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RESUMO 

Garnique AMB. Efeito de inibidores de telomerase sobre células tumorais de pulmão humano 

e sobre células imortalizadas com hTERT. [Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e 

Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 

O telômero é uma sequência repetitiva da dupla cadeia do DNA que protege as pontas 

dos cromossomos. Seu comprimento é mantido pela telomerase, cuja expressão ocorre em 

células de câncer, mas não em células somáticas. A célula apresenta um número definido de 

divisões antes do telômero sofrer erosão. A quebra do DNA ativa a p53, supressor tumoral que 

induz senescência e respostas de pontos de checagem. O desenvolvimento de inibidores de 

telomerase tem importância clínica para o câncer. Estudamos os efeitos dos inibidores de 

telomerase. Duas linhagens celulares LC-HK2 (NSCLC) e hTERT RPE-1 foram tratadas com 

os inibidores TMPyP4 (5µM) e Thymoquinone (10 e 40 µM) durante 72 e 120 h. TMPyP4 

aumentou a porcentagem de células com dano na membrana, induziu mudança na morfologia 

da célula e diminuiu a expressão do mRNA da vimentina e vinculina. Thymoquinone aumentou 

a frequência de células senescentes, células com dano na membrana e induziu morte celular. 

Ambos os inibidores diminuíram a atividade da telomerase, afetando a proliferação e induzindo 

morte celular. 

 

Palavras Chaves: Adesão celular, inibidores de telomerase, senescência celular, telomerase, 

telômero. 

  



ABSTRACT 

 

Garnique AMB. Effect of telomerase inhibitors on human lung tumor cells and on cells 

immortalized with hTERT. [Dissertation (Master Thesis in Tissue and Cell Biology)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017 

 

The telomere is a repetitive double-strand sequence of DNA that protects the 

chromosomes ends. Its length is maintained by telomerase, whose expression occurs in cancer 

cells, but not in somatic cells. The cell has a defined number of divisions before the telomere 

undergoes erosion. DNA break activates p53, tumor suppressor and induces senescence and 

checkpoint responses. The development of telomerase inhibitors is of clinical importance for 

cancer. We studied the effects of telomerase inhibitors. Two cell lines LC-HK2 (NSCLC) and 

hTERT RPE-1 were treated with inhibitors TMPyP4 (5 μM) and Thymoquinone (10 and 40 

μM) for 72 and 120 h. TMPyP4 increased the percentage of cells with membrane damage, 

induced change in cell morphology, and decreased mRNA expression of vimentin and vinculin. 

Thymoquinone increased the frequency of senescent cells, cells with membrane damage and 

induced cell death. Both inhibitors decreased telomerase activity, affecting proliferation and 

inducing cell death. 

 

Keys words: Cell adhesion, cell senescence, telomerase, telomere, telomerase inhibitors. 
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A descrição dos telômeros foi feita pela primeira vez por Barbara McClintock e por 

Herman Muller, que estudavam os telômeros em organismos diferentes. Eles perceberam que 

havia pontas de DNA que se comportavam de forma diferente a aquelas pontas onde existia 

quebra de DNA, e isso acontecia por que não havia recombinação ou fusão nessas pontas. 

Assim, o termo telômero foi descrito como sendo “proteções das pontas dos cromossomos” 

(McClintock, 1941; Wu et al., 2017). 

Estudos sobre a possível origem do telômero o descrevem como o resultado de 

retrotransposons não LTR de uma célula proto-eucariótica originada por endossimbiose 

(Garavis et al., 2013). A estrutura dos telômeros humanos consiste de repetições de nucleotídeos 

da sequência TTAGGG, que em diferentes espécies pode ocorrer variações em G ou C, e um 

complexo de proteínas chamada de Shelterina. Seu papel principal é a manutenção da 

estabilidade genômica por proteger os cromossomos da fusão ponta-ponta e da degradação 

exonucleolítica. As pontas dos cromossomos não conseguem ser completamente replicadas pela 

maquinaria de replicação canônica do DNA, chamado de problema de replicação da ponta. 

Assim a cada ciclo de divisão de uma célula somática normal na qual o telômero apresenta um 

comprimento de 5-15 kb, a ponta do telômero perde entre 30 e 200 pb levando ao seu 

encurtamento. Para exercer sua função de proteção os telômeros podem apresentar duas formas 

de ‘dobramento’, T-loop e G-quadruplexes, os quais são formados por 150-250 nucleotídeos da 

ponta solta de cadeia simples 3´ rica em G (Heeg, 2015; Shirgari et al., 2015; Surawera et al., 

2016).  

Uma célula somática normal apresenta um número limitado de divisões celulares. Com 

o telômero encurtado a célula entra em um processo chamado de senescência replicativa, em 

que a célula ainda é viável. Assim, o encurtamento crítico dos telômeros faz com que ocorra a 

ativação da sinalização de respostas ao dano do DNA (DDR). Isto se dá como resposta a um 

estado chamado de ‘crise’, o qual ativa as vias de p53 e supressor tumoral Rb que 

consequentemente param a proliferação celular induzindo genes que promovem a parada na 

fase G1 e a célula poderá ser encaminhada à morte. (Cesare et al., 2013; Davaadelger et al., 

2014; Arnoult, Karseler., 2015).  

Estudos revelaram que o encurtamento do telômero, e como consequência a senescência 

da célula, seria a primeira barreira contra a transformação tumoral. Telômeros, ao se tornarem 

disfuncionais por chegarem a um comprimento crítico, fazem com que a célula seja 

encaminhada para a morte, representando a segunda barreira contra a transformação tumoral. 

Estudos realizados com fibroblastos mostraram que após passarem a senescência, os telômeros 

muito curtos sofrem fusão pela perda da proteção dos cromossomos, causando assim parada 
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mitótica e as células são encaminhadas para morte celular (Cesare, Karlseder., 2012; Cesare et 

al., 2013; Arnoult, Karseler., 2015).  

Essa é uma pausa preventiva, pois com a perda dos telômeros pode ocorrer fusão entre 

uma ponta e a outra dos cromossomos. Cromossomos fusionados não conseguem ser separados 

corretamente durante a mitose dando lugar a eventos de quebra, fusão e reparo o que pode 

desencadear perda da estabilidade genômica (Arnoult, Karseler, 2015).  

A perda da estabilidade genômica tem sido reconhecida como um marcador de células 

de câncer, já que seria a responsável pela formação de células com conteúdo diferente do 

diploide, ou por diferentes rearranjos cromossômicos os quais poderiam resultar em uma célula 

com vantagens proliferativas (Graham, Meeker, 2017). Estudos correlacionaram pacientes com 

erosão e disfunção do telômero a um pobre prognóstico de vida, assim como ao aumento da 

instabilidade genética ao longo da progressão do tumor (Lin et al., 2010).  

As vantagens proliferativas que a célula pode chegar a ter são pela ativação de duas vias 

diferentes, uma é pela ativação da telomerase e a outra pela ativação da via ALT (alongamento 

alternativo do telômero) (Graham, Meeker, 2017). A telomerase ativa é encontrada na maioria 

dos carcinomas, enquanto que em sarcomas e outros tumores de origem mesenquimal o mais 

frequente é a ativação da via ALT (Heeg, 2015). 

A ativação da telomerase é encontrada em aproximadamente 90% dos tipos celulares de 

câncer. A telomerase consiste de dois componentes principais, uma proteína catalítica, a 

transcriptase reversa da telomerase (TERT), e um componente que funciona como molde para 

a transcriptase, a RNA telomerase (TERC ou hTR).  Outros componentes da telomerase são as 

proteínas: TEP1(proteína associada à telomerase), dyskerin, p23, e a chaperona Hsp90 (Chang, 

2002; Heeg, 2015; Graham, Meeker, 2017; Jaiswal et al., 2017). Quando a telomerase é ativada, 

ela se liga à ponta solta 3’ e começa a alongar o telômero, mantendo-o dessa forma em um 

comprimento estável, impedindo que a célula ative a via DDR (Resposta de dano ao DNA). 

(Arnoult, Karseler 2015). 

Com a ativação da telomerase a célula deixa de passar para a senescência. A senescência 

é um processo importante com o qual o equilíbrio da população celular pode ser estabelecido, 

este processo é considerado um importante mecanismo supressor tumoral. A senescência da 

célula pode ser causada pelo encurtamento do telômero, por dano ao DNA ou por estresse 

oxidativo. Além disso, apresenta características únicas como parada irreversível da proliferação 

celular, resistência a estímulos mitogênicos e oncogênicos, formato alongado e achatado, 

aumento da expressão de alguns biomarcadores de senescência tais como a proteína p63 

relacionada à p53, coloração positiva da atividade da β-Galactosidase associada à senescência, 
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aumento na expressão da p53, p21, p16 e outros inibidores de quinase dependentes de ciclina, 

acúmulo de lisossomos, vacuolização e remodelamento da cromatina com formação de focos 

de heterocromatina, ou seja, senescência associada a focos de heterocromatina ou SAHF (Keyes 

et al., 2005; Litwiniec et al., 2013; Rufini et al., 2013; Bernhart et al., 2014; Chen et al., 2017). 

Estas características não as distinguem somente das células proliferativas, mas também de 

células em quiescência e de células totalmente diferenciadas (Kosar et al., 2011). 

Diferentes estudos são realizados com a finalidade de inibir a atividade da telomerase e 

induzir senescência em células de câncer. Chen e colaboradores (2017) trataram linhagens de 

células de câncer de pulmão com Pterostilbene (trans-3,5-dimethoxy-4’-hydroxystilbene, Pt), e 

observaram seu potencial como um agente indutor de senescencia. Eles encontraram que o 

tratamento com Pt em baixas doses pàra o ciclo celular na fase S, o qual pode ser uma 

característica de senescência e que o tratamento também resultou na desregulação dos níveis da 

hTERT diminuindo a atividade da telomerase em células p53 positivas, que levou a uma 

diminuição no tamanho do tumor e a apoptose das células tumorais (Chen et al., 2017). Em 

células de glioma in vivo e in vitro o silenciamento da Proteína Quinase D (PRKD), uma 

proteína implicada na proliferação, migração, invasão e oncogênese, resultou na indução de 

células senescentes por via dependente e independente da p53 (Bernhart et al., 2014). Juntos, 

estes achados indicam que a senescência de uma célula tumoral pode ser induzida tanto em 

células que apresentam a p53 funcional como naquelas que não a tenham. 

Outros estudos mostraram que células com fenótipo senescente podem sofrer reversão. 

Isto foi visto em fibroblastos humanos pelo grupo de Lee em 2015, que trataram fibroblastos 

senescentes com 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) por 8 h. Viram mudança na 

morfologia senescente, assim como reversão do fenótipo senescente, reentrada no ciclo celular 

e proliferação, por meio da ativação da família de proteínas PKC. (Lee et al., 2015; Lee et al., 

2016). Portanto, é importante conhecer o mecanismo de senescência em células tumorais e 

também em células normais que podem sofrer senescência precoce, como acontece em algumas 

outras doenças, com a finalidade de encontrar um alvo para futuras terapias visando a indução 

de senescência em células tumorais que fogem desse processo.  

Um marcador importante de células de câncer e que em muitos estudos é considerado 

como o causador dele é um estado conhecido como tetraploidia. Células tetraploides são células 

que contêm o dobro da quantidade de DNA de uma célula diploide normal, e contribuem ao 

desenvolvimento do tumor, aumento da aneuploidia em células de câncer e resistência à terapia 

e à radiação. Três mecanismos que levam à tetraplodia têm sido observados: fusão celular, falha 

ao completar a mitose e falha na citocinese (Davoli et al., 2010; Davaadelger et al., 2014). 
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A tetraplodia tem sido observada nos primeiros estágios de carcinogênese cervical e em 

uma condição pré-maligna chamada de esôfago de Barrett, neste estudo as células tetraploides 

têm sido associadas com a perda da p53 e deleção. A tetraploidia pode surgir nos primeiros 

estágios da tumorigênese, durante o período de disfunção do telômero e antes da ativação da 

telomerase em células somáticas, relacionando-se dessa forma ao aumento da instabilidade 

cromossômica (CIN) (Davioli et al., 2010; Pampalona et al., 2012; Heeg 2015; Meena et al., 

2015). 

Em 1914 o fisiologista Alexandre Theodore Boveri foi quem pela primeira vez associou 

a aneuploidia a células de câncer, mas ela também tem sido descrita em células saudáveis, tais 

como em células nervosas em que o estado aneuploide é importante durante o seu 

desenvolvimento. Também foi encontrado em células sanguíneas, em células de pele e 

citotrofoblastos (Conlin et al., 2010; Duncan et al., 2012; Davoli et al., 2011). 

A aneuploidia se refere ao conteúdo de DNA diferente do diploide normal ou ao ganho 

ou perda de cromossomos inteiros ou parte deles, ou seja, ao estado do cariótipo. Alguns autores 

acreditam que a aneuploidia seria a responsável pelo crescimento, desenvolvimento e pela 

capacidade do tumor se adaptar. Estudos realizados em camundongos mostraram que a indução 

de aneuploidia leva ao surgimento tumoral. É estimado que cerca de 90% dos tumores sólidos 

e mais de 50% dos tumores sanguíneos apresentam aneuplodia (Beroukhim et al., 2010; Duncan 

et al., 2012; Varetti et al., 2014; Foijer et al., 2014) 

CIN é um dos fatores que desencadeariam a indução de aneuploidia e a tumorigênese 

por elevar a taxa de segregação incorreta dos cromossomos, podendo ser de cromossomos 

intatos, pedaços deles ou cromossomos inteiros, por geração. Vista de uma forma mais ampla, 

a CIN se refere a alterações estruturais de cromossomos, tais como pontes cromossômicas ou 

por fragmentos de cromossômicos acêntricos formados por ligações merotélicas. A CIN seria 

a taxa de ganho ou perda de cromossomos que é encontrada nas linhagens celulares (Ganem et 

al., 2009; Varetti et al., 2014).  

Existem quatro mecanismos que levariam ao surgimento e relação entre CIN e 

aneuploidia, estes mecanismos incluem falhas no SAC (no ponto de checagem da montagem 

do fuso), geometria anormal do fuso mitótico, ligação anormal do cromossomo ao cinetócoro e 

defeitos na coesão de cromátides irmãs. 

Defeitos no SAC levariam à CIN aumentando-se assim a proporção de células 

aneuploides formadas. O SAC é um mecanismo conservado que está presente em todos os 

eucariotos e é altamente sensível ao estado em que os cinetócoros se ligam aos microtúbulos, 

encarregando-se de parar a progressão no ciclo até que todos os cromossomos estejam ligados 
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de forma correta ao fuso mitótico, ele também é requerido na segregação cromossômica. As 

proteínas do SAC constituem uma cascata de sinalização que engloba as proteínas do fuso 

monopolar 1(Mps1), Bud, Mad, CenpE e RZZ. As proteínas MAD2 e BURB1, quando ativadas, 

encarregam-se de inibir a ação da Ubiquitina ligase E3. Ela é um complexo de multiproteínas, 

o Complexo Ciclosomo Promotor da Anáfase (APC/C) que tem como alvo de degradação 

proteínas chaves que controlam a progressão do ciclo celular. (Rudner et al., 1996; Foijer et al., 

2014; Varetti et al., 2014; Chan et al., 2016; Henze et al., 2017; Varadkar et al., 2017). 

As proteínas do SAC formam um complexo chamado complexo de ponto de checagem 

mitótico (MCC) que é o responsável por manter o APC/C inativo. As proteínas do MCC são os 

co-ativadores Cdc20, Mad2, Bub3 e BubR1 e encarregam-se de evitar a progressão na anáfase. 

Após a correta ligação das cromátides ao cinetócoro estas proteínas são removidas ativando 

desse modo o APC/C. Ele se encarrega de ubiquitinar as proteínas Securina e Ciclina B. A 

Securina atua inibindo a ação da Separase. A Separase se encarrega de clivar a Coesina, que é 

a encarregada de manter ligadas as cromátides irmãs. Assim mesmo, com a ubiquitinação do 

anel de Ciclina B, a proteína Cdk1 pode ser liberada o que permite a saída da mitose. (Davoli 

et al., 2011; Foijer et al., 2014; Zhang, Galardy, 2015; Chan et al., 2016). 

Diferentes estudos mostram a importância dos componentes do MCC para uma correta 

segregação dos cromossomos, como o realizado em camundongos com alelos hipomórficos 

para Cdc2, neste estudo eles observaram aumento na formação de pontes cromossômicas e 

alinhamento incorreto dos cromossomos que resultou na formação de células aneuploides. 

Mesmo assim outros estudos mostraram que mutações nos genes do SAC não são frequentes 

nas células de câncer humanas (Malureanu et al., 2010; Valertti et al., 2014; Zhang, Galardy, 

2015). Outros estudos relacionaram o surgimento e o aumento da CIN com a super-expressão 

da Mad2 em camundongos. Foi observado que a super-expressão da Mad2 per se, não é 

suficiente para induzir aumento na aneuploidia e crescimento do tumor, e que outros erros em 

diferentes proteínas do SAC são necessários para esse efeito (Sotillo et al., 2010; Chan et al., 

2016). Portanto, diferentes mutações seriam necessárias para alcançar um aumento na CIN e 

consequentemente a aneuploidia. Uma única proteína do SAC mutada não é suficiente para a 

aumentar a aneuploidia e levar à transformação tumoral. 

Alguns erros na ligação dos cromossomos aos cinetócoros não são notados pelo SAC, 

como por exemplo a ligação merotélica, a qual é referida como uma anormalidade da ligação 

entre o microtúbulo e o cinetócoro. Que ocorre quando um único cromossomo é ligado a duas 

fibras do fuso, e forças opostas atuando durante a separação causam cromossomos tardios que 

podem resultar em uma incorreta segregação nas células filhas, levando ao surgimento de 
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aneuploidia. A hiperestabilização da ligação microtúlo-cinetocoro também é um problema que 

pode causar erros durante a segregação cromossômica (Bakhoum et al., 2009; Varetti et al., 

2014; Zhang, Galardy., 2015). Outros estudos mostram que mesmo com algumas falhas durante 

as ligações dos cromossomos ao fuso o SAC não é ativado, como o estudo realizado por Chan 

e colaboradores (2016) onde observaram que ao tratar células com baixas doses de agentes 

desestabilizantes de microtúbulos induziram a formação de células aneuploides (Chan et al., 

2016). 

Um evento que está correlacionado diretamente ao aumento de ligações merotélicas é a 

amplificação centrossômica. O estudo realizado por Ganem e colaboradores indicou que a 

amplificação centrossômica pode ser um dos mecanismos responsáveis pelo aumento de CIN 

(Ganem et al., 2009). Ela ocorre quando uma célula adquire mais de um par de centrossomos, 

isto ocorreria frequentemente em células de câncer podendo gerar fusos multipolares, falhas na 

divisão e fusão celular. (Ganem et al., 2009; Holland, Cleveland, 2012; Varetti et al., 2014). 

Estudos em camundongos transgênicos que tiveram um aumento drástico no número de 

centrossomos mostraram que isto causa aumento do tumor no modelo de neoplasia intestinal, 

resultando em aumento de células aneuploides e no surgimento de tumores espontâneos em 

diferentes tecidos (Levine et al., 2017). 

Outro evento que pode levar à aneuploidia é o erro na coesão de cromátides irmãs. Isto 

pode ocorrer quando há uma perda prematura na coesão das cromátides irmãs e/ou pela 

persistência do erro até as posteriores anáfases, podendo levar à segregação errada dos 

cromossomos (Holland, Cleveland, 2012; Ricke, van Deursen, 2013; Lin et al., 2016). Para o 

processo de coesão de cromátides irmãs um complexo multiproteíco é importante, ele é o 

complexo de Coesina que é composto por quatro subunidades proteicas: SMC1A, SMC3, 

RAD21, e STAG1 ou STAG2 que seguram fisicamente as cromátides irmãs. Têm sido 

realizados diferentes estudos onde foi observado que qualquer mutação em algumas das 

subunidades pode levar a erros na coesão e consequentemente levar ao aumento de aneuploidia. 

O estudo realizado por Kim e colaboradores (2017) em tumores que tinham o STAG2 mutado 

mostrou que as mutações por si só não são os únicos responsáveis por erros durante a coesão 

das cromátides irmãs, mas que também é necessária a inativação completa do gene (Holland, 

Clevenland, 2012; Varetti et al., 2014; Kim et al., 2017). 

Portanto, diferentes estudos têm sido feitos tendo como finalidade entender a relação 

entre a CIN e a aneuploidia e a importância de cada uma como um evento que precederia a 

transformação maligna, sendo que até o momento não tem sido mostrado que nenhum dos dois 

por si só seja o responsável por desencadear transformação tumoral. Os estudos têm mostrado 
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que os eventos não são só isolados e que seriam um conjunto de eventos interligados 

precedendo a transformação. 

Como foi observado até o momento, falhas durante a divisão celular podem causar 

tetraploidia, aneuploidia e aumento na CIN (Varetti et al., 2014; Meena et al., 2015). Erros 

durante a citocinese podem ocorrer devido à erosão do telômero, por replicação incompleta do 

DNA ou ainda por cromossomos concatenados. A erosão do telômero pode ser devido a estresse 

de replicação induzido por oncogenes ou por crise telomérica. Ela pode também desencadear 

um processo chamado de fusão das pontas, quando o DNA fica desprotegido e ocorre quebra 

da dupla fita, isto leva à ativação de pontos de checagem e de vias de combinação e reparo, 

como a maquinaria de reparo de quebra da dupla fita de DNA (DSB) que é ativada 

desencadeando eventos de fusão, quebra e reparo (Longhese, 2008; Fenech et al., 2011; Lim, 

Ganem., 2016; Pampalona et al., 2016). 

Esses eventos de fusão, quebra e reparo são os responsáveis pela formação de 

cromossomos dicêntricos, isto é, cromossomos que apresentam dois centrômeros. Durante a 

divisão celular, cromossomos dicêntricos são puxados para pólos opostos da célula resultando 

na formação de pontes cromossômicas ou de anáfase (Stimpson et al., 2010; Hayashi, 

Karlseder, 2013). Durante a citocinese esses cromossomos que se retrasam podem ser reparados 

e assim a citocinese continua normalmente, mas eles também poder se acumular e induzir 

ruptura do envelope nuclear. Na ausência de quebra da ponte de anáfase, a membrana nuclear 

circunda as células filhas e a ponte de anáfase é formada podendo aumentar a população de 

células poliploides (Fenech et al., 2011; Maciejowski et al., 2015; Pampalona et al., 2012; 

Varetti et al., 2014).  

Diferentes estudos realizados mostram a relação entre o aumento da formação de pontes 

de anáfase pelo aumento de rearranjos cromossômicos assim como pelo aumento de células 

aneuploides e da CIN, pois a formação de pontes de anáfase pode contribuir para o início do 

tumor (Pampalona et al., 2012).  

 

1.1 O papel dos G- Quadruplexes  

 

O DNA telomérico, como foi dito antes, consiste de repetições em tandem da sequência 

TTAGGG, e contém proteínas associadas tais como o complexo Shelterina. Este complexo 

apresenta as subunidades TRF1, TRF2. POT1, TPP1, TIN2 e RAP1 encarregadas de manter a 

homeostase do comprimento do telômero evitando que a maquinaria DDR seja ativada de forma 

inapropriada (Lin et al., 2013; Ivancich et al., 2016). A perda da proteção da ponta do telômero 
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leva à disfunção telomérica, caracterizada por fusão ponta-ponta, recombinação, formação de 

pontes de anáfase e exposição da ponta solta 3’ que levariam à ativação de pontos de checagem 

que encaminhariam a célula para senescência e morte (Li et al., 2013; De Lange, 2009; Zhou et 

al., 2016). 

A ponta do telômero ao se dobrar forma uma estrutura chamada de G-quadruplexes 

(G4), encontrado não somente na ponta do telômero, mas também em outras regiões 

importantes como em promotores oncogênicos (regiões intra-cromossomais). Esta estrutura é 

particularmente formada por Guaninas e é graças à sua capacidade de se dobrar e manter 

ligações do tipo Hoogsteen que podem se formar G- quadruplexes. Estudos mostraram a 

formação de G4 em células humanas assim como sua modulação dependendo da fase do ciclo 

celular e seu aumento na fase S (Murat et al., 2011, Biffi et al., 2013; Lin et al., 2013). 

A telomerase atua se ligando na ponta 3’ solta do telômero, ao ter sua subunidade hTR 

complementar, que em linhagens celulares tumorais encontra-se ativa, ela começa a alongar o 

telômero, evitando assim seu excessivo encurtamento. Além disso, tem sido visto que em 

células onde a atividade da telomerase foi inibida ocorre a ativação da via de comprimento 

alternativo do telômero (Chang 2002.; Zhou et al 2016.; Siebenmorgen et al., 2017). Por este 

motivo, compostos que ajudem na estabilização e formação de G-Quadruplexes têm sido alvos 

de muitos estudos nos últimos anos, com a finalidade de inibir indiretamente a ação da 

telomerase.  

Com a ajuda de análises de bioinformática tem sido identificadas mais de 350.000 

sequências candidatas para a formação de estruturas G-Quadruplexes. Elas têm sido 

relacionadas ao controle de genes envolvidos na carcinogênese tais como c-Myc, c-kit; K-ras e 

outros. (Balasubramanian et al., 2011; Vorlíčková et al., 2012). A descoberta de que cátions 

monovalentes como o K+ e o Na+ estabilizam estruturas G-quadruplexes fez com que pequenas 

moléculas sejam estudadas com a finalidade de encontrar novos compostos que tenham a 

mesma afinidade e a mesma função. Dicroismo circular, Espectroscopia por ressonância 

magnética nuclear (NMR) e difração por UV tem sido métodos bastante usados para observar 

a interação de uma molécula com o DNA, assim dois compostos têm chamado nossa atenção, 

eles são o TMPyP4 e a Thymoquinone. 

O TMPyP4 (5,10,15,20-tetra-(N-methyl-4-pyridyl) porphine) é uma porfirina catiônica 

que apresenta uma porção aromática com que o G4 tem afinidade. Diferentes estudos 

mostraram a interação do TMPyP4 com promotores oncogênicos como c-Myc, K-ras, WT1 e 

com a diminuição na expressão da hTERT. Assim também foi mostrado seu potencial na 
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diminuição do tamanho do tumor em camundongos e o prolongamento de suas vidas (Grand et 

al., 2002; Balasubramanian et al., 2011; Zindanloo et al., 2016). 

Estudos in vitro mostraram o uso do TMPyP4 como um forte inibidor indireto da 

telomerase, ao promover inibição da proliferação e morte celular. O estudo realizado por 

Shammas e colaboradores (2003) que trataram linhagens celulares de mieloma com o 

composto, mostrou encurtamento do telômero, diminuição da atividade da telomerase, assim 

como morte celular por apoptose (Shammas et al., 2003). Um outro estudo em células de 

carcinoma de ovário adicionou ao tratamento com TMPyP4 a chamada terapia fotodinâmica e 

encontraram que juntos eles promovem supressão na proliferação e motilidade das células, 

identificaram também atividade apoptótica e antimetastática (Liu et al., 2014). Um estudo 

recente em células de câncer cervical mostrou inibição da proliferação e apoptose dessas células 

quando tratadas com diferentes doses do composto (Cheng, Cao, 2017) 

No entanto, um outro estudo realizado em 2016 realizou análises por sequenciamento 

do RNA do genoma inteiro onde encontraram que o composto em baixas doses poderia também 

ser o responsável por modular genes envolvidos na adesão e migração da célula. Assim, eles 

observaram aumento na adesão célula-matriz e promoção da migração de células tumorais. Mas 

também observaram que em altas doses o composto apresenta uma ação diferente que implica 

na diminuição da proliferação celular assim como a indução de morte (Zheng et al., 2016). 

Portanto, diferentes estudos demostraram a ação do TMPyP4 como um forte modulador 

e/ou estabilizador da estrutura G4, promovendo diminuição na ação da telomerase, inibição da 

proliferação celular assim como morte em células tumorais, mas mesmo assim mais estudos 

são necessários para demostrar seu papel na modulação de genes que poderiam ajudar as células 

de câncer aumentando sua capacidade proliferativa e migratória. 

O composto Thymoquinone (2-isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone) é o constituinte 

principal da Nigella sativa, conhecida na Ásia popularmente como “cominho preto”. A 

Thymoquinone tem sido alvo de muitos estudos por sua potente ação antiproliferativa, e indução 

de morte de células tumorais. O estudo realizado por Gurung e colaboradores (2010), mostrou 

efeitos como dano ao DNA, desgaste de telômeros pela inibição da telomerase e morte em 

células de glioblastoma, mostrando-se um composto com alto potencial como agente anti-

câncer (Gurung et al., 2010). Thymoquinone foi testada em diferentes linhagens de células de 

câncer e também combinada com a Cisplatina, uma droga quimio terápica, resultando em 

inibição do crescimento do tumor, assim como da invasão de células tumorais e indução de 

morte por apoptose (Attoub et al., 2013). Tem sido investigado também o papel quimio 
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preventivo da thymoquinone no metabolismo enzimático, apresentando também ação 

apoptótica, assim como parada do ciclo na fase G2/M (ElKhoely et al., 2015) 

Como resultado dos diferentes estudos realizados a Thymoquinone apresentaria 

atividade quimio preventiva e quimio terapêutica, e estas atividades são realizadas pela 

modulação de diferentes mecanismos vinculados à proliferação, migração e invasão. Um outro 

mecanismo tem sido investigado e é a possível interação da Thymoquinone com as estruturas 

G-quadruplexes. O trabalho de Salem e colaboradores (2015) mostra como este composto pode 

interagir com as estruturas G4 por meio da interação com dois sítios de ligação, de uma forma 

parecida à ligação que faz o composto TMPyP4, inibindo dessa forma a ação da telomerase 

(Salem et al., 2015). 

Assim, mesmo que esses dois compostos que apresentam fortes evidências para sua 

interação com o G4 sejam bastante estudados, mais estudos são necessários para se conhecer 

os mecanismos pelos quais os dois compostos estão atuando e seus verdadeiros papeis sobre a 

ação em células tumorais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 
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2.1 Objetivo geral: 

 

A linha de pesquisa do nosso laboratório enfoca a instabilidade cromossômica e a 

biologia da célula tumoral. No presente trabalho propusemo-nos a estudar os efeitos de 

inibidores de telomerase e sua interferência na proliferação celular, efeito na indução de 

apoptose ou na senescência celular e sua capacidade de alterar a instabilidade cromossômica e 

ploidia do DNA em células tumorais de pulmão LC-HK2 e em células humanas imortalizadas 

em cultura 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar TMPyP4 e Thymoquinone como inibidores de telomerase nas células RPE-1 e 

LC-HK2. 

 

• Avaliar a interferência dos inibidores sobre a proliferação celular. 

 

• Avaliar o efeito dos inibidores na indução de morte ou na senescência celular.  

 

• Analisar se TMPyP4 e Thymoquinone apresentam a mesma ação sobre as células 

tumorais e sobre as células imortalizadas com telomerase. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Linhagens celulares  

 

Foram utilizadas as linhagens celulares LC-HK2, proveniente de carcinoma de células 

não pequenas de pulmão, as quais foram estabelecidas em nosso laboratório (Bonaldo et al., 

1991),e a linhagem comercial hTERT-RPE-1, a qual é proveniente de células epiteliais 

pigmentares da retina. Ambas as linhagens foram cultivadas em meio mínimo de Eagle 

modificado por Dubelco (DMEM) com nutriente F-12 (Sigma), suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (Cultilab). As culturas foram mantidas em estufa a 37 ºC, com alta umidade relativa 

(~90%) e em atmosfera controlada contendo ~5% de CO2. O meio de cultura foi trocado a cada 

dois ou três dias e as células foram subcultivadas regularmente. As subculturas foram obtidas 

por dissociação com solução de tripsina a 0,05% e EDTA a 0,02%. Apenas para um dos 

tratamentos com os inibidores foi utilizada a solução de tripsina a 0,2% + EDTA a 0,02%. 

Os estoques celulares de cada linhagem foram congelados em meio de cultura com 10% 

de soro fetal bovino e 10% de crioprotetor (Dimetilsulfóxido – DMSO), acondicionados em 

ampolas, e mantidos em nitrogênio líquido.  

 

3.2 Tratamento com os inibidores 

 

Foram utilizados os inibidores de telomerase TMPyP4 comercializado da 

CALBIOCHEM e a Thymoquinone comercializada da SIGMA. TMPyP4 foi utilizado a 5 µM, 

valor retirado da literatura e a Thymoquinone (Thymo) nas concentrações 10 e 40 µM, valores 

obtidos a partir de ensaios de viabilidade celular por MTT e por azul de tripano. As linhagens 

celulares foram tratadas para alguns experimentos por 72, 120 e 240 h nas concentrações antes 

citadas e cada horário teve sua amostra controle.  

 

3.3 Viabilidade Celular 

O ensaio de viabilidade por MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

Diphenyltetrazolium Bromide) foi realizado utilizando o kit da Roche, ele se baseia na quebra 

do sal MTT em cristais de Formazan pelas células que estariam metabolicamente ativas. Em 

uma placa de 96 poços foram colocados 100 µL de meio contendo células numa densidade de 

1 x 104. Após 24 horas foi adicionado meio contendo Thymoquinone nas concentrações de 100-

20 µM e também foi trocado o meio sem nenhum tratamento dos poços que serviram como 

controle. Passadas 24 h do tratamento nos poços que serviram como controle negativo o meio 

foi retirado e substituído por 100 µL de água destilada por 15 min, logo após este período o 
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meio que foi retirado foi devolvido aos poços. Imediatamente depois foram adicionados 10 µL 

de MTT em cada um dos poços, a placa foi guardada na estufa por 4 h. Após esse período foi 

adicionado 100 µL da solução de solubilização em cada poço e o meio foi homogeneizado. A 

placa foi deixada na estufa overnight até que todos os cristais fossem dissolvidos. A 

quantificação foi feita usando o programa Gen-5 do espectofotômetro de microplaca Eon. 

 

3.4 Azul de tripano 

A coloração com azul de tripano foi realizada para avaliar as células viáveis. 

Plaqueamos as células numa densidade de 1 x 104 e após 24 h tratamos as células com o inibidor 

Thymoquinone em concentrações de entre 10-100 µM, após o período de 24 h ressuspendemos 

as células por dissociação em tripsina e adicionamos azul de tripano a 10 µl a 0,4% por 5 min. 

Após isso procedemos à contagem das células em câmara de Neubauer.  

 

3.5 Ciclo celular 

 

O ciclo celular foi avaliado por citometria de fluxo, foram plaqueadas 1 x 104 células 

em placas de 35 mm, após 24 h as células foram tratadas e deixadas na estufa até completarem 

72 ou 120 h de tratamento com o composto. As células foram ressuspendidas com tripsina, 

centrifugadas a 1200 rpm por 10 min, lavadas com PBSA e novamente centrifugadas. Após 

isso, foram fixadas em metanol gelado por 1 h, lavadas com PBSA e centrifugadas. Foram então 

ressuspendidas em uma mistura de 200 μL de PBSA + 20 μL de RNAse + 20 μL de Iodeto de 

Propídio (IP). Após 1 h a leitura foi realizada no citômetro Guava, utilizando o programa 

CytoSoft Pro, sendo que foram analisadas cerca de 5.000 células a cada leitura. 

 

3.6 Ensaio de senescência pela coloração com β-galactosidase  

 

O ensaio de senescência pela coloração com β-galactosidase primeiro foi realizado com 

o uso do Kit da Cell Signaling Tecnology e posteriormente foi feito um protocolo modificado a 

partir de outros protocolos que existem na literatura (Stenberg & Timiras 1999; Itahana et al 

2007). Após o plaqueamento, as células foram fixadas com uma solução fresca de formaldeído 

a 3,7% por 20 min a temperatura ambiente. Imediatamente depois foram realizadas as lavagens 

com PBSA e adicionada a solução de coloração a qual consiste em 20 mg/ml de X-gal 

dissolvido em Dimetilformamida; solução de ácido cítrico/fosfato de sódio a 0,2 M com o pH 

6; Ferrocianeto de potássio a 100 mM; Ferricianeto de potássio a 100 mM; cloreto de sódio a 5 
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M; cloreto de magnésio a 1 M. Vedou-se a placa com parafilm, e incubou-se overnight em uma 

estufa a 37 ºC. No dia seguinte após observar o resultado da reação, procedeu-se a montagem 

das lâminas com glicerol 70% e foram mantidas na geladeira para posterior análise e 

quantificação.  

 

3.7 Imunofluorescência e fluorescência 

 

A imunofluorescência foi realizada em células plaqueadas sobre lamínulas em placas de 

Petri de 35 mm. As células foram fixadas em formaldeído 3,7% por 30 min e lavadas 3x com 

PBSA (Buffer fosfato salina), então foram permeabilizadas com Triton X-100 0,5% durante 20 

min. As placas foram lavadas 3x com PBSA e foram adicionados 10 μl de RNAse (10 mg/mL) 

por 45 min e cobriu-se com parafilm. Posteriormente as lâminas foram lavadas 3X com PBSA 

e 10 μl do corante fluorescente ou do anticorpo primário foi colocado sobre cada lamínula e 

deixado em contato com as células. 

O corante fluorescente ficou um período de 1 h e meia, após esse período as preparações 

foram lavadas e as lamínulas montadas em lâminas contendo 2μl de Iodeto de Propídeo (10 

ng/ml) para coloração dos núcleos mais 8 μl de “anti-fading” (Vecta-Shield- Vector).  

O anticorpo primário ficou overnight em câmara úmida escura, no dia seguinte as preparações 

foram lavadas 3x com PBSA, e foi adicionado 10 μl do anticorpo secundário sobre a lamínula 

por 2 h, e o material foi mantido em câmara úmida e escura neste período. Depois as placas 

foram lavadas novamente e as lamínulas montadas em lâminas com 2μl de Iodeto de propídio 

(10 ng/ml) para coloração dos núcleos mais 8 μl de “anti-fading” (Vecta-Shield- Vector. 

Lista de anticorpos e corantes utilizados: 

 

Anticorpos                  Secundario                 Estrutura                            Diluição 

Anti-vimentina         Anti goat          Filamentos de vimentina              1:100 

Anti-vinculina          Anti mouse       Filamentos de vinculina               1:20 

Anti-tubulina            Anti mouse       Microtubulos                                1:50 

 

Corantes 

Faloidina 637                                       Citoequeleto de actina                  1:100 

faloidina-FITC                                     Citoesqueleto de actina                 1:50 
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3.8 Ensaio de incorporação de EdU 

 

A frequência de células em fase S foi determinada pela incorporação de EdU (5-ethynyl-

2'-deoxyuridine) com a utilização do kit Click-iT® EdU Imaging da Invitrogen. Em placas de 

35 mm colocamos lamínulas e sobre elas as células em uma densidade de 1 x 104 células/ mL 

em cada placa. Após o tratamento com os inibidores, uma hora antes de proceder com a fixação 

adicionou-se 2 µl/ml de EdU e posteriormente fixou-se as células com formaldeído 3,7% em 

PBSA por 30 min, logo realizou-se a permeabilização com Triton 0,5% por 20 min. Enseguida 

procedeu-se à detecção do EdU como indicado no protocolo do Kit, seguido da coloração 

nuclear com IP, e posteriormente fez-se a análise da contagem dos núcleos positivos para EdU. 

 

3.9 Avaliação da atividade da telomerase  

 

A atividade da telomerase foi determinada nas células LC-HK2 e RPE-1 em placas de 

35 mm com densidade inicial de 1 x 104 cél/mL, tratou-se com os respetivos inibidores em 

períodos de 72 e 120 h, para cada amostra fez-se uma duplicata, aumentando assim a quantidade 

de células que foi requerida, isto foi realizado para dois experimentos diferentes. Com o uso do 

Kit TeloTAGGG Telomerase PCR ELISA plus da Roche, avaliou-se a atividade da telomerase, 

seguindo o protocolo do kit. 

 

3.10 Ensaio de adesão celular 

 

A adesão das células controle e das tratadas com ambos os inibidores foi quantificada 

usando o teste de adesão por lavagem. As células foram cultivadas em uma densidade inicial 

de 1 x 104 cél/mL, após 24 h realizou-se o tratamento com o inibidor dependendo do período 

de tratamento procedeu-se a resuspender as células com tripsina e colocou-se sobre multiwell 

de 24 poços os que continham um fundo de colágeno, sobre o qual a célula foi colocada e após 

aproximadamente 4 h na estufa, para as células aderirem à placa, procedeu-se à lavagem com 

PBSA. A lavagem foi realizada três vezes e as células que ficaram aderidas foram fixadas e 

coradas com cristal violeta. Após isso procedeu-se à contagem das células que ficaram aderidas. 
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3.11 Análise do perfil de expressão de qRT-PCR 

 

 Os RNAs das culturas LC-HK2 e RPE-1, dos grupos controle e tratados, foram 

extraídos utilizando o kit de extração ChargeSwitch total RNA Cell Kit (Invitrogen) e 

quantificados em um NanoDrop ND1000 Spectrophotometer. 

A análise do perfil de expressão foi realizada por reações de RT-PCR em tempo real em 

um aparelho da Corbett Research modelo Rotor Gene 6000 real-time cycler e o kit AgPath-ID 

One-Step RT-PCR kit (Applied Biosystems). As condições dos PCRs em tempo real foram 45 

oC por 10 min; 95 oC por 10 min, 40 ciclos [95 0C por 15 seg; 60 0C por 45 seg], seguindo então 

o melt. Os primers utilizados foram: qVinc1 GCACCCAGCTCAAAATCCTG; qVinc2 

TCAGCCAGGTGCCTACTGGT e qVim-left GAGAACTTTGCCGTTGAAGC; qVim-right 

TCCAGCAGCTTCCTGTAGGT, que amplificam fragmentos de até 250 bases e a 

normalização foi feita pela massa total de RNA utilizada por reação, como sugerido por Bustin 

(2000, 2002). 

 

3.12 Avaliação de morte celular 

 

As células com dano na membrana, que pode ter sido causada pelos tratamentos com os 

inibidores foram avaliadas pelo ensaio Zombie Green, com o uso do Kit Zombie Green™ 

Fixable Viability.  Foram plaqueadas 1 x 104 de células sobre uma lamínula, tratamos por72, 

120 e 210 h com o inibidor TMPyP4 e com o inibidor Thymoquinone 10 µM após 72 e 120 h. 

Passado esse período as placas foram lavadas com PBSA e adicionado o zombie green diluído 

1:500 em PBSA, as placas foram deixadas no escuro por 30 min. Posteriormente realizou-se a 

fixação das placas com formaldeído 3,7% por 20 min, seguido do tratamento com RNAse por 

45 min. Após esse período as lâminas foram colocadas sobre lamínulas com 8 µL de “anti-

fading” (Vecta-Shield- Vector). e 2 µL de iodeto de propídeo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS  
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4.1 Estabelecimento das condições de tratamento da Thymoquinone 

 

4.1.1 Ensaio de viabilidade por MTT 

Inicialmente foram testadas concentrações de10-100 μ M de Thymoquinone pelo ensaio 

de viabilidade por MTT nas linhagens LC-HK2 e RPE-1. Ao fazer a leitura da placa foi 

encontrado que a absorbância aumentava conforme aumentava a concentração do composto. O 

composto Thymoquinone pode estar reagindo de alguma forma com o MTT dando um valor de 

absorbância que não condiz com a quantidade de células vivas observadas e isso pode ser visto 

pois quanto maior a concentração do composto maior a absorbância. Os valores foram 

representados em proporção ao controle, como pode ser visto nas tabelas 1 e 2. Por esse motivo 

nós optou-se por fazer outro ensaio para verificar a viabilidade das células tratadas com 

Thymoquinone. 

  

Tabela 1- Resultados do ensaio de MTT das células LC-HK2 tratadas com diferentes concentrações de 

Thymoquinone. A proporção se refere à absorbância de cada tratamento 

 

LC-HK2 Ctrl 10 µM 20 µM 40 µM 60 µM 80 µM 90 µM 100 µM 

Proporção 1,00 1,04 1,07 1,07 1,10 1,20 1,20 1,24 

 

Tabela 2- Resultados do ensaio de MTT das células RPE-1 tratadas com diferentes concentrações de 

Thymoquinone. A proporção se refere à absorbância de cada tratamento 

 

RPE-1 Ctrl 10 µM 20 µM 40 µM 60 µM 80 µM 90 µM 100 µM 

Proporção 1,00 0,96 1,01 1,06 1,06 1,16 1,13 1,23 

 

4.1.2 Ensaio de viabilidade celular com azul de tripano 

 

Com o ensaio de viabilidade por MTT não chegou a um consenso da concentração a ser 

utilizada em nossos experimentos, optou-se por fazer a contagem das células viáveis e não 

viáveis com o uso da coloração de azul de tripano. Na análise observou-se que a linhagem 

celular LC-HK2 apresentou diminuição da porcentagem de células viáveis a partir de 10 µM 

do composto e uma diminuição ainda maior de aproximadamente 50% na concentração de 80 

µM. A viabilidade foi diminuindo conforme o aumento da concentração de Thymoquinone, ou 

seja, de forma dose dependente, como mostra a figura 1. 

A resposta das células RPE-1 ao tratamento com o composto parece menor, até 40 µM 

a porcentagem de células viáveis manteve-se próxima dos 80% e a porcentagem das LC-HK2 

na mesma concentração do composto é menor que 70%. No entanto, parece diminuir a 
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porcentagem de células viáveis de uma forma mais brusca quando tratadas com 80 µM de 

Thymoquinone (figura 2). Assim optou-se por usar duas concentrações 10 e 40 µM, sendo uma 

concentração mínima de 10 µM onde não se viu grande número de células não viáveis e uma 

concentração máxima na qual a quantidade de células viáveis diminui, estes resultados foram 

observados em tratamentos por 24 h.  

 

Figura 1-Viabilidade das células LC-HK2 após o tratamento com diferentes concentrações do composto 

Thymoquinone. Porcentagem relativa da densidade celular encontrada após 24 h de tratamento com o 

composto 

 

 

Figura 2-Viabilidade das células RPE-1 após o tratamento com diferentes concentrações do composto 

Thymoquinone. Porcentagem relativa da densidade celular encontrada após 24 h de tratamento com o 

composto. 
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4.2 Avaliação da atividade da telomerase 

 

Realizou-se o ensaio de atividade de telomerase para avaliar o efeito dos compostos 

sobre a telomerase. Com o uso do kit TeloTAGGG Telomerase PCR ELISA plus, encontrou-

se que a célula tratada com o composto TMPyP4 a 5 µM apresentou diminuição da atividade 

da telomerase entre 0,74 – 0,81 com relação ao controle, como mostrado na tabela 3, e a 

Thymoquinone 10 µM apresentou uma diminuição da atividade na de aproximadamente 0,88, 

estes resultados foram encontrados em ambas linhagens tratadas em tempos de 72 h em dois 

experimentos independentes. 

Avaliou-se também a atividade da telomerase após 120 h de tratamento com os 

inibidores. O tratamento da linhagem RPE-1 com TMPyP4 e com Thymoquinone 10 µM 

apresentou diminuição da atividade de 0,5 e 0,6 respectivamente (resultados na tabela 4), 

indicando que os inibidores estão atuando contra a ação da telomerase. 

 

Tabela 3- Atividade de telomerase nas células LC-HK2 e RPE-1. Células controle e tratadas com TMyP4 e 

Thymoquinone 10 µM pelo período de 72 h. O valor da proporção é com relação ao controle. 

 

72 h LC-HK2 Proporção RPE-1 Proporção 

Ctrl 5,64 1 1,40 1 

TMPyP4 4,21 0,74 1,14 0,81 

Thymo10 µM 4,97 0,88 1,23 0,87 

 

Tabela 4- Atividade da telomerase nas células RPE-1 controle e tratada com TMyP4 e Thymoquinone 10 

µM pelo período de 120 h. O valor da proporção é com relação ao controle. 

 

120h RPE-1 Proporção 

Ctrl 2.01 1 
TMPyP4 1.01 0,50 

Thymo 10 µM  1.26 0,62 

 

 

4.3 Alterações morfológicas causadas pelos inibidores 

 

4.3.1 Morfologia das células 

 

As linhagens celulares foram tratadas com TMPyP4 a 5 µM e Thymoquinone 10 e 40 

µM. A célula LC-HK2 apresentou uma morfologia arredondada, e em grupos (Fig-3A e A’). 

Nas células tratadas com TMPyP4 após 72 h de tratamento e nas células com TMPyP4 após 
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120 h de tratamento, observou-se que a morfologia e a densidade das células tratadas com este 

inibidor não sofreram mudanças que possam ser facilmente notadas (Fig-3B e B’ 

respectivamente).  

As células tratadas com o Thymoquinone 10 µM após 72 h apresentaram diminuição na 

densidade celular quando comparadas ao controle, observaram-se poucas células suspensas no 

meio. A morfologia das células mudou, foram vistas algumas células com formato mais 

alongado (Fig 3C), e após 120 h de tratamento foi vista diminuição na densidade celular, mas 

isso comparado ao controle de 120 h, pois mesmo com o inibidor parece que a célula ainda se 

divide (Fig 3C’). No tratamento com Thymoquinone 40 µM por 72 h grande parte das células 

estavam boiando no meio, provavelmente a maioria morta. As poucas que ficaram aderidas na 

placa apresentavam morfologia diferente às células controle. (Fig-3D). Após o período de 120 

h de tratamento com o inibidor viu-se diminuição ainda maior no conteúdo de células e bem 

poucas células aderidas no fundo da placa (Fig 3D’).     
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Figura 3- Imagens da linhagem LC-HK2 obtidas por microscopia de fase. A: células controle72 h, A’: células 

controle 120 h. B: células tratadas com o inibidor TMPyP4 a 5 µM por 72 h, B’: células com TMPyP4 a 5 µM por 

120 h. C: células tratadas com Thymoquinone 10µM por 72 h, C’ células tratadas com Thymoquinone 10 µM p 

120 h. D: células tratadas com Thymoquinone 40 µM por 72 h, D’: células tratadas com Thymoquinone 40 µM por 

120 h. 
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A linhagem celular RPE-1 apresenta uma morfologia mais alongada e achatada, parece 

um pouco maior que a LC-HK2, (Fig 4A e A’). Nas células tratadas com TMPyP4 após 72 h 

(Fig,4B) e após 120 h de tratamento (Fig B’) observou-se que em ambos períodos as células 

não sofreram mudança na sua morfologia ou na densidade celular.  

Após 72 h de tratamento com Thymoquinone 10 µM houve uma aparente diminuição na 

densidade celular comparada às células controle. Também se observaram poucas células 

flutuando no meio. A morfologia de algumas células mudou, apresentando-se maiores e mais 

achatadas, assim como algumas com contorno arredondado (Fig 4C). As culturas tratadas por 

120 h com Thymoquinone 10 µM também apresentaram diminuição na densidade celular, mas 

comparadas ao controle de 120 h, também foram encontradas algumas células maiores e mais 

achatadas principalmente as que se encontraram isoladas (Fig 4C’). No tratamento com 

Thymoquinone 40 µM no período de 72 h observaram-se muitas células suspensas no meio, e 

poucas ainda estavam aderidas (Fig 4D). Após o período de 120 h de tratamento com o inibidor 

viu-se uma diminuição ainda maior no conteúdo de células e algumas pouquíssimas células 

ficaram aderidas no fundo da placa (Fig 4D’).  
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Figura 4- Imagens das células RPE-1 obtida ao microscópio de fase. A: células controle 72 h, A’: células 

controle 120 h. B: células tratadas com o TMPyP4 a 5 µM por 72 h, B’ células com TMPyP4 a 5 µM por 120 h. 

C: células tratadas com Thymoquinone 10 µM por 72 h, C’: células tratadas com Thymoquinone 10 µM por 120 h. 

D: células tratadas com Thymoquinone 40 µM por 72 h, D’: células tratadas com Thymoquinone 40 µM por 120 

h. Setas indicam as poucas células boiando. 
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Realizaram-se experimentos adicionais com TMPyP4 a 5 µM na linhagem LC-HK2, 

pois nos experimentos anteriores não se encontraram mudanças na densidade ou na morfologia 

que indicariam que foram ocasionadas pelo composto. As células foram fotografadas entre os 

dias 3,5,6,7,9 e 10 e o meio das células tratadas e das células controle foi trocado nos dias 4,6 

e 9.  

As células controles mantidas em cultura por 6 dias (Fig 5A) até as células controles de 

10 dias (até a Fig 5D) se apresentaram com morfologia arredondada, crescendo em pequenos 

grupos. Viu-se também células em divisão celular. As células tratadas com TMPyP4 por 6 dias, 

apresentaram-se sem grande mudança na morfologia, mas alguns prolongamentos começam a 

aparecer nas células. Foram observadas também células mortas (Fig-5A’).  

Células tratadas com TMPyP4 por 7 dias começaram a apresentar mudança na 

morfologia tornando-se: alongadas, finas e com prolongamentos, aqui também foi observado o 

aumento de células mortas (Fig- 5B’). Após um período de 9 dias com TMPyP4 notou-se que 

a quantidade de células com morfologia alongada foi aumentando, assim como a quantidade de 

células mortas, mesmo assim ainda havia células se dividindo e outras células com morfologia 

normal (Fig- 5C’).  

No dia 10 as células que foram tratadas com o inibidor apresentaram mudanças 

adicionais na morfologia celular, tais como: presença de grandes vacúolos perto do núcleo, 

grandes prolongamentos que em muitos casos pareciam estar unindo umas células com as 

outras. E do mesmo modo aumento de células mortas (Fig- 5D’). 

Também se realizou o mesmo experimento com as células RPE-1 pelo mesmo período 

de tratamento, mas não se conseguiu encontrar diferença considerável nem na morfologia da 

célula nem na densidade celular (dados não mostrados). 
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Figura 5- Imagem da linhagem celular LC-HK2 após um período de 10 dias, obtidas no microscópio de fase. 

A: controle crescendo por 6 dias, A’: células tratadas com TMPyP4 por 6 dias. B: Células controle crescendo por 

7 dias, B’: células com TMPyP4 por 7dias. C: Células controle crescendo por 9 dias, C’: células tratadas com 

TMPyP4 por 9dias. D: células controle crescendo por 10 dias, D’: células tratadas com TMPyP4 por 10 dias. Setas 

brancas mostram mudanças morfologias. As setas indicam células com morfologia alongada e com 

prolongamentos.  
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4.3.2 Citoesqueleto-actina 

Analisou-se a coloração fluorescente do citoesqueleto de actina da linhagem celular 

RPE-1, observou-se que as células controle apresentaram microfilamentos longos, elas são 

derivadas de células epiteliais, têm uma morfologia mais achatada e parecem maiores que a 

célula LC-HK2 (Fig-8A). Quando foram analisadas as células tratadas com o inibidor TMPyP4 

vimos que não apresentaram mudança nos microfilamentos de actina, elas se apresentaram bem 

parecidas às células controle (Fig-8B). Mas nas células com o tratamento com Thymoquinone 

10 µM houve mudança de seu contorno e da organização dos microfilamentos, algumas 

apresentaram uma borda mais arredondada, encontraram-se mais isoladas umas das outras (Fig-

8C), e vistas ao menor aumento parece haver mais células grandes (Fig-7B e B’) que as que 

vimos no controle (Fig-7A e A’), assim como mais células multinucleadas. 

 

 

Figura 7- Imagem de fluorescência do citoesqueleto de actina (azul) e do núcleo (vermelho) das células RPE-

1, mostrada em diferentes aumentos. A e A’ células controles, B e B’ células tratadas com thymoquinone 10 

μM 
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Figura 8- Efeitos dos inibidores de telomerase sobre o citoesqueleto de actina. Fluorescência do citoesqueleto 

de actina obtida com faloidina 633(azul) e do núcleo com IP (vermelho) da linhagem celular RPE-1. A) Células 

controle após 72 h de plaqueamento. B) células tratadas com TMPyP4 após 72 h, e C) células tratadas com 

Thymoquinone 10 µM por 72 h. 
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4.3.3 Citoesqueleto-microtúbulos 

 

Foram realizados tratamentos com três diferentes concentrações do inibidor TMPyP4 

5,10 e 20 µM por 72 h, buscando determinar se diferentes concentrações teriam algum efeito 

sobre a organização dos microtúbulos. Ao analisar a imunofluorescência foi visto que a 

agregação de microtúbulos que fica presente durante a citocinese, como visto na figura 9, entre 

uma célula e a outra aparecia com maior frequência nas células tratadas que nas células controle. 

Quando se analisou por quantificação as células em citocinese, no entanto, não se viu diferença 

na linhagem RPE-1. Somente na linhagem LC-HK2 foi visto um aumento na frequência dessa 

estrutura. Nas células controle foi vista uma frequência de 6,95%, enquanto que nos tratamentos 

com TMPyP4 vimos aumento de 7,29% em 5 μM, 13,61% em 10 μM e em 20 μM a frequência 

foi de 9,11% (Tabela 5). Nenhuma outra diferença foi vista ao se analisar ao microscópio.  

 

Tabela 5- Porcentagem da frequência encontrada da estrutura de microtúbulos, em 

linhagens celulares em diferences concentrações de TMPyP4 após 72 h. 

 

LC-HK2 % RPE-1 % 

Ctrl 6,95 Ctrl 11,35 

TMPyP 5 μM 7,29 TMPyP 5 μM 2,85 

TMPyP 10 μM 13,61 TMPyP 10 μM 4,24 

TMPyP 20 μM 9,11 TMPyP 20 μM 6,83 
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Figura 9- Efeito do inibidor de telomerase TMPyP4 sobre os microtúbulos: Imunofluorescência nas células 

LC-HK2.Podemos ver uma estrutura de microtúbulos unindo uma célula à outra. A) células controle, B) células 

tratadas com TMPyP4 a 5 µM, C) células tratadas com TMPyP4 a 10 µM, e D) células tratadas com TMPyP4 a 

20 µM. 
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Também foi realizada a imunofluorescência dos microtúbulos na linhagem celular LC-

HK2 tratada com TMPyP4 a 5 µM por um período de 10 dias. Foram analisadas ao microscópio 

de fluorescência as células controles com 10 dias de crescimento, em vermelho vê-se o núcleo 

que foi corado com iodeto de propídeo e em verde os microfilamentos, imunofluorescência 

realizada com anti tubulina como anticorpo primário, e anti mouse FITC como secundário (Fig 

10). As células não apresentaram mudanças na organização dos microtúbulos, divisões 

celulares sem mudanças aparentes e poucas células mortas.  

As células que foram tratadas com TMPyP4 por 10 dias apresentaram uma grande 

mudança na morfologia da célula. Algumas não parecem estar aderidas à placa apresentando-

se mais arredondadas. Dentre as mudanças encontradas podem-se destacar: tamanhos celulares 

diferentes, variação no tamanho e formato dos núcleos, presença de grandes prolongamentos, 

algumas células apresentaram vacúolos, e várias células apoptóticas (Fig 11). 
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Figura 10- Imunofluorescência com anticorpo anti tubulina evidenciando a organização dos microtúbulos 

na linhagem celular LC-HK2: Células controle, após 10 dias de crescimento. 
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Figura 11- Imunofluorescência com anticorpo anti tubulina evidenciando a organização dos microtúbulos 

na linhagem celular LC-HK2: Imunofluorescência dos microtúbulos da linhagem celular LC-HK2 tratada com 

o inibidor TMPyP4 a 5 µM por 10 dias.  
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4.4 Avaliação do ciclo celular 

4.4.1 Quantificação do número de células 

Ao analisar as contagens realizadas no citômetro de  fluxo, encontrou-se que as células 

tratadas com o composto TMPyP4 (Tabela 6 e 7) apresentaram uma razão de 1,04 ;1,05 e 1,14 

nos períodos de tratamentos de 24, 72 e 120 h, respectivamente. Somente as células RPE-1 

(tabela 7) apresentaram, após 24 h de tratamento com o composto, leve diminuição na razão de 

aproximadamente 0,07. Após 72 e 120 h o número de células RPE-1 tratadas aumentou para 

1,03 e 1,21, respectivamente. 

 

Tabela 6- Contagem das células LC-HK2 controle e as tratadas com TMPyP4. Proporção relativa ao 

controle. 

 

LC-HK2 24 h 72 h 120 h 

Ctrl 3,62 x 104 (1) 10,42 x 104 (1) 19,34 x 104 (1) 

TMpyp4- 5 µM 3,80 x 104 (1,04) 10,97 x 104 (1,05) 22,05 x 104 (1,14) 

 

Tabela 7- Contagem das células RPE-1 controle e tratadas com TMPyP4. Proporção relativa ao controle. 

 

RPE-1 24 h 72 h 120 h 

Ctrl 3,61 x 104 (1) 16,55 x 104 (1) 29,82 x 104 (1) 

Tmpyp4- 5 µM 3,36 x 104 (0,93) 19,50 x 104 (1,03) 36,16 x 104 (1,21) 

 

Ao quantificar as células que foram tratadas com a Thymoquinone encontrou-se grande 

diminuição não somente dose dependente, mas também dependente do período no qual as 

células foram tratadas. A linhagem LC-HK2 tratada com Thymoquinone 10 µM apresentou 

diminuição progressiva com o tempo de tratamento, sendo uma razão de 0,71; 0,77 e 0,53 nos 

períodos de 24, 72 e 120 h. E a célula RPE-1 após o mesmo tratamento mostrou uma razão de 

0,77; 0,80 e 0,53 após 24, 72 e 120 h (tabela 8 e 9).  

O tratamento com Thymoquinone 40 µM mostrou uma diminuição da razão de células 

ainda maior, sendo para a linhagem LC-HK2 de 0,41; 0,25 e 0,01 nos períodos antes citados, e 

a RPE-1 apresentou uma razão de 0,48; 0,03 e 0,006 (tabela 8 e 9). 
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Tabela 8- Número de células quantificadas. Médias de pelo menos 5 experimentos independentes (em preto) 

da célula LC-HK2 tratadas com o inibidor Thymoquinone 10 e 40 µM. Proporção relativa ao controle (em 

azul). 

 

LC-HK2 24 h 72 h 120 h 

Ctrl 3,62 x 104 (1) 10,42 x 104 (1) 19,34 x 104 (1) 

Thymo10 µM 2,59 x 104 (0,71) 8,035 x 104 (0,77) 10,35 x 104 (0,53) 

Thymo40 µM 1,56 x 104 (0,41) 2,60 x 104 (0,25) 0,21 x 104 (0,01) 

 

Tabela 9- Número de células quantificadas. Médias de pelo menos 5 experimentos independentes (em preto) 

da célula RPE-1 tratadas com Thymoquinone 10 e 40 µM. Proporção relativa ao controle (em azul). 

 

RPE-1 24 h 72 h 120 h 

Ctrl 3,61 x 104 (1) 16,55 x 104 (1) 29,82 x 104 (1) 

Thymo10 µM 2,78 x 104 (0,77) 14,50 x 104 (0,80) 15,98 x 104 (0,53) 

Thymo40 µM 1,74 x 104 (0,48) 1,26 x 104 (0,03) 0,20 x 104 (0,006) 

 

4.4.2 Proliferação celular 

 

O ensaio de EdU foi realizado para avaliar a fase S de ambas as linhagens celulares após 

o tratamento com ambos os inibidores. A diferença dos resultados encontrados na contagem 

das células, a porcentagem de células que incorporaram o EdU e, portanto, estariam na fase S, 

ou seja, duplicando seu DNA, foi diferente.  

As células controle das linhagens LC-HK2 e RPE-1 apresentaram uma porcentagem de 

37,98% e 29,2%, respectivamente, as células tratadas com TMPyP4 apresentaram uma 

porcentagem de 34,17% para LC-HK2 e de 24,1% para RPE-1 após 72 h de tratamento, ou seja, 

a porcentagem de células em fase S do tratamento com TMPyP4 é menor que a porcentagem 

encontrada no controle (tabela 10). Resultado parecido foi visto no período de 120 h, as células 

controle de LC-HK2 e RPE-1 tiveram uma porcentagem de 46,04% e de 20% respectivamente, 

e as células tratadas pelo mesmo período com TMPyP4 uma porcentagem de 34,74 na célula 

LC-HK2 e na RPE-1 uma porcentagem de 12,1% (tabela 11). 

  



57 

 

Tabela 10- Quantificação das células positivas para EdU. Média de dois experimentos independentes após 

72 h de tratamento com o inibidor TMPyP4, em ambas as linhagens celulares. Em azul as porcentagens 

encontradas.  

 

LC-HK2 72 h 

(Media) Fase S Total 

 

Porcentagem 

RPE-1 72 h 

(Media) Fase S Total 

 

Porcentagem 

Ctrl 1360 3581 37,98% Ctrl 1005 3444 29,2% 

Tmpyp4-5 µM 1222 3577 

34,17% Tmpyp4-5 

µM 847 3508 

24,1% 

 

Tabela 11- Quantificação das células positivas para EdU. Média de dois experimentos independentes após 

120h de tratamento com o inibidor TMPyP4, em ambas as linhagens celulares. Em azul as porcentagens 

encontradas. 

LC-HK2    

120 h 

(Media) Fase S Total 

 

 

Porcentagem 

RPE-1 120 h 

(Media) Fase S  Total 

 

 

Porcentagem 

Ctrl 2474 5374 

 

46,04% Ctrl 994 4965 

 

20% 

Tmpyp4-5 µM 1844 5306 

 

34,74% 

Tmpyp4-5 

µM 542 4473 

 

12,1% 

 

O tratamento com Thymoquinone 10 µM diminuiu a porcentagem de células em fase S 

quando comparado às células controle. Após 72 h as células controle LC-HK2 apresentaram 

37,98% de células em fase S, e a RPE-1 do mesmo período apresentou 29,2%. Ao quantificar 

as células tratadas com Thymoquinone 10 µM viu-se que LC-HK2 apresentou 28,58% e RPE-

1 17,1% de células em fase S. Aqui também se viu diminuição na frequência de células em fase 

S (tabela 12). Após o período de 120 h as células LC-HK2 e RPE-1 controle tiveram 46,04% e 

20% de células em fase S, enquanto que as tratadas com Thymoquinone 10 µM apresentaram 

29,79% para as células LC-HK2 e RPE-1 12,5%, assim neste período também se viu diminuição 

das células em fase S (tabela 13).  

 

Tabela 12- Quantificação das células positivas para EdU. Médias de dois experimentos independentes após 

72h de tratamento com o inibidor Thymoquinone 10 µM, em ambas as linhagens celulares. Em azul as 

porcentagens encontradas. 

 

LC-HK2  

72 h 

(Media) Fase S Total 

 

Porcentagem RPE-1 72 h 

(Media) Fase S Total 

 

Porcentagem 

Ctrl 1360 3581 37,98% Ctrl 1005 3444 29,2% 

Thymo10 

µM 391 1368 

 

28,58% 

Thymo10 

µM 416 2429 

 

17,1% 
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Tabela 13- Quantificação das células positivas para EdU. Médias de dois experimentos independentes após 

72 h de tratamento com o inibidor Thymoquinone 10 µM, em as ambas linhagens celulares. Em azul as 

porcentagens encontradas. 

 

LC-HK2    

120h 

(Media) Fase S Total 

 

 

Porcentagem 

RPE-1 120h 

(Media) Fase S Total 

 

 

Porcentagem 

Ctrl 2474 5374 46,04% Ctrl 994 4965 20% 

Thymo10 µM 279 935 29,79% Thymo10 µM 515 4106 12,5% 

 

4.4.3 Quantificação das fases da mitose em cada tratamento  

 

Realizou-se a quantificação das diferentes fases da mitose das células controle e das 

tratadas após 72 e 120 h. Do mesmo modo quantificou-se a formação de pontes de anáfase, mas 

não se viu mudança no número de pontes formadas após os tratamentos. Viu-se também uma 

pequena alteração nas frequências de células multinucleadas principalmente na linhagem RPE-

1, quando tratada com Thymoquinone 10 µM, assim como aumento na frequência de 

micronúcleos na célula LC-HK2(Anexo tabela1).  

Ao analisar a linhagem LC-HK2 após 72 h encontramos que as frequências de metáfase, 

anáfases e telófases no tratamento com TMPyP4 apresentaram-se maiores quando comparadas 

as do grupo controle. As células tratadas com Thymoquinone 10 µM diminuíram a frequência 

de células em anáfase e encontramos mais células em interfase, mas não se viu aumento na 

frequência de células apoptóticas, diferente do que ocorreu no tratamento com Thymoquinone 

40 µM onde se viu um aumento na frequência de células apoptóticas, assim como uma 

porcentagem menor de células em telófase, anáfase e metáfase e maior frequência de células 

em interfase (Fig 12). 
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Figura 12- Quantificação de fases da mitose na linhagem LC-HK2 após 72 h de tratamento com TMPyP4 e 

Thymoquinone 10 e 40 µM.  

 

 

Na linhagem LC-HK2 após 120 h de tratamento encontrou-se que as células com 

TMPyP4 aumentaram um pouco a frequência de células apoptóticas, assim como houve 

aumento na frequência de células em metáfase e anáfase. Com menor frequência encontrou-se 

células em telófase. Após analisar o tratamento com Thymoquinone 10 µM viu-se que aumentou 

a frequência de células apoptóticas assim como a frequência de células em metáfase, mas 

encontrou-se diminuição na frequência de células em anáfase e telófase, e uma frequência de 

células interfásicas maior. No tratamento com Thymoquinone 40 µM não foi analisado pela 

quantidade muito pequena de células que ficaram aderidas na placa após 120 h de tratamento 

com o composto, como mostrado na figura 13.  
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Figura 13- Quantificação de fases da mitose na linhagem LC-HK2 após 120 h de tratamentos com TMPyP4 

e Thymoquinone 10 e 40 µM.  

  



61 

 

Analisando a linhagem RPE-1 após 72 h de tratamento com os inibidores encontrou-se 

que as células tratadas com o TMPyP4 apresentaram aumento na frequência de células em 

telófase e anáfase, mas houve uma menor frequência de células em metáfase quando 

comparadas ao controle. Encontrou-se também baixa frequência de células apoptóticas. O 

tratamento com a Thymoquinone 10 µM apresentou diminuição na frequência de células em 

telófase, anáfase e metáfase, e maior frequência de células em interfase. Quando se analisou o 

tratamento com Thymoquinone 40 µM, como acontece na linhagem LC-HK2, viu-se aumento 

na frequência de células apoptóticas assim como células em interfase e menor frequência de 

células em anáfase, telófase e metáfase (Fig- 14). 

 

 

Figura 14- Quantificação de fases da mitose da linhagem RPE-1 após 72 h de tratamento com TMPyP4 e 

Thymoquinone 10 e 40 µM.  
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Ao analisar as células RPE-1 submetidas ao tratamento com TMPyP4 após 120 h, não 

se observaram mudanças nas frequências de apoptose, anáfase e interfase, mas houve uma 

pequena diminuição na frequência das células em metáfase e telófase. O tratamento com 

Thymoquinone 10 µM apresentou aumento na frequência de células apoptóticas assim como 

diminuição na frequência de anáfase, telófase e metáfase (Fig 15). Não se analisou o perfil 

mitótico de células tratadas com Thymoquinone 40µM por falta de células aderidas na placa. 

 

 

Figura 15- Quantificação de fases da mitose da linhagem RPE-1 após 120 h de tratamento com TMPyP4 e 

Thymoquinone 10 e 40 µM.  

 

  

RPE-1 120 h 
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4.4.4 Perfil do ciclo celular 

 

Foi realizado o ensaio de ciclo celular para observar se os inibidores causavam alguma 

mudança no perfil do ciclo das linhagens celulares RPE-1 e LC-HK2. O tratamento com 

TMPyP4 após 72 h apresentou uma pequena diminuição da fase G1, isto em ambas linhagens 

celulares quando foram comparadas aos seus respectivos controles. Após 120 h de tratamento 

com esse mesmo composto observou-se aumento do pico da fase G1 (Fig 16), mas na linhagem 

RPE-1 viu-se diminuição da fase G1 (Fig- 17), e um pequeno aumento de células hipodiplóides. 

Não se observaram mudanças nas outras fases do ciclo celular.  

 

 

Figura 16- Perfil do ciclo celular da linhagem LC-Hk2 obtido por citometría de fluxo, mostrando as células 

controles e tratadas com TMPyP4 nos períodos de 72 e 120 h.  

 

Hipo 3,8 

G1 40,6 

S 26,5 

G2/M 25,6 

 

 

Hipo 4,9 

G1 38,1 

S 27,9 

G2/M 26 

 

 

Hipo 2,9 

G1 32,9 

S 32,6 

G2/M 24,0 

 

 

Hipo 2,3 
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Figura 17- Perfil do ciclo celular da célula RPE-1 obtido por citometría de fluxo, mostrando as células 

controles e a tratadas com o inibidorTMPyP4 nos períodos de 72 e 120 h. 

 

 

O tratamento com Thymoquinone 10 µM após 72 h levou ao aumento do pico da fase 

G1 nas células LC-HK2, assim como um perfil do ciclo diferente do controle pois apresenta 

também uma população hipodiploide. Também se observou diminuição das células em fase S 

assim como as células em fase G2/M (Fig 18), as células hipodiploides poderiam ser as que 

quando observadas ao microscópio vimos em suspensão. Após 120 h de tratamento essa 

população hipodiploide é menos evidente, o que pode ter sido causado pela perda delas durante 

o ensaio, e por que parece que ao longo do tempo a célula fica um pouco resistente a essa 

concentração do composto, quando se observou a fase do ciclo G1 encontrou-se um pico um 

pouco maior ao que foi encontrado no seu controle (Fig 18).  

Ao observar a linhagem RPE-1 tratada com Thymoquinone 10 µM não se viu a 

população hipodiploide tão evidente quanto a que foi vista na linhagem LC-HK2, isso pode ser 

porque se perderam no processo de centrifugação, na preparação ou talvez porque nessa 

concentração as células da linhagem RPE-1 não são tão afetadas quanto a linhagem LC-HK2, 
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mas ao ser observada ao microscópio a placa dessa linhagem, há uma pequena população de 

células em suspensão. O tratamento com Thymoquinone na concentração de 40 µM apresentou 

uma grande população hipodiploide, assim como houve poucas células que pareceram ainda se 

manterem ciclando, isto pode ser interpretado como que essas eram as células que se encontram 

resistentes ao tratamento com esse composto. Isso foi visto em ambas as linhagens celulares, 

sendo que parece ser maior na linhagem RPE-1 onde viu-se uma grande população hipodiploide 

mas ainda algumas se mantiveram ciclando (Fig 18 e 19). 

 

 

Figura 18- Perfil de ciclo da célula LC-HK2 obtido por citometría de fluxo, mostrando as células controles 

e a tratadas com o inibidor Thymoquinone nas concentrações de 10 e 40 µM, nos períodos de 72 e 120 h. 
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Figura 19- Perfil de ciclo das células RPE-1 obtido por citometría de fluxo, mostrando as células controles 

e a tratadas com Thymoquinone nas concentrações de 10 e 40 µM, em períodos de 72 e 120 h. 

 

4.5 Indução de senescência e morte 

 

4.5.1 Quantificação de células senescentes 

 

O ensaio foi realizado com o uso de um protocolo que nós modificamos a partir de 

outros protocolos que existem na literatura. As células controles apresentaram baixa frequência 

de células senescentes, ela varia de 0,6% em células LC-HK2, e nas RPE-1 varia entre 0,3-

0,6%. O tratamento com TMPyP4 (5 µM) em 72 e 120 h em ambas as linhagens não mostrou 

variação na frequência de células que apresentaram a coloração azul, o que indicaria a 

senescência, quando comparado ao resultado encontrado no grupo controle (Tabela 14 e fig 20, 

tabela 15 e fig 21).  

O tratamento com Thymoquinone 10 µM na linhagem LC-HK2 após 72 h apresentou 

3,33% de células senescentes e após 120 h a frequência foi de 1,41%. No tratamento com 

Thymoquinone 40 µM viu-se que a frequência de células senescentes é maior, sendo que em 72 

h teve uma porcentagem de 46,66% e após 120 h teve 46,47% (tabela 16 e fig 22). 
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Tabela 14- Porcentagem de células senescentes da linhagem LC-HK2. Média da contagem de três 

experimentos independentes após 72 e 120h de tratamento com TMPyP4-5µm. 

 

LC-HK2 

72 h 

Senescent

e 

Não 

Senescente 

Porcent

-agem 

LC-HK2- 

120 h 

Senescent

e 

Não 

Senescente 

Porcen

tagem 

Ctrl 20 3019 0,66% Ctrl 31 4853 0,62% 

TMPyP4 23 3568 0,63% TMPyP4 33 4662 0,70% 

 

 

 

Figura 20- Imagem representativa das células LC-HK2 após o ensaio de senescência pela coloração com β-

Galactosidase. Células controle na parte superior, e as tratadas com TMPyP4-5 µM (inferior) nos períodos de 72 

(esquerda) e 120 h (direita). 

72 h  
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Tabela 15- Porcentagem de células senescentes da linhagem RPE-1. Média da contagem de três 

experimentos independentes após 72 e 120h de tratamento com TMPyP4-5 µM. 

 

RPE-1 

72h 

Senescent

e 

Não 

Senescent

e 

Porcentag

em 

RPE-1 

120 h 

Senescent

e 

Não 

Senescent

e 

Porcentag

em 

Ctrl 17 2729 0,60% Ctrl 17 5032 0,34% 

TMPyP4 10 2057 0,48% TMPyP4 12 4945 0,24% 

 

 

Figura 21- Imagem representativa das células RPE-1 após o ensaio de senescência pela coloração com β-

Galactosidase. Células controle na parte superior, e as tratadas com TMPyP4-5 µM (inferior) nos períodos de 72 

(esquerda) e 120 h (direita).   

72 h  
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Tabela 16- Porcentagem de células senescentes da linhagem LC-HK2.Média da contagem de três 

experimentos independentes após 72 e 120h de tratamento com Thymoquinone nas concentrações de 10 e 40 

µM. 
 

 

  

LC-HK2 

72 h Senescente 

Não 

senescente 

Porcenta-

gem 

LC-HK2 

120 h Senescente 

Não 

senescente 

Porcenta-

gem 

Ctrl 20 3019 0,66% Ctrl 31 4853 0,62% 

Thymo 

10 µM 117 3395 3,33% 

Thymo 

10 µM 60 4204 1,41% 

Thymo 

40 µM 255 292 46,66% 

Thymo 

40 µM 86 98 46,47% 
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Figura 22– Imagem representativa das células LC-HK2 após o ensaio de senescência pela coloração com β-

Galactosidase. Células controle (topo), as células tratadas com Thymoquinone 10 (centro) e 40 (baixo) µM nos 

períodos de 72 (esquerda) e 120 h (direita). Setas brancas mostram as células que coraram em azul. 

  



71 

 

A linhagem RPE-1 apresentou uma resposta similar. Após 72 h de tratamento com 

Thymoquinone 10 µM vemos que a porcentagem de células senescentes aumenta de 0,6% (no 

grupo controle) para 12,52% e após 120h de tratamento vai de 0,34% para 3,14%. O tratamento 

com Thymoquinone 40 µM teve 21,54% de células senescentes após 72 h de tratamento, e após 

120 h de tratamento vemos 44,72% (tabela 17 e fig 23).  

 

Tabela 17- Porcentagem de células senescentes da linhagem RPE-1. Média da contagem de três 

experimentos independentes após 72 e 120h de tratamento com Thymoquinone nas concentrações de 10 e 40 

µM. 

 

RPE-1 

72 h Senescente 

Não 

senescente 

Porcentage

m 

RPE-1 

120 h Senescente 

Não 

senescente 

Porcentage

m 

Ctrl 17 2799 0,60% Ctrl 17 5032 0,34% 

Thymo 

10 µM 255 1779 12,52% 

Thymo 

10 µM 126 3876 3,14% 

Thymo 

40 µM 120 437 21,54% 

Thymo 

40 µM 55 68 44,72% 
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Figura 23- Imagem representativa da célula RPE-1 após o ensaio de senescência pela coloração com β-

Galactosidase. Células controle (topo), as células tratadas com Thymoquinone 10 (centro) e 40 (baixo) µM nos 

períodos de 72 (esquerda) e 120 h (direita).  
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4.5.2 Morte celular 

 

Realizou-se o ensaio Zombie Green que marca as células que sofreram algum dano na 

membrana celular para saber se o número de células com esse dano aumenta com os inibidores. 

Observou-se que as células LC-HK2 quando tratadas com TMPyP4 após 72 h apresentaram 

aumento na porcentagem de células marcadas que foi de 0,93% nas células controle para 2,73% 

nas células tratadas com este inibidor. As células tratadas com Thymoquinone 10 µM 

apresentaram uma porcentagem de 2,47% (tabela 19).  

A linhagem RPE-1 controle teve uma porcentagem de 0,65% de células marcadas, as 

tratadas com TMPyp4 apresentaram uma porcentagem de 1,16% e as tratadas com 

Thymoquinone 10 µM 2,76% de células marcadas, como indicado na tabela 19. Esses dados 

indicaram que uma porcentagem de células vai ser encaminhada para morte causada pelos 

tratamentos. 

 

Tabela 18- Células LC-HK2 controle e tratadas com ambos os inibidores por 72 h. Porcentagem em azul de 

células que marcaram com Zombie Green em relação ao total de células que foram contadas. 

 

LC-HK2 Total de células Marcação zombie Porcentagem 

Ctrl 1501 14 0,93% 

TMPyP 1500 40 2,73% 

Thymo10 µM 1500 37 2,47% 

 

Tabela 19- Células RPE-1 controle e tratadas com ambos os inibidores por 72 h. Porcentagem em azul de 

células que marcaram com Zombie Green em relação ao total de células que foram contadas. 

 

RPE-1 Total de células Marcação zombie Porcentagem 

Ctrl 1547 10 0,65% 

TMPyP 1552 18 1,16% 

Thymo10 µM 1558 43 2,76% 

 

Assim mesmo realizou-se o ensaio nas células tratadas com TMPyP4 após o período de 

10 dias. Encontrou-se que o tratamento após esse período de tempo aumentou a frequência de 

células com a marcação, a qual foi de 3,35% como pode-se ver na tabela 20.  
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Tabela 20 - Células LC-HK2 controle e tratadas com TMPyP4 por 10 dias. Porcentagem em azul de células 

que marcaram com Zombie Green em relação ao total de células que foram contadas. 

 

LC-HK2 Total de células Marcação zombie Porcentagem 

Ctrl 1700 12 0,71% 

TMPyP 1700 57 3,35% 

 

4.6 Alterações do citoesqueleto associados à adesão 

 

4.6.1 Adesão celular 

 

Ao observar que parece haver uma mudança na adesão das células no tratamento com 

TMPyP4, foi realizado um ensaio de adesão celular por lavagem. Para a análise foram 

quantificadas as células que ficaram aderidas. O tratamento com o TMPyP4 que apresentava 

aumento na adesão das células quando submetidas à ação da tripsina não apresentou aumento 

na porcentagem de células que ficaram aderidas ao substrato essa frequência foi de 75,35% para 

a célula LC-HK2 e 99,31% para a célula RPE-1, se apresentando em uma frequência menor 

que as células controle (100%). O mesmo foi visto no tratamento com Thymoquinone 10 μM, 

no qual a frequência foi ainda menor, sendo para a célula LC-HK2 de 26,48% e para a célula 

RPE-1 de 53,19%. O mesmo resultado foi visto para o período de 120 h. Esses dados estão 

retratados na tabela 21. 

 

Tabela 21- Porcentagem de células controle e tratadas com os inibidores que ficaram aderidas após o ensaio 

de adesão por lavagem, mostrando tratamentos com ambos inibidores nos períodos de tratamento por 72 e 

120 h. 

 

LC-HK2 

 

Células aderidas 

Após 72 h 

Células aderidas 

Após 120 h 

RPE-1 

 

Células aderidas 

Após 72 h 

Células aderidas 

Após 120 h 

Ctrl 100% 100% Ctrl 100% 100% 

TMPyP4 75,35% 82,84% TMPyP4 99,31% 74,84% 

Thymo10 µM 26,48% 33,88% Thymo10 µM 53,19% 45,56% 

 

 

4.6.2 Adesão focal 

 

A imunofluorescência da vinculina foi realizada porque a célula apresentava um 

aumento na adesão celular após tratado com o composto TMPyP4, isto foi evidenciado quando 

as células eram colocadas em tripsina, todos eram colocados ao mesmo tempo, mas só as células 

tratadas com TMPyP4 demoravam para se soltarem da placa. Assim decidiu-se fazer a 
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imunofluorescência para ver se havia alguma diferença no padrão de adesão focal e escolheu-

se a vinculina por ser parte das proteínas que formam as adesões focais.  

A imunofluorescência foi realizada com o anticorpo primário anti vinculina e secundário 

anti mouse FITC (verde), a coloração fluorescente com iodeto de propídeo foi usada para o 

núcleo (vermelho), e a coloração fluorescente do citoesqueleto de actina foi realizada com 

faloidina 633 (azul). Pode-se ver que nas células controle o padrão da vinculina se mostrou 

como pequenas fibras pela célula toda.  Na célula RPE-1, o citoesqueleto de actina acompanhou 

o padrão de vinculina (Fig 24). Na célula LC-HK2 o padrão de vinculina concentra-se mais na 

periferia da célula (Fig- 27).  

Analisamos as células tratadas com TMPyP4 e observamos que não apresentaram esse 

padrão, as pequenas adesões focais desapareceram, tanto nas células RPE-1(Fig 25) como nas 

células LC-HK2(Fig 27), no entanto o citoesqueleto de actina encontrou-se organizado, mas o 

padrão dos microfilamentos esteve diferente do que foi encontrado no controle. 

O tratamento com Thymoquinone a 10 μM, apesar de apresentar uma menor quantidade 

celular e células mais dispersas, observamos adesões focais que se mostraram bem parecidas 

com as células controle, o citoesqueleto de actina também não pareceu sofrer alguma diferença 

ao estar seguindo o padrão da vinculina mas a morfologia geral de algumas células mudou (Fig 

26). 
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Figura 24- Imunofluorescência mostrando as adesões focais da vinculina: Células RPE-1 controle. Em verde 

são as adesões focais da vinculina, em vermelho o núcleo corado com iodeto de propídeo e em azul o citoesqueleto 

de actina. 
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Figura 25- Imunofluorescência realizada para adesões focais marcadas pela vinculina: Células RPE-1 

tratadas com TMPyP4 (5 µM). Em verde vinculina,.em vermelho o núcleo corado com iodeto de propídeo e em 

azul o citoesqueleto de actina. 
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Figura 26- Imunofluorescência realizada para adesões focais marcadas pela vinculina: células RPE-1 tratadas 

com Thymoquinone (10 µM). Em verde vinculina, vermelho o núcleo corado com iodeto de propídeo e em azul o 

citoesqueleto de actina. 
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Figura 27- Imunofluorescência da vinculina nas células LC-HK2, nos períodos de 72 e 120 h.  A: células 

controle 72 h e A’: células controle 120 h. B: células tratadas com TMPyP4 por 72 h e B’: 120 h. C: células tratadas 

com Thymoquinone 10 µM 72 h e C’: 120 h. 
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4.6.3 Filamentos intermediários 

 

A imunofluorescência com vimentina foi realizada para observar sua organização. 

Realizamos a imunofluorescência com anticorpo anti vimentina e no secundário foi usado anti 

goat FITC, nas duas linhagens. Pela análise ao microscópio de fluorescência na linhagem LC-

HK2 não parece haver diferença na marcação quando comparamos as células tratadas com 

TMPyP4 e com Thymoquinone 10 µM com as células controle. Essa linhagem apresenta a 

localização da imunofluorescência de vimentina variada, em algumas células os filamentos se 

encontram em um lado do núcleo e em outras ela aparece pelo citoplasma todo, assim não 

sabemos se o padrão dessa distribuição foi alterada (Fig 28).  

Quando analisamos as células RPE-1, vimos que a célula controle mesmo sendo uma 

célula epitelial imortalizada e não tumoral apresenta uma forte positividade para vimentina, que 

é um marcador de células que sofreram transição para fenótipo mesenquimal. No caso das 

células que foram tratadas com o inibidor TMPyP4 vimos que a imunofluorescência parece um 

pouco mais fraca, sem distinção dos filamentos de vimentina que encontramos no controle (Fig 

28A’), o que poderia nos levar a pensar que pode ter tido diminuição na expressão (Fig 28B’).  

Quando analisamos as células RPE-1 tratadas com Thymoquinone 10 µM (Fig 28C’) 

não parece haver diferença na expressão, mostrando-se os filamentos intermediários como no 

controle. 
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Figura 28- Imagem de imunofluorescência com anticorpos anti vimentina e anti mouse FITC dos filamentos 

intermediários (verde) e a marcação do núcleo (vermelho). A) Células LC-HK2 controle, B) LC-HK2 tratadas 

por 72 h com TMPyP4, C) Células LC-HK2 tratadas com Thymoquinone 10 µM por 72 h. A’) Células RPE-1 

controle, B’) Células RPE-1 tratadas com TMPyP4, e C’) Células RPE-1 tratadas com Thymoquinone 10 µM pelo 

período de 72 h.  
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4.6.4 Perfil de expressão gênica 

 

Com a finalidade de caracterizar o perfil de expressão da vinculina e da vimentina 

quando as células são tratadas com TMPyP4-5 µM, nós realizamos a análise de expressão do 

mRNA através do qRT-PCR. A expressão do mRNA nas células LC-HK2 após 72 h de 

tratamento com o inibidor diminui tanto da vinculina, como da vimentina, a qual é de 0,052 e 

0,093 respectivamente (Fig 29). Após 120 h de tratamento essa expressão também é menor, 

mas não tanto quanto a encontrada no tratamento após 72 h. A expressão é de 0,477 para 

vinculina e 0,349 para a vimentina, como pode ser visualizado na figura 30. 

 

 

Figura 29: Expressão gênica relativa da vinculina e da vimentina na linhagem LC-HK2 Controle e a tratada 

por 72 h com o inibidor TMPyP4. 

 

 

Figura 30- Expressão gênica relativa da vinculina e da vimentina na linhagem LC-HK2. Controle e a tratada 

por 120 h com o inibidor TMPyP4. 
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Ao analisar a célula RPE-1 após 72 h de tratamento com TMPyP4, vimos que ela 

expressa vimentina, como já foi mostrado antes pela imunofluorescência com o anticorpo anti 

vimentina. Portanto vemos um resultado parecido ao que encontramos na linhagem LC-HK2, 

há diminuição na expressão do mRNA da vinculina (0,019) e da vimentina (0,03), como está 

representado na figura 31. Após 120 h de tratamento com o inibidor vemos também que os 

níveis continuam baixos, mas não tão baixos quanto os encontrados após 72 h de tratamento 

com o inibidor, sendo que a expressão de vinculina foi de 0,081 e de vimentina 0,207 (Fig 32).  

 

 

Figura 31- Expressão gênica relativa da vinculina e da vimentina na linhagem RPE-1 Controle e a tratada 

por 72 h com o inibidor TMPyP4. 

 

 

Figura 32- Expressão gênica relativa da vinculina e da vimentina na linhagem RPE-1 Controle e a tratada 

por 120 h com o inibidor TMPyP4. 
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5. DISCUSSÃO
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Os G-quadruplexes são estruturas que se formam na ponta dos telômeros, elas são 

formadas por sequências na sua maioria rica em Guanina. Vários estudos têm encontrado que 

pequenas moléculas que apresentam afinidade a sítios de G-Quadruplexe terminam ligando-se 

ajudando na formação e estabilidade dos mesmos. Com a formação dos G-Quadruplexes, a 

telomerase não consegue se ligar ao telômero e como consequência não consegue alongá-lo.  

Assim nos últimos anos muitos compostos que tem afinidade a G-quadruplexes têm sido 

alvo de investigação. Dois compostos com propriedades contra células de câncer e que são 

inibidores indiretos da telomerase tem chamado nossa atenção. O composto TMPyP4 e o 

composto Thymoquinone, ambos têm sido alvo de diferentes estudos e os dois apresentam ações 

como parada da proliferação celular, diminuição da atividade da telomerase, e morte por 

apoptose (Grand et al., 2002; Kundu et al., 2014).  

 

5.1 Thymoquinone causa diferentes efeitos dependendo do tipo celular e da concentração 

 

Nosso estudo foi realizado em duas linhagens celulares, a LC-HK2 que é derivada de 

carcinoma de células não pequenas de pulmão e a RPE-1 que é uma célula imortalizada por 

telomerase. Nós encontramos que Thymoquinone induz morte tanto em células tumorais como 

em células imortalizadas e seu efeito é dose dependente. As células RPE-1 parecem apresentar 

uma susceptibilidade maior que a célula LC-HK2 em altas concentrações, mas em 

concentrações menores ela parece ser mais resistente que a LC-HK2.  

Thymoquinone em baixas concentrações causa morte de uma pequena parte da 

população, mas mesmo assim ainda há células que continuam a se dividir, sendo assim a 

densidade celular tende a se manter, isso pode acontecer porque talvez haja células que são mais 

resistentes que outras, mas o tratamento com 40 µM e com o maior período de tratamento (120 

h) torna as células inviáveis mesmo após um período de recuperação (dados não mostrados). 

Nossos dados da contagem das fases da mitose se complementam com os de ciclo celular. 

Houve aumento de células apoptóticas no tratamento com Thymoquinone e esse efeito é dose 

dependente nas células LC-HK2. Na análise do ciclo celular vemos essas OBSERVAMOS um 

pico hipodiploide, assim picos de G2 M, que nos indicaria que algumas células estão viáveis. 

Na RPE-1 a população hipodiploide aparece após um tempo maior com o composto  

As tratadas com Thymoquinone 10 μM mostratram aumento da população no pico G1 

após 72 h de tratamento o que indicaria parada do ciclo. Este efeito de parada na fase G1 

induzido pela Thymoquinone já foi visto em outros estudos, induz parada no G1 em células de 

papiloma SP-1, essa parada estaria relacionada ao aumento do inibidor de Quinase dependente 
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de Ciclina p16 e um incremento na expressão da proteína Ciclina D1. E esse aumento dos níveis 

do p16 está também relacionado ao aumento de um fenótipo senescente (Gali-Muhtasib et al., 

2004; Kosar et al., 2011). O perfil de ciclo celular da RPE-1 é parecido ao das células LC-HK2, 

mas o efeito no pico hipodiploide parece depender de um tempo maior de tratamento, pois o 

vimos melhor representado no tratamento de 120 h. 

Vimos ainda na contagem das células que as células RPE-1 parecem apresentar um 

número de células maior que as células LC-HK2, mesmo após o tratamento com Thymoquinone 

10 µM. Talvez em baixas concentrações do composto as células RPE-1 sejam mais tolerante ao 

tratamento por períodos curtos. No maior período de tratamento com a mesma concentração, 

ambas linhagens celulares apresentaram redução de aproximadamente 50% no seu nùmero de 

células. Por isso podemos dizer que uma parcela das células ainda está conseguindo ciclar pois 

vimos uma pequena porcentagem de células em fase S. 

Na maior concentração de Thymoquinone a célula RPE-1 parece apresentar uma 

diminuição no número de células mais brusca que nas células LC-HK2. Como foi dito a RPE-

1 parece apresentar uma susceptibilidade maior às maiores concentrações, mas mesmo assim 

nas duas linhagens há uma proporção muito pequena de células que ainda puderam ser 

quantificadas. Por isso o efeito de Thymoquinone não é somente dose dependente, mas também 

depende do tempo de tratamento.  

O fenótipo senescente é uma saída do ciclo que é acompanhada de diferentes 

características. Essas características podem ser avaliadas por mudanças na morfologia celular 

como alongamento das células e por mudanças fisiológicas como a coloração por β-

galactosidase (Kosar et al., 2011). Thymoquinone 10 µM causou mudanças na morfologia 

celular, o que pode ser associado ao fenótipo senescente, fenótipo este que posteriormente foi 

confirmado pelo ensaio de coloração de β-galactosidase associado a senescência. Nós 

mostramos que mesmo em uma baixa frequência há indução de senescência pelo tratamento 

com o inibidor.  

Este efeito foi visto em ambas linhagens celulares, mas a identificação da mudança na 

morfologia foi melhor observada nas células RPE-1, por apresentarem uma morfologia mais 

achatada que a LC-HK2. 

 

Na coloração fluorescente do citoesqueleto de actina vimos mudança no citoesqueleto 

de algumas células quando tratadas com Thymoquinone, isso pode ser também por que o 

composto está envolvido com proteínas que modulam o citoesqueleto (Badr et al., 2011), talvez 

por isso vimos muitas células em suspensão, as que parecem que nem sempre estariam mortas. 
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Observamos também que o tratamento com o composto poderia aumentar o número de células 

multinucleadas, e aumentaria a frequência de células grandes na RPE-1 (Anexo figura 1). 

Observamos mudanças na forma do núcleo que parece sofrer com algumas alterações, assim 

como uma maior frequência de micronúcleos na célula LC-HK2, mas estes dados ainda 

precisam ser confirmados (Anexo tabela 1). 

Com respeito as células que apresentam dano na membrana e seriam encaminhadas para 

morte, podemos dizer que Thymoquinone induz dano em ambas linhagens celulares o que 

indicariam que elas vão ser encaminhadas para algum tipo de morte, principalmente apoptose. 

Estudos tem relacionado a indução de apoptose através de regulação da Bcl-2, responsável por 

sinalização pro e anti-apoptótica (Park et al., 2016; Relles et al., 2016)  

 A morte celular demoraria para se apresentar de uma forma mais exacerbada, o efeito 

é maior com um maior tempo de exposição ao composto, por esse motivo as células RPE-1 

apresentam diferenças no efeito dependendo do tempo. Como foi visto no estudo realizado por 

Attoub e colaboradores. Eles observaram que o efeito da Thymoquinone em algumas células de 

câncer não era dose dependente, mas também dependia do tempo de exposição (Attoub et al., 

2012). 

 

5.2 O efeito do TMPyP4  

O tratamento com o inibidor TMPyP4 não levou a mudança na morfologia das células 

nem na densidade celular. Mesmo quando realizamos coloração do citoesqueleto de actina não 

vimos mudança em nenhuma das duas linhagens celulares nos períodos de tratamentos 

menores.  

Ao avaliarmos as células LC-HK2 após 10 dias com TMPyP4 vimos que elas 

apresentaram mudanças na sua morfologia: presença de vacúolos, grandes prolongamentos. 

Também encontramos várias células boiando no meio que seriam células mortas. 

O citoesqueleto de actina e os microtúbulos apresentaram-se com diferentes alterações, 

por esse motivo estudos adicionais são necessários para avaliar o efeito neste período de tempo 

sobre a divisão da célula, pois nas células tratadas com TMPyP4 aparecem algumas divisões 

celulares. Estudos mostraram que TMPyP4 interfere na atividade da telomerase o que faria com 

que a célula começasse processos de crise de telômeros e como consequência erros na divisão 

pelo encurtamento excessivo dos telômeros. Outros estudos também apontaram que a formação 

dos G quadruplexes aumentaria o estresse de replicação (Zhou et al., 2016; Lin et al.,2013) .  
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A indução de senescência pela ação de inibidores de telomerase é esperada, pois ao 

inibir a ação da telomerase começa a haver disfunção telomérica que levaria à ativação de 

processos de senescência e morte (Fujimori et al, 2011; Sharpless, et al., 2004). Nós não 

observamos aumento da frequência de células senescentes nos períodos testados. No ensaio de 

senescência não encontramos mudança na frequência de células marcadas por β-galactosidase 

quando as comparamos à porcentagem encontrada nas células controle nos períodos de 72 e 

120 h, mas no período de 10 dias nós vimos aumento da coloração positiva para células 

senescentes, mas estes dados não foram quantificados.  

Vimos que TMPyP4 induz morte. As células LC-HK2 foram mais afetadas pelo 

tratamento que as células RPE-1. Este resultado pode ser devido ao fato da linhagem RPE-1 ter 

sido imortalizada pela telomerase, o que retardaria o efeito do nTMPyP4. 

Quando procedemos a analisar as contagens que foram realizadas vemos que as células 

tratadas com TMPyP4 observamos que parecem apresentar aumento na proporção de células 

que contamos em relação às células controle. Este dado sugeria que o composto estivesse 

induzindo divisão celular mais rápida, fazendo com que elas se dividissem mais rápido, como 

mostra o estudo realizado por Zheng e colegas, que observaram que o TMPyP4 induziria 

aumento de migração e proliferação em baixas doses (Zheng et al., 2016). 

No entanto os resultados do ensaio de EdU, indicaram-nos que a porcentagem de células 

na fase S é menor que a porcentagem das células em fase S do grupo controle, isso foi visto em 

ambas linhagens celulares. A porcentagem de células em fase S diminui com o maior período 

de tratamento na célula RPE-1, podendo estar relacionado a um ciclo mais rápido, mas também 

poderia ser diminuição das células proliferativas. 

Quando avaliamos as fases da mitose após tratamento com TMPyP4 somente no período 

de 120 h vimos aumento na porcentagem de células em metáfase, acreditamos que a partir deste 

período possa começar a ter inibição da progressão do ciclo. Vimos também um pequeno 

número de células apoptóticas. 

O ciclo das células RPE apresentaram-se diferente e tiveram diminuição no pico G1, 

oposto ao que aconteceu nas células LC-HK2 que aumentaram após 120 h de tratamento, O que 

sugeriu que o período de tratamento talvez tenha sido curto, mas tivemos indícios que a partir 

do maior período de tratamento começou a haver mudanças no ciclo, e desta forma houve 

diminuição da proliferação celular. 

Quando começamos a realizar as contagens do número de células e os ensaios de ciclo 

celular, verificamos que as células tratadas com TMPyP4 apresentavam um aumento no tempo 

que leva para se soltarem da placa, o tempo era muitas vezes mais do que o dobro. As células 
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vistas ao microscópio de fase quando estavam ainda na tripsina, apresentavam pequenos 

prolongamentos (Anexo fig 2).  

O estudo de Havel e colegas testa a adesão das células pelo tempo que demora para se 

soltar do substrato após o uso da tripsina (Havel et al., 2015). Nós optamos por usar outro 

método, que se baseia em testar a adesão por lavagens, como foi explicado nos métodos. Para 

nossa surpresa ao quantificar as células que ficaram aderidas após as lavagens nós verificamos 

que a porcentagem de células no grupo tratado foi menor, que as células que ficaram aderidas 

no grupo controle. Nos indicando que talvez outro seja o motivo delas ficarem aderidas ao 

substrato por mais tempo que as células controle.  

A adesão da célula à matriz extracelular é feita mediante integrinas, que se ancoram de 

forma mecânica e são as responsáveis por estabelecer sinais importantes para a manutenção de 

processos celulares como migração, proliferação e diferenciação celular. Estes processos são 

ativados quando se precisa de reparo do tecido, por exemplo. Após a ligação com a ECM 

(matriz extracelular), as integrinas se agrupam em complexos de adesão focal (FA) que 

transmitem forças adesivas e de tração. As FAs conectam as integrinas ao citoesqueleto de 

actina através de proteínas como a vinculina e a talina e outras moléculas sinalizadoras.   

 

A vinculina é um componente essencial de adesão da matriz à célula e atua como um 

suporte para a ligação de proteínas organizadoras de actina (Izard et al., 2016). Com o intuito 

de ver se a vinculina estaria sofrendo alguma mudança no padrão de organização nós realizamos 

ensaios de imunofluorescência- Após o período de 72 h observamos que as células tratadas com 

o TMPyP4 não apresentaram o padrão observado nas células controle.  

Esses resultados nos indicaram que alguma coisa estaria acontecendo com a organização 

ou com a expressão da vinculina nas células tratadas com TMPyP4. Esse resultado foi 

observado em ambas as linhagens celulares. Nas células tratadas por 120 h com TMPyP4 não 

apresentaram o padrão observado das células controle, nem as que foram submetidas a períodos 

de recuperação (dados não mostrados).  

A vimentina é um filamento intermediário que é encontrado em células de origem 

mesenquimal, e considerado marcador de células que sofreram transição epitélio-mesenquimal 

(ETM). A ETM é um processo que torna as células de origem epitelial em um fenótipo 

associado ao fibroblasto, e está envolvido na ativação de processos como migração, invasão e 

metástase., estudos realizados associam sua expressão a linhagens celulares invasivas e a 

linhagens derivadas do epitélio agressivas, mas não é expressa em células estacionárias. (Liu et 

al., 2015; Havel et al., 2015) 
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 A vimentina seria um regulador de adesões focais e da motilidade, sua montagem nas 

adesões focais é um determinante crítico da força de adesão celular e sua super expressão estaria 

relacionada ao aumento da força de ligação da adesão focal. A vimentina conecta-se à adesões 

focais através da Filamina A, que ajuda na estabilização do citoesqueleto da célula (Havel et 

al., 2015; Liu et al., 2015).  

O padrão da localização da vimentina em preparações de imunofluorescência varia 

dependendo dos níveis de expressão. Pode ser citoplasmática, se a célula apresenta níveis 

elevados de vimentina, com grandes filamentos se estendendo pela célula, e a outra é chamada 

de justanuclear que é presente nas células com baixos níveis de expressão de vimentina e se 

localiza ao lado do núcleo (Trevor et al., 1995).  

Nós realizamos a imunofluorescência com anticorpos anti vimentina, na linhagem LC-

HK2. A vimentina se apresenta nos dois padrões, justanuclear em algumas celulas e pelo 

citoplasma todo em outras, por esse motivo, nós não conseguimos ver diferença no padrão de 

imunofluorescência da linhagem LC-HK2 nos tratamentos.  

A linhagem RPE-1 é uma célula epitelial e imortalizada por telomerase, ela teoricamente 

não sofreu transformação (do tipo ETM), mas mesmo assim vimos que ela é positiva para a 

imunofluorescência com anti-vimentina. No tratamento com o inibidor parece haver uma 

pequena diminuição na marcação dos filamentos que não se apresentam tão visíveis como os 

do grupo controle. 

 Esses dados são mais claros quando analisamos os níveis de expressão do RNAm da 

vimentina e da vinculina por qRT-PCR. As células que foram tratadas com o inibidor TMPyP4 

diminuíram a expressão das duas, vimentina e vinculina. Esta diminuição se manteve após 120 

h, mas não foi tão acentuada. Isso poderia nos indicar que TMPyP4 poderia estar modulando 

de alguma forma a expressão gênica da vimentina e como consequência da vinculina duas 

proteínas importantes relacionadas a proliferação e a outros processos celulares importantes. 

Os microtúbulos são parte do citoesqueleto e eles raramente mudam sua taxa de 

expressão (Havel et al., 2015). Esse deve ser o motivo pelo que não vimos alterações nas células 

nos tratamentos com o inibidor nas concentrações de 5, 10 e 20, não parecendo ter algum efeito 

nos microtúbulos como foi visto na imunofluorescência com tubulina isso após 72 h de 

tratamento. Mas analisando a frequência das células em citocinese somente as células LC-HK2 

apresentaram aumento, nos levando a acreditar que possa estar ocorrendo um atraso na 

citocinese. 

Isto terá que ser analisado mais a fundo, pois alguns estudos demostraram que pontes 

de anáfase não resolvidas persistem e são localizadas nesta região, mesmo após a conclusão da 
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mitose. O aumento de células com agregados de microtúbulos e no final da citocinese seriam 

mais um indício de desgaste do telômero (Pampalona et al., 2016)   

O tratamento realizado pelo período de 10 dias mostrou uma grande mudança na 

morfologia do citoesqueleto de actina e dos microtúbulos. Observamos que muitas células 

parecem encontrar-se suspensas, e com grandes prolongamentos, algumas células são esféricas 

e com núcleos pequenos, outras apresentam núcleos bem grandes, muitas parecem ter grandes 

espaços ao redor do núcleo e observamos também muitas células apoptóticas, assim como 

algumas sofrendo divisão, mas os microtúbulos não parecem bem organizados.  

O tratamento de 10 dias com TMPyP4 foi realizado com a célula LC-HK2 e repetido 

com a célula RPE-1. Após o mesmo período de tempo não vimos mudanças morfológicas que 

sejam devido ao tratamento com o TMPyP4 nas células RPE-1. Talvez o efeito do composto 

em essa linhagem é em um período maior que o período no qual inicialmente tratamos.  

O ensaio de atividade de telomerase mostrou que Thymoquinone diminui a atividade da 

telomerase em ambas as linhagens celulares e que esse efeito aumenta conforme o tempo de 

tratamento. A diminuição da atividade da telomerase estaria associada ao aumento de células 

senescentes. Assim como pode levar a aumento de células multinucleadas (RPE-1) por danos 

ao DNA, e inclusive ao aumento no número de micronúcleos (LC-HK2).  

O estudo de Gurung e colegas descreveu que fibroblastos positivos para telomerase 

apresentavam sensibilidade maior a Thymoquinone que as células sem telomerase e levaram a 

desgaste do telômero. Encontraram também que Thymoquinone causa dano ao DNA (Gurug et 

al., 2010). Estes dados são compatíveis com os resultados encontrados no presente estudo. No 

entanto mais estudos poderão ser realizados para saber se em doses menores este inibidor pode 

levar ao aumento de processos como CIN ou aneuploidia.  

TMPyP4 também diminuiu a atividade da telomerase com um efeito parecido ao que 

encontramos para Thymoquinone. Na célula LC-HK2 o efeito parece ser maior que o efeito 

encontrado com o TMPyP4 na célula RPE-1. Esta diminuição da atividade também está 

relacionada à indução de morte e diminuição da proliferação (Liu et al., 2014; Cheng et al., 

2017). 

 Como mostram estudos anteriores TMPyP4 induz morte, encurtamento do telômero e 

diminuição da proliferação, pelo menos esses efeitos têm sido vistos em células de câncer de 

colón, de câncer cervical e outros (Liu et al 2014., Cheng et al 2017). 

Nas linhagens testadas o efeito parece ser dependente do tempo de exposição ao 

composto, e ao que indica no estudo realizado em outra linhagem de pulmão o efeito pode 

variar. O estudo realizado por Zheng e colaboradores mostrou que TMPyP4 poderia promover 
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migração e incrementar a adesão da célula a matriz, podendo aumentar desta forma a 

proliferação de células tumorais, dependendo da dose usada (Zheng et al., 2016). Por esse 

motivo um tempo maior de tratamento é necessário para vermos efeitos maiores, inclusive 

aqueles que possam afetar a CIN e a aneuploidia da célula, efeitos que resultam do 

encurtamento do telômero.  

 

Tabela 22-  Resumo dos efeitos encontrados para cada inibidor 

Efeito TMPyp4 Thymoquinone 

Mudança na morfologia da 

célula 

Somente no período mais 

longo de tratamento 

Apresenta mudança na 

morfologia. 

Senescência Não vimos aumento de 

células senescentes. 

Aumento de células 

senescentes 

Morte celular Induz morte Induz morte 

Ciclo celular Não vimos parada do ciclo Parada na fase G1 

Proliferação celular Diminui a proliferação Diminui a proliferação 

Adesão celular Diminuição da adesão Diminuição da adesão. 

Expressão gênica Diminui a expressão da 

vimentina e da vinculina 

------------ 

Atividade da telomerase Diminui a atividade da 

telomerase 

Diminui a atividade da 

telomerase 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO
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• Nós confirmamos que TMPyP4 e Thymoquinone inibem a atividade da telomerase 

• A célula RPE--1quando tratada com baixas concentrações de Thymoquinone é menos 

afetada que a célula LC-HK2, mas em concentrações maiores do composto ambas 

células são afetadas com a morte das células. 

• Thymoquinone no período dos tratamentos que realizamos induziu aumento de células 

senescentes, assim como parada na fase G1. 

• Tanto Thymoquinone quanto TMPyP4 induzem morte celular. 

• O TMPyP4 apresenta um efeito maior sobre as células LC-HK2 que sobre as células 

RPE-1. O período de ação do TMPyP4 em relação ao aumento de morte das células é 

maior que o período da Thymoquinone. 

• TMPyP4 diminui a expressão da vinculina e da vimentina, que estão relacionadas a 

´processos de adesão e migração.
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Tabela 1- Contagem da frequência de células multinucleadas encontradas na célula RPE-1 e de 

micronúcleos da linhagem LC-HK2. 

 

RPE-1 72 h Multinucleadas LC-HK2 72 h Micronúcleos 

Ctrl 32 Ctrl 80 

Thymo 10 µM 49 Thymo 10 µM 141 

 

 

 

 

Figura 1- Célula RPE-1 evidenciando a mudança no tamanho da célula. Direita célula controle, esquerda 

tratamento com Thymoquinone 10 μM. 

 

 

Figura 2- Morfologia da célula RPE-1 vista ao microscópio de fase, célula submetida a dissociação 

enzimática com tripsina. 

 


