéster à cultura de células normais (fibroblastos humanos) não 

induziu citotoxicidade e nenhuma alteração morfológica e reduziu a viabilidade de células 

B16F10 (Meneguelo, 2007; Ferreira et al., 2011). Tal seletividade também foi relatada para os 

ALPs (Mollinedo, 2007). 
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Sabe-se que as células tumorais têm a capacidade de evadir a vigilância imunológica e 

manipular as células imunes através da produção de fatores imuno-moduladores, como 

citocinas e quimiocinas, criando um microambiente supressor de respostas imunológicas 

(Ilkovitch & Lopez, 2008). Em nosso estudo, ao investigarmos os efeitos de fosfoetanolamina 

sobre a produção de citocinas pelas células B16F10 in vitro, observamos que a molécula 

inibiu, de maneira direta, a produção de TGF-β e IL-6. Tal diminuição pode, em parte, ser 

devido à indução da morte de parte das células, também verificada em nossos ensaios. No 

entanto, ela foi ainda mais acentuada em relação à proporção de células mortas. IL-6 e TGF-

β, por suprimirem respostas imunológicas e/ou estimularem a angiogênese e a proliferação de 

células transformadas, são consideradas citocinas tipicamente pró-tumorais (Yue et al., 1997; 

Yan et al., 2002; Sethi et al., 2012). Portanto, a menor produção de IL-6 e TGF-β em resposta 

à estimulação com PEA pode contribuir, pelo menos em parte, para a formação de um 

microambiente adequado à ativação de respostas imunes anti-tumorais.  

In vivo, o tratamento com PEA induziu diferenças tumorais macroscópicas 

consideráveis, incluindo uma redução expressiva do volume tumoral. De maneira dose-

dependente, o fosfomonoéster também induziu aumento da apoptose e diminuição da 

proliferação de células da massa tumoral, evidenciando assim, um papel inibidor da 

progressão tumoral exercido por PEA. Alterações hematológicas referentes ao número de 

eritrócitos, leucócitos e plaquetas do sangue de animais que receberam o fosfomonoéster 

diariamente também foram verificadas.  

Proporcionalmente ao número total de leucócitos, verificamos que a porcentagem de 

linfócitos do sangue de animais tratados com PEA durante 10 dias consecutivos foi 

aumentada em até 15%. Os linfócitos T são considerados atualmente o principal mecanismo 

de imunidade a tumores (Mantovani et al., 2008) e, em virtude de tal habilidade, muitas das 

novas estratégias imunoterapêuticas de combate a tumores são baseadas na expansão do 

número de linfócitos, principalmente daqueles específicos aos tumores (Koebel et al., 2007; 

Russ et al., 2011). O processo carcinogênico usualmente resulta na inibição da proliferação de 

linfócitos T. De fato, como demonstrado por Russ e colaboradores (2011), na presença de 

melanoma B16F10, camundongos C57BL/6 apresentaram uma supressão da expansão 

proliferativa de linfócitos T de forma global, independente da sua reatividade ao tumor.  

Maiores níveis das citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β produzidas por células 

do baço de animais com tumores submetidos ao tratamento com PEA também foram 

verificados. Embora a produção elevada de TGF-β sugira uma resposta promotora de tumor 

devido à inibição do sistema imune, principalmente de células T (Byrne et al., 2008), 
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evidências crescentes sugerem que uma resposta Th17, induzida pela combinação de TGF-β 

com a IL-6 (Wang et al.,2009), seria capaz de regular a progressão tumoral (Benchetrit et al., 

2002; Martin-Orozco et al., 2009), inclusive em modelos de melanoma murino (Muranski, et 

al.; 2008). Hirahara e colaboradores (2001) demonstraram que células de fibrosarcoma Meth-

A transfectadas com o gene para IL-17, através do aumento da expressão de moléculas classe 

I e II do MHC, foram capazes de induzir imunidade tumor-específica. Em outro trabalho, 

camundongos deficientes em IL-17 exibiram acelerado crescimento tumoral e metástases 

pulmonares (Kryczek et al., 2009). Nesse sentido e tendo em vista indícios de uma atividade 

antitumoral (indução de apoptose e menor progressão tumoral) da fosfoetanolamina, 

avaliamos se assim como os níveis de TGF-β, ela também induziria maior produção de IL-6, 

o que poderia sugerir uma possível participação de células Th17 em nosso modelo. No 

presente trabalho, verificamos uma maior produção de IL-6 nos mesmos grupos 

experimentais em que elevados níveis de TGF-β foram induzidos. Entretanto, não houve 

diferença estatística na produção de IL-17 pelos diferentes grupos de animais. Possivelmente, 

dispondo de um maior tamanho amostral, tais diferenças seriam detectadas, uma vez que o 

perfil da produção de IL-17 pelos grupos experimentais foi semelhante aos de TGF-β e IL-6, 

fato que indica fortemente uma resposta mediada por células Th17.  

Contrariamente ao que foi observado em relação à produção de citocinas anti-

inflamatórias, os níveis de IFN-γ apresentaram-se diminuídos em resposta ao tratamento com 

PEA. Embora também possa derivar de outros tipos celulares, tais como células T CD8+, T 

γδ, NKT e NK, essa é a citocina de assinatura produzida por células Th1 (Martin-Foncheca et 

al., 2004; Li et al., 2007) cujas funções principais incluem a ativação de respostas imunes 

inata e adaptativa (Ikeda et al., 2002) e a coordenação de respostas anti-tumorais (Alshaker & 

Matalka, 2011). Contrariando o pensamento de que altos níveis de IFN-γ tenham função 

antitumoral, estudos têm demonstrado que essa citocina pode promover a evasão do tumor ao 

sistema imunológico (He et al., 2005), o que, em nosso trabalho, seria concernente. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

 

O conjunto dos nossos resultados obtidos até o presente reflete um papel promissor da 

fosfoetanolamina no tratamento de tumores de melanoma B16F10, visto que tanto in vitro, 

quanto in vivo, encontramos evidências de que a mesma iniba a proliferação/crescimento 

tumoral. Embora essa molécula possa atuar diretamente sobre as células tumorais, outros 

mecanismos possivelmente estão envolvidos no controle da progressão carcinogênica, tais 

como a ativação de respostas imunes anti-tumorais. A identificação dos mediadores químicos 

produzidos no microambiente tumoral, assim como do fenótipo das células imunes infiltrantes 

do tumor, poderá contribuir ao entendimento dos mecanismos envolvidos na atividade anti-

tumoral de PEA.  
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ANEXOS 

 
 

Anexo A – Imagens de secções de tumores de melanoma registradas com aumento de 40X. 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo A – Imagens de secções de tumores de melanoma registradas com aumento de 
40X. Imunoistoquímica para detecção de apoptose (caspase-3) na massa tumoral de animais 
não tratados (A) e que receberam 40mg/Kg de PEA por 20 dias consecutivos (B). 
Imunoistoquímica para marcação do antígeno de proliferação celular – PCNA nos tumores de 
animais não tratados (C) e tratados com 40mg/Kg de PEA por 20 dias(D).   
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Anexo B – “Nanoassisted Laser Desorption-Ionization-MS Imaging of Tumors”.. 
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