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RESUMO 

 

A maioria dos fármacos utilizados na quimioterapia do câncer não possui especificidade para 

as células tumorais, e em geral, são tóxicos aos tecidos de rápida proliferação. Esse é o 

motivo, pelo qual muitos pacientes submetidos à quimioterapia sofrem com alopecia, 

estomatite, necrose da mucosa do cólon, anorexia, náuseas e vômitos. Dessa forma, uma 

preocupação constante dos pesquisadores é encontrar um tratamento eficaz, com o mínimo de 

efeitos colaterais para curar o câncer. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo a 

avaliação da atividade anticâncer in vitro e in vivo da nitrofurantoína, um antibiótico, derivado 

do nitrofurano, comumente prescrito para prevenir e tratar infecções do trato urinário. Para 

isso, foram realizadas as atividades citotóxicas em células tumorais HT-29, MCF-7, HL-60 e 

NCI-H292 (através do método do brometo de 3-(4,5-dimetiltizol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio), 

viabilidade celular através do azul tripan e análise morfológica. A determinação da atividade 

antitumoral in vivo foi realizada em camundongos albinos suíços (Mus musculus) frente ao 

Carcinoma de Ehrlich. A nitrofurantoína apresentou efeitos citotóxicos nas linhagens testadas, 

com CI50 de 72 horas variando de 0,8 a 7,2 μg/mL frente às células HT-29, MCF-7 e NCI-

H292; e CI50 de 24 horas frente a células tumorais HL-60 no valor de 5,0 μg/mL. No ensaio 

de viabilidade por azul de tripan a nitrofurantoína reduziu significativamente o número de 

células viáveis nas concentrações testadas. A redução foi de 62,1% e 52,7% nas 

concentrações de 10 e 5 μg/mL, respectivamente. A análise morfológica das alterações 

celulares avaliada pelo método de coloração Hematoxilina/Eosina revelou características 

típicas de apoptose (membrana íntegra, condensação da cromatina e desintegração do material 

nuclear) e necrose (picnose e desintegração citoplasmática). A nitrofurantoína não foi capaz 

de causar hemólise em eritrócitos de camundongos. Em todas as doses testadas a 

nitrofurantoína inibiu o crescimento tumoral in vivo de forma significativa em relação ao 

controle. O tratamento com a nitrofurantoína não provocou alteração sobre a maioria a 

parâmetros hematológicos estudados em camundongos adultos. Os animais tratados com as 

diferentes doses não apresentaram alteração no índice do baço, mas houve redução 

significativa nos índices do fígado e do rim em relação ao grupo controle negativo, porém 

essa redução foi menor que a provocada pela doxorrubicina, fármaco utilizado na clínica para 

tratar o câncer. Com base nesses resultados foi possível concluir que a nitrofurantoína possuí 

potencial citotóxico frente às linhagens de células testadas e significante redução do 

crescimento do carcinoma de Ehrlich in vivo, podendo representar um protótipo para a síntese 

de análogos contra o câncer. 

 

Palavras-chaves: Atividade antitumoral. Atividade citotóxica. Nitrofurantoína. Viabilidade 

celular.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Most of the drugs used in cancer chemotherapy has no specificity for tumor cells and are in 

general toxic to rapidly proliferating tissues. This is the reason why many chemotherapy 

patients suffer from alopecia, stomatitis, mucosal necrosis of the colon, anorexia, nausea and 

vomiting. Thus, a constant concern of researchers is to find an effective treatment with 

minimal side effects to cure cancer. In this context, this study aimed to evaluate the anticancer 

activity in vitro and in vivo nitrofurantoin, an antibiotic, nitrofuran derivative, commonly 

prescribed to prevent and treat urinary tract infections. To this were done cytotoxic activities 

in tumor cells HT-29, MCF-7, HL -60 and NCI- H292 (bromide by the method of 3 - (4,5- 

dimetiltizol -2- yl) - 2,5 - diphenyltetrazolium bromide) cell viability by trypan blue and 

morphological analysis. The determination of the antitumor activity in vivo was performed in 

Swiss albino mice (Mus musculus) against Ehrlich carcinoma. Nitrofurantoin had cytotoxic 

effects on lines tested , with IC50 of 72 hours, ranging from 0.8 to 7.2 mg/mL against HT-29 

cells, MCF -7 and NCI- H292, and 24 hour IC50 against tumor cells HL-60 in the amount of 

5.0 mg/mL. In viability assay by trypan blue nitrofurantoin significantly reduced the number 

of viable cells at the concentrations tested. The reduction was 62.1% and 52.7% at 

concentrations of 10 and 5 mg/mL, respectively. Morphological analysis of cellular changes 

evaluated by staining hematoxylin/eosin revealed typical features of apoptosis (intact 

membrane, chromatin condensation and disintegration of nuclear material) and necrosis 

(pyknosis and cytoplasmic disintegration). Nitrofurantoin was not able to cause hemolysis of 

erythrocytes in mice. At all doses tested nitrofurantoin inhibited tumor growth in vivo 

significantly compared to control. Treatment with nitrofurantoin resulted in no change on the 

most hematological parameters studied in adult mice. The animals treated with different doses 

showed no change in the index of the spleen, but there was a significant reduction in rates of 

liver and kidney compared to the negative control group, but this reduction was less than that 

caused by doxorubicin, a drug used in the clinic to treat cancer. Based on these results we 

conclude that nitrofurantoin possess cytotoxic front of the cell lines tested and significant 

reduction in the growth of Ehrlich carcinoma in vivo and may represent a prototype for the 

synthesis of analogues against cancer. 

 

Keywords: Antitumor activity. Cytotoxic activity. Nitrofurantoin. Cell viability. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Câncer é um termo genérico para um grupo de mais de 100 doenças que pode afetar 

qualquer parte do corpo (GALI et al., 2011). O corpo é formado por trilhões de células vivas 

que crescem, se dividem e morrem de forma ordenada. O câncer começa quando as células 

em uma parte do corpo sofrem vários defeitos genéticos e moleculares e passam a se dividir 

fora de controle, formando tumores malignos que invadem regiões próximas (TEIXEIRA, 

2007). Fatores de risco intrínseco e extrínseco estão envolvidos no processo de 

desenvolvimento do câncer. Entre os fatores intrínsecos estão à idade, o gênero e herança 

genética. Enquanto no grupo dos fatores extrínsecos está o uso de tabaco e álcool, hábitos 

alimentares inadequados, radiação ultravioleta e ionizante, inatividade física e obesidade 

(CÉSAR; SILVA; TAJARA, 2002; OLIVEIRA et al., 2007).  

Câncer como uma das principais causas de morte no mundo é de grande preocupação, 

não apenas entre a comunidade científica, mas também entre a população geral. As 

modalidades de tratamento mais comuns para o câncer são cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia (CHABNER; ROBERTS, 2009; HA et al., 2012). A quimioterapia consiste no 

emprego de substâncias químicas antineoplásicas, isoladas ou em combinação num esquema 

padronizado. A maioria dos agentes quimioterápicos habitualmente empregados causam 

anorexia, náuseas, vômitos, estomatite, diarreia e necrose da mucosa do cólon, pois esses 

compostos, não possuem especificidade para células tumorais, atingindo também as células 

sadias (DIAS et al., 2006; YAACOB et al., 2010; SHANG et al., 2011). Neste contexto, 

verifica-se a necessidade da pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos que 

garantam eficácia com menos efeitos colaterais. Dessa forma, alguns nitrocompostos 

candidatos potenciais a agentes terapêuticos se destacam em diversas atividades biológicas, 

como anti-hipertensivos, anticoagulantes, sedativos, hipnóticos, anti-inflamatórios, anti-

histamínicos bloqueadores de H-2, antiparasitários, antineoplásicos e antibacterianos 

(KAMAL et al., 2007; PAULAI; SERRANO; TAVARES, 2009; RAETHER; HANEL, 

2003).  

Os nitrocompostos são substâncias orgânicas contendo um ou mais grupos funcionais 

nitro (-NO2) que foram introduzidos na terapêutica na década de 40 e testados para várias 

doenças. Os primeiros compostos nitroheterocíclicos utilizados foram os nitrofuranos, que são 

caracterizados pela presença de um radical nitro (NO2) no anel furano. Os primeiros 

nitrofuranos utilizados foram o nitrofural (nitrofurazona), a furazolidona e a nitrofurantoína, 

empregados por mais de 50 anos no tratamento de infecções bacterianas (BOSQUESI et al., 
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2009; RAETHER; HÃNEL, 2003). Os nitrocompostos sofrem redução metabólica e dão 

origem a intermediários altamente reativos que são os principais responsáveis pela ação 

citotóxica provocada por essa classe de moléculas (EDWARDS, 1986; PAULAI; SERRANO; 

TAVARES, 2009). Diante da necessidade de novos compostos com elevado potencial 

citotóxico, porém com menos efeitos adversos às células sadias, esse grupo é frequentemente 

estudado (KNOX et al., 1988; KNOX et al., 1991). 

A nitrofurantoína é um antibiótico comumente prescrito para prevenir e tratar 

infecções do trato urinário (GALPERIN; SONNENBLICK, 2007). A maioria dos estudos 

com a nitrofurantoína se concentram na avaliação de sua atividade antimicrobiana.  

(DUARTE et al., 2008; LIVERMORE et al., 2011). Entretanto, Bulbul et al. (1985) 

realizaram um estudo sobre a atividade anticâncer da nitrofurantoína realizando testes in vitro 

frente a linhagem celular de tumor de bexiga humano e in vivo em camundongos 

transplantados com tumor de bexiga murino. Os resultados encontrados foram promissores e 

os pesquisadores sugeriram que a nitrofurantoína possuia potencial citotóxico e antitumoral, 

porém a continuidade dos estudos não foi observada em levantamento bibliográfico realizado. 

Há relatos na literatura sobre a atividade antitumoral e efeito citotóxico de outros compostos 

derivados do nitrofurano frente a várias linhagens celulares de leucemia (NEWMAN; 

STRAUSS; RENFROW, 1982; SUR et al., 1990; WILKINSON; KELLY; HALL, 2011).  

Nesse contexto, o estudo da atividade antitumoral da nitrofurantoína é de grande 

importância na busca de novas alternativas terapêuticas no tratamento do câncer, aproveitando 

dessa forma a segurança de um produto já disponível no mercado ou síntese de análogos 

menos tóxicos. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Câncer 

 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Ao se dividirem 

rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a 

formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo, 

formando metástases. A palavra "câncer" foi criada por Hipócrates que também usou os 

termos "carcinos" e "carcinoma" para descrever certos tipos de tumores. Em grego, significa 

"caranguejo", pelo aspecto do tumor, pois, as projeções e vasos sanguíneos ao seu redor 

fazem lembrar as patas do crustáceo (EGGERS, 2002).Nas últimas décadas foi possível 

compreender melhor a patogênese do câncer. Ficou evidente que os tumores surgem através 

de um processo de várias etapas mutagênicas, pelo qual as células cancerosas adquirem um 

conjunto de propriedades, incluindo autossuficiência quanto a fatores de crescimento, 

insensibilidade a fatores inibitórios de proliferação, evasão da apoptose ou morte celular 

programada, potencial replicativo infinito, angiogênese, invasão tecidual e metástase (LUO; 

SOLIMINI; ELLEDGEL, 2009). 

Um grande número de agentes causa danos genéticos e induz transformação 

neoplásica nas células do organismo exposto a múltiplos fatores carcinogênicos com efeitos 

aditivos ou multiplicativos. Esses fatores são responsáveis pelo desenvolvimento do câncer e 

podem ser divididos em: fatores exógenos e endógenos. O primeiro grupo inclui os hábitos 

nutricionais, estilo de vida, agentes físicos (radiações ionizantes e não ionizantes), compostos 

químicos (naturais e sintéticos) e agentes biológicos (Helicobacter pylori, vírus Epstein Barr, 

vírus do papiloma humano, vírus da hepatite B, parasitas como Schistosoma haemotobium, 

Clonorchis sinensis e fatores de crescimento). Os fatores endógenos incluem danos do sistema 

imune, constituição genética, idade, equilíbrio do sistema endócrino, condição fisiológica e 

inflamações causadas por etiologia desconhecida (por exemplo: colite ulcerosa, pancreatite 

etc.) (JEMAL et al., 2010; OHSHIMA et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007).  
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Epidemiologia do câncer  

 

O câncer configura-se como um grande problema de saúde pública mundial, sendo 

responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando cerca de 12% de 

todas as causas de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

estima-se que o número anual de casos novos de câncer no mundo passou de 10 milhões em 

2000 e, em 2020, ultrapassará 15 milhões, sendo que a maior parte dos casos novos, 

aproximadamente 60%, acontecerá em regiões menos desenvolvidas (GUERRA; GALLO; 

MENDONÇA, 2005; SANTOS et al., 2012). 

A Organização Mundial da Saúde estimou que em 2008 ocorreriam 12,4 milhões de 

novos casos e 7,6 milhões de óbitos por câncer no mundo. Destes, os mais incidentes foram o 

câncer de pulmão, mama, cólon e reto. O câncer de pulmão foi a principal causa de morte, 

devido ao mau prognóstico, seguido pelo câncer de estômago e pelo câncer de fígado (WHO, 

2008).  

No Brasil, desde 2003 as neoplasias malignas são a segunda causa de morte na 

população (10,3% do total), ficando atrás somente das doenças cardiovasculares. O 

crescimento na incidência do câncer e nos gastos para seu controle acentua sua importância 

como problema de saúde pública, desafiando gestores em saúde. Em 1999, o Ministério da 

Saúde despendeu R$ 470 milhões para o tratamento de 156 mil pacientes portadores de 

câncer. Nove anos após, em 2008, houve um incremento de 176,4% desses custos, 

ultrapassando R$ 1,7 bilhões, apesar de um aumento proporcionalmente menor (60,9%) no 

número de pacientes tratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (CASTRO, 2009; DAVID; 

ZIMMERMAN, 2010; FONSECA et al., 2010; GAUI, 2010; PERES et al., 2009).  

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as estimativas para o ano de 2012, 

válidas também para o ano de 2013, apontam para 518.510 novos casos de câncer incluindo 

os casos de pele não melanoma, reforçando a magnitude do problema do câncer no país. Sem 

os casos de câncer não melanoma, estima-se um total de 385 mil casos novos. Os tipos mais 

incidentes serão os cânceres de pele não melanoma, próstata, pulmão, cólon e reto e estômago 

para o sexo masculino; e os cânceres de pele não melanoma, mama, colo do útero, cólon e 

reto e glândula tireóide para o sexo feminino (Tabela 1) (INCA, 2012). 
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Tabela 1 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por 

gênero, exceto pele não melanoma* 

 
Fonte: INCA, 2013. 
 

 

Carcinogênese  

 

O termo carcinogênese se refere ao processo de formação do câncer. É um processo 

complexo de múltiplos passos, se inicia quando as células do organismo são expostas a 

agentes carcinógenos que provocam vários defeitos genéticos e moleculares necessários para 

a manifestação do câncer (SUTANDYO, 2010).  

Durante as duas últimas décadas, consideráveis progressos foram alcançados nas 

técnicas de biologia molecular, que propiciaram melhor elucidação dos mecanismos da 

carcinogênese, tornando possível a compreensão da transformação alélica progressiva, onde 

clones de células anormais evoluem para fenótipo plenamente neoplásico. A carcinogênese 

em geral se dá lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere 

e dê origem a um tumor visível. Esse processo passa por várias etapas antes de chegar ao 

tumor. São elas: iniciação, promoção e progressão (LASSANCE et al., 2012). 
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A iniciação é um processo rápido e irreversível, onde as células sofrem a ação de 

carcinógenos que modificam a estrutura do DNA resultando na alteração de genes 

fundamentais para regulação e controle do crescimento celular. Nessa fase a célula está 

geneticamente modificada e transmite a mutação para as células filhas (GARCÍA; 

GONZÁLEZ-MOLES; MARTÍNEZ, 2005; GARCÍA; HAZA; MORALES, 2011).  

A promoção é um processo reversível no qual ocorre alteração da expressão gênica, a 

célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual, sendo necessário 

um longo e continuado contado com o agente cancerígeno. A suspensão do contado com o 

agente cacerígeno muitas vezes interrompe o processo nesse estágio, porém a continuidade do 

processo vai resultar na proliferação e acumulação de células pré-neoplásicas (GARCÍA; 

GONZÁLEZ-MOLES; MARTÍNEZ, 2005; GARCÍA; HAZA; MORALES, 2011). 

A progressão é o último estágio da carcinogênese, compreende um processo 

irreversível caracterizado pela multiplicação descontrolada das células tumorais resultando no 

aumento da massa tumoral primária com elevado potencial metastático e invasivo (GARCÍA; 

GONZÁLEZ-MOLES; MARTÍNEZ, 2005; GARCÍA; HAZA; MORALES, 2011). 

Os efeitos cumulativos de diferentes agentes carcinógenos são os responsáveis pelo 

processo de iniciação, promoção, e progressão conduzindo ao processo de formação do câncer 

(Figura 1) (FERREIRA et al., 2007). 
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Figura 1 - Estágios da carcinogênese. 

 

 

Fonte: Adaptado de Sutandyo, 2010.  

 

 

 

Proto-oncogenes e genes supressores de tumor 

 

No câncer, modificações no DNA ou na expressão anômala de genes normais altera a 

informação genética que vai ser traduzida em proteínas transformadas responsáveis por 

funções biológicas básicas como controle do ciclo celular, reparação do DNA danificado e 

apoptose. Isso resulta na alteração do perfil biológico da célula que perde o controle da 

divisão e proliferação celular. Os genes que controlam o ciclo celular são os proto-oncogenes 

que estimulam e os supressores de tumor que inibem os processos de divisão celular. Em 

conjunto, essas duas classes de genes são responsáveis pela proliferação descontrolada 

encontrada nos cânceres (CIVETTA; CIVETTA, 2011; RIVOIRE et al., 2006). 

Os proto-oncogenes codificam proteínas que regulam a proliferação e diferenciação 

celular, quando são mutados se transformam em oncogenes e são capazes de orquestrar a 

proliferação anárquica de células, de modo que forçam a maquinaria celular a sintetizar 

maciçamente determinados fatores de crescimento (CALA; CEPENA; ARIAS, 2012; 

HEMÁNDEZ; MENÉNDEZ, 2001). 
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Os genes supressores de tumor, que codificam proteínas que inibem a divisão celular, 

estão envolvidos em diferentes processos, como regulação da expressão gênica e controle do 

ciclo celular, do programa de morte celular e da estabilidade do genoma. A perda da atividade 

desses genes por causa de mutações leva à incapacidade dos mecanismos de controle que 

regulam a divisão celular. As células não crescem normalmente e adquirem propriedades 

anormais com característica proliferativa de células tumorais (CASTILLO; GARCÍA; ROA, 

2010; CALA; CEPENA; ARIAS, 2012).  

No processo de formação do câncer ocorre a ativação dos oncogenes a partir de proto-

oncogenes alterados e inativação dos genes supressores de tumor (COLOMBO, RAHAL; 

2009). 

 

Ciclo celular e câncer 

 

O câncer é uma doença metabólica que se caracteriza pela perda do controle da divisão 

celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas, envolve desde alterações mais 

precoces no DNA, que supostamente ocorrem em uma só célula ou em um pequeno grupo 

delas, até a formação de um tumor que pode destruir o organismo do hospedeiro (TARTARI; 

BUSNELLO; NUNES, 2010; UNNATI et al., 2013). 

Todos os dias, milhões de células se dividem no organismo adulto normal. A cada 

divisão celular, estamos expostos a sofrer o efeito dos inúmeros carcinógenos ambientais. No 

entanto, o aparecimento e desenvolvimento de um clone de células tumorais é um evento 

relativamente raro. Isto ocorre porque a célula necessita romper uma série de barreiras 

fisiológicas para se tornar cancerígena. As barreiras mais primárias são os próprios pontos de 

controle do próprio ciclo celular (WARD, 2002). 

O ciclo celular é o processo pelo qual as células se multiplicam. É dividido em quatro 

fases: G1, S, G2 e M. As células quiescentes estão sob uma condição denominada G0. Na fase 

G1, considerada pré-sintética, a célula desenvolve atividades metabólicas associadas com o 

crescimento celular e replicação do DNA, inicia ativação de uma série de genes, incluindo 

proto-oncogenes e genes necessários à síntese de ribossomos e tradução de proteínas. Durante 

a fase S ocorre a duplicação do DNA e na fase G2 preparação para a divisão celular 

promovendo a síntese de proteínas e membrana. A duplicação celular propriamente dita 

acontece na fase M, também chamada de mitose, onde os componentes celulares são divididos 
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entre duas células filhas idênticas (Figura 2) (FERRAZ; NARDI, 2007; SANTOS; 

DISCACCIATI, 2012).  

Para garantir a correta progressão pelo ciclo celular, as células desenvolveram diversos 

pontos de verificação ou checkpoints que são mecanismos de controle para assegurar a 

fidelidade da divisão celular. Nesses pontos é feito uma checagem a fim de identificar 

mutações no DNA e os eventos subsequentes só são possíveis quando os anteriores foram 

realizados com sucesso. No ciclo celular há três pontos de checagem: G1-S, o mais 

conhecido, permite que a célula prossiga ou não no ciclo; G2-M e M pontos envolvidos na 

formação dos fusos mitóticos. O ponto de verificação mais importante é o G1-S. Esse ponto é 

fundamental para que, quando a célula sofra algum agravo no material genético, genes 

envolvidos no processo possam realizar a reparação, apoptose, morte celular ou mutação, 

depende da intensidade do agravo (Figura 2) (KASTAN; BARTEK, 2004). 

 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática das fases do ciclo celular. 

 

 

Fonte: Adaptado de Almeida et al., 2005. 

 

 

Os principais componentes desse sistema de controle são três grupos de proteínas: 

ciclinas, cinases dependentes de ciclinas (CDKs) e inibidores de cinases dependentes de 

ciclinas (CKIs) (CHEN; CHANG; LIN, 2003). 

A progressão do ciclo celular depende dos reguladores positivos, formados por 

proteínas que atuam em conjunto estimulando a continuidade do ciclo, essas proteínas são as 
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ciclinas e as CDKs. As ciclinas ativam as CDKs formando complexos moleculares CDK-

Ciclinas. As cinases ativadas fosforilam moléculas cruciais para que acorra a divisão celular 

(MALUMBRES; BARBACID, 2009; PARK; LEE, 2003). 

Na condução do ciclo celular, complexos CDK-Ciclina específicos operam em fases 

distintas da divisão celular:  

os complexos CDK4-CiclinaD e CDK6-CiclinaD são responsáveis pela progressão na 

fase G1;  

o complexo CDK2-CiclinaE é necessário para a progressão da fase G1 a S;  

o complexo CDK2-CiclinaA é essencial para a transição de S;  

os complexos CDK1-CiclinaB e CDK1-CiclinaA para a transição G2/M (Figura 3) 

(SILVA et al., 2009). 

 

 

Figura 3 - Esquema dos complexos CDK-Ciclina que coordenam o ciclo celular. 

 

 

Fonte: Adaptado de Lodish et al., 2000. 

 

Os reguladores negativos (inibidores de cinases dependentes de ciclinas – CKIs) 

atuam inativando as funções dos reguladores positivos. São divididos em dois tipos: Os 

específicos que possuem ação seletiva sobre os complexos CDK-Ciclina (ex: p15, p16, p18 e 
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p19) e os inespecíficos que possuem um espectro mais amplo atuando sobre diversos tipos de 

complexos CDK-Ciclina (ex: p21, p27, p53, p57) (BESSON; DOWDY; ROBERTS, 2008).  

A regulação do ciclo celular é um equilíbrio entre os produtos dos genes que induzem 

uma célula a replicar-se e outros produtos dos genes que impedem a replicação celular. Em 

muitos tipos de câncer, ocorrem defeitos nesses sistemas reguladores, fazendo com que as 

células sejam impulsionadas a uma replicação descontrolada (PELÚZIO et al., 2006). 

 

Gene p53 

 

O gene p53 é o principal gene supressor tumoral, está situado no braço curto do 

cromossomo 17 sendo denominado ―guardião do genoma‖ por codificar a proteína p53, uma 

fosfoproteína nuclear que atua como regulador negativo na proliferação celular. Mutações e 

inativações do gene p53 são as alterações mais frequentes nos tumores malignos humanos, 

ocorrendo em cerca de 50% das neoplasias (JUNIOR et al., 2004).  

A proteína p53 funcional tem vida média muito curta em torno de 6 minutos, atua na 

regulação do ciclo celular, reparo do DNA e, dependendo da extensão da lesão, indução da 

apoptose de células geneticamente instáveis, mantendo dessa forma a integridade do genoma. 

Quando ocorre lesão no DNA por agentes mutagênicos o gene p53 é ativado, levando a 

transcrição da proteína p53. O acúmulo dessa proteína no núcleo ativa a transcrição de genes 

de reparo do DNA, um dos quais codifica a proteína p21. A proteína p21 se liga às ciclinas D 

e E, inativando complexos de ciclina/CDKs necessários para progressão do ciclo, dessa forma 

interrompe o ciclo celular no ponto de checagem 1, permitindo assim a ocorrência do reparo 

do DNA e impedindo a propagação do erro genético para as células filhas (JUNIOR; 

KLUMB; MAIA, 2002; OSBORNE; WILSON; TRIPATHY, 2004; RUIZ, 2006). 

Grande parte das mutações observadas no gene p53 resulta na transcrição e acúmulo 

de uma proteína mutante que tem vida média mais longa do que o tipo funcional, 

proporcionando altos níveis nas células malignas. Na sua forma mutante, a p53 não é capaz de 

ativar a p21 perdendo assim a capacidade de supressora no crescimento celular (DUARTE; 

PASCHOAL, 2005). 

 

Morte celular por apoptose e necrose 

 

Em todo organismo multicelular adulto deve existir um equilíbrio entre a proliferação 

e a morte celular, com a finalidade de manter a homeostase tecidual.  A ruptura desse 
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equilíbrio conduz a condições patológicas tais como o câncer ou doenças degenerativas em 

que a proliferação e a morte das células estão aumentadas, respectivamente (JORDÁN, 2003). 

A apoptose é um fenômeno singular no qual milhões de células no nosso organismo 

morrem a todo o momento. Em 1964, foi proposto o termo "morte celular programada" para 

designar esse tipo de morte. Anos mais tarde em 1972, Kerr, Wyllie e Currie sugeriram o 

termo apoptose, que tem origem grega e significa ―o ato de cair‖, remete à queda das pétalas 

das flores ou das folhas das árvores no outono, em função da relativa semelhança com a 

fragmentação da membrana plasmática celular, observada durante o processo apoptótico 

(HORIKAWA; PENÃ, 2011). Trata-se de um mecanismo fisiológico, geneticamente 

programado, essencial à sobrevivência por remover células indesejadas e, portanto, regular o 

número de células de um organismo multicelular (KERR; WYLLIE; CURRIE, 1972).   

A apoptose ocorre nas mais diversas situações: na organogênese, na hematopoiese 

normal e patológica, na atrofia dos órgãos, na reposição fisiológica  de certos tecidos 

maduros, na resposta inflamatória e na eliminação de células após dano por agentes 

genotóxicos (RANGANATH;  NAGASHREE, 2001). Pode ser reconhecida por 

características morfológicas marcantes e coordenadas. Na microscopia óptica, as células 

apoptóticas são retraídas e possuem citoplasma acidófilo. É um fenômeno rápido, muito 

precocemente as células apoptóticas perdem adesão às células adjacentes e membrana basal, 

podendo-se observar um halo claro ao redor da mesma (MORO et al., 2004). 

A apoptose é iniciada quando a célula é ativada por moléculas sinalizadoras de morte 

celular, resultando em alterações morfológicas. De modo geral, ocorre: condensação da 

cromatina que se concentra junto à membrana nuclear que se mantém intacta. As organelas 

celulares mantêm a sua morfologia, com exceção em alguns casos, das mitocôndrias, que 

podem apresentar ruptura da membrana externa. A membrana celular forma prolongamentos, 

o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos pela membrana nuclear e a seguir os 

prolongamentos da membrana se rompem originando estruturas contendo conteúdo celular. 

Essas porções celulares envoltas pela membrana celular são denominadas corpos apoptóticos 

(CECÍLIA et al., 2010; GRIVICICH et al.; 2007).  Neste processo, a membrana plasmática 

celular permanece íntegra, mas sofre alterações estruturais, como a distribuição de 

fosfatidilserina na camada externa da membrana, que é um sinalizador para o reconhecimento 

pelos fagócitos. Deste modo, a célula morta é rapidamente fagocitada por macrófagos e 

removida sem que haja extravasamento do conteúdo citoplasmático, evitando assim uma 

resposta inflamatória intensa (AMARANTE-MENDES, 2003). Outra característica muito 

marcante da morte por apoptose é a fragmentação internucleossômica do DNA, a qual possui 
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um padrão característico. Uma endonuclease é ativada e produz fragmentos de DNA de 

tamanhos variáveis, mas sempre múltiplos de 200 pares de base (ALEKSANDRUSHKINA; 

VANYUSHIN, 2012).  

A apoptose é um programa de morte celular extremamente regulado por inúmeros 

fatores genéticos e bioquímicos, responsáveis pela ativação de moléculas pró-apoptóticas 

específicas (CECÍLIA et al., 2010). A maior parte dos processos que ocorre na apoptose são 

executados por proteínas denominadas caspases, um tipo especial de cisteína protease 

sintetizadas como pró-enzimas inativas, sendo ativadas através de clivagem (JOHNSON; 

KORNBLUTH, 2008). As caspases são divididas em grupos de caspases iniciadoras (2, 8, 9 e 

10) e executoras (3, 6 e 7) do processo, as quais realizam a proteólise dos componentes 

celulares que causam as alterações típicas da apoptose (BAO; SHI, 2007; GHAVAMI et al., 

2009).  

Alguns genes possuem a capacidade de regular a apoptose, estimulando ou impedindo 

este processo. A família Bcl-2 é uma família de proteínas indutoras e repressoras de morte por 

apoptose que participam ativamente da regulação desse processo. Dependendo da homologia 

e função, são divididas em subfamílias: a subfamília que inclui Bcl-2 e Bcl-xl exerce 

atividades anti-apoptose, pois bloqueia a liberação de citocromo c, enquanto a subfamília 

representada por BAX e BAK exerce atividade pró-apoptótica, atuando como promotores. A 

proporção entre os membros anti-apoptóticos e pró-apoptóticos determinará a susceptibilidade 

da célula a apoptose (BOUCHIER-HAYES et al., 2008; MORAES et al., 2009). 

O processo apoptótico pode ser induzido por duas vias: extrínseca e intrínseca. Na via 

extrínseca, moléculas sinalizadoras de morte extracelular, entre as quais se destacam FasL 

(ligante de Fas), TRAIL (ligante indutor de apoptose relacionado ao TNF) e TNF-α  (fator de 

necrose tumoral alfa) se ligam a receptores da superfamília dos receptores de fatores de 

necrose tumoral (rTNF) presentes na membrana plasmática (RIBEIRO et al., 2012). Essa 

ligação é capaz de ativar a cascaca das caspases. Todos os membros da família rTNF que 

incluem Fas e TNFR1 possuem um subdomínio extracelular rico em cisteína, o qual permite 

que eles reconheçam seus ligantes. Tal fato resulta na trimerização e conseqüente ativação dos 

receptores de morte específicos. Quando os receptores de morte reconhecem um ligante 

específico, seus domínios de morte interagem com moléculas conhecidas como FADD 

(domínio de morte associado ao Fas), ou TRADD (domínio de morte associado ao TNF). O 

complexo resultante atua na conversão das procaspases iniciadoras 8 e/ou 10 em suas 

respectivas caspases ativas que convergem na cascata apoptótica intrínseca clivando e 
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ativando as caspases executoras 3, 6 e 7, culminando assim com morte celular por apoptose 

(Figura 4) (BERGANTINI et al., 2005; FRANCISCHETTI et al., 2010). 

 

 

Figura 4 - Via extrínseca da apoptose 

 
 

Fonte: Adaptado de Grivicich et al.; 2007. 

 

 

A via intrínseca da apoptose é ativada por estresse intracelular ou extracelular, como 

privação de fatores de crescimento, danos no DNA, hipóxia, ativação de oncogenes, dentre 

outros. Os sinais que são traduzidos se convergem principalmente para mitocôndria 

provocando o colapso do potencial da membrana mitocondrial interna (∆ψ), bem como a uma 

transição da permeabilidade mitocondrial (TPM) (GARCÍA; VECINO, 2003). Ao mesmo 

tempo, a água do espaço entre membranas passa para a matriz mitocondrial, levando à ruptura 

da organela e conseqüente liberação de proteínas pró-apoptóticas para o citoplasma. Além da 

liberação de moléculas pela mitocôndria, a indução do ∆ψ e TPM levam à perda da 

homeostasia celular, bloqueando a síntese de ATP e aumentando a produção de espécies 

reativas do oxigênio (EROS) que leva à oxidação de lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, 

além de contribuir para a ativação das caspases 9 e 3 (ANTAGOSTO, 2003; HAUPT et al., 

2003). O desarranjo mitocondrial também pode facilitar a liberação de citocromo c para o 

citoplasma, onde o mesmo forma complexo com o fator de ativação associado à apoptose-1 

(APAF-1) e caspase 9, o chamado apoptossomo, que promove a clivagem da pró-caspase 9, 
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liberando a caspase 9 ativa, que é capaz de ativar a caspase 3 e provocar a apoptose (FULDA; 

DEBATIN, 2006). 

 

 

Figura 5 - Via intrínseca da apoptose 

 
Fonte: Grivicich et al.; 2007. 

 

 

A necrose também é um tipo de morte celular, porém difere da apoptose quanto à 

morfologia, mecanismos e papeis que desempenham nas doenças e fisiologicamente (Figura 6 

e Tabela 2) (MENDES et al., 2009). É definida como alterações morfológicas que ocorrem 

após a morte celular em um tecido vivo, resultando, em grande parte, da ação progressiva de 

enzimas nas células que sofreram uma lesão letal (BRAS et al., 2005). A necrose se 

caracteriza por uma interrupção no suprimento energético celular, falha na homeostase do 

volume celular, organelas edemaciadas, matriz mitocôndrial com aspecto denso e floculento, 

condensação da cromatina e ruptura da membrana plasmática. Durante a necrose o conteúdo 

celular é liberado, causando danos às células vizinhas e reação inflamatória aguda local. Nesta 

condição um grande número de células são afetadas e lesadas ao mesmo tempo, e devido ao 

desencadeamento do processo inflamatório, há alterações irreversíveis no tecido e/ou órgão 

afetado (ZIEGLER; GROSCURTH, 2004).   
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Figura 6 - Características morfológicas da apoptose e necrose 

 

Fonte: Adaptado de Antagosto, 2003. 
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Tabela 2- Diferenças básicas entre apoptose e necrose 

Características Apoptose Necrose 

Estímulos indutores Fisiológicos e patológicos Patológicos (geralmente injúria) 

Ocorrência Células isoladas Grupos de células 

Adesões entre células e à 

membrana basal 

Perdidas (início) Perdidas (fim) 

Morfologia celular Formação de corpos 

apoptóticos 

Intumescimento e a seguir 

desintegraçaão 

Núcleo  Convolução do limite nuclear 

e desaparecimento (carioréxis) 

Desaparecimento (cariólise) 

Cromatina Compactação em masas 

uniformemente densas 

Vacuolizações 

Quebra de DNA  Internucleossômica Ao acaso 

Organelas citoplasmáticas Intumescimento (fase final) Intumescimento (fase inicial) 

Participação de caspases Presente Ausente 

Energia Requerida Não requerida 

Liberação de enzimas 

lisossomais 

Ausente Presente 

Translocação de 

fosfatidilserina para face 

externa 

Presente Geralmente ausente 

Fagocitose por células 

adjacentes 

Presente Ausente 

Inflamação exudativa Ausente Presente 

Fonte: Adaptado de Carvalho; Recco-Pimentel, 2007. 
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Tratamento do câncer  

 

As principais modalidades terapêuticas usadas para tratar o câncer são: a cirurgia, a 

radioterapia, a terapia biológica e a quimioterapia (CHABNER; ROBERTS, 2009; RAFIHI-

FERREIRA; SOARES, 2012). 

A cirurgia é a terapia mais antiga e mais definitiva quando o tumor é localizado e nas 

condições anatômicas mais favoráveis, sendo um meio simples e seguro para remover 

tumores sólidos quando o tumor é confinado a um local anatômico de origem. Entretanto, no 

caso de alguns tumores sólidos, a maioria dos pacientes já tem doença metastática na época da 

apresentação do tumor, dificultando esse procedimento (SALMON; BERTINO, 1996). 

A radioterapia é uma modalidade terapêutica para o tratamento loco-regional do 

câncer que atinge as células neoplásicas, como também as células normais que se encontram 

na região adjacente ao tumor. Esse procedimento causa uma morbidade menos aguda e pode 

ser curativa para alguns locais específicos, enquanto preserva a estrutura e funcionamento de 

um órgão ou tecido. Na maioria das situações, o tratamento radioterápico é bem tolerado 

pelos pacientes. Suas reações são dependentes da região em que está sendo realizada, do 

volume tecidual incluído, da dose e de fatores individuais de maior ou menor sensibilidade à 

radioterapia (SALMON; BERTINO, 1996; SANTOS et al., 2010). 

 A terapia biológica usa o sistema imunológico para combater o câncer. O câncer 

sobrevive sem controle em um organismo porque o sistema imunológico não o reconhece 

como um intruso. A imunoterapia pode ajudar ao sistema imunológico a ―reconhecer‖ o 

câncer e atacá-lo. Na terapia biológica para o tratamento do câncer, inclui além do transplante 

de medula óssea, o uso de modificadores de resposta biológica como os anticorpos 

monoclonais e agentes como ácido retinoico que podem fazer com que as células tumorais 

sofram diferenciação e se tornem inofensivas. Essas abordagens, embora ainda em 

desenvolvimento, são promissoras para o futuro (GIACOMINI; MENEZES, 2012).  

A quimioterapia consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas ou em 

combinação, com o objetivo de tratar o câncer. São fármacos que atuam a nível celular 

interferindo no processo de crescimento e divisão. A maioria dos agentes antineoplásicos não 

possui especificidade, ou seja, não destrói seletiva e exclusivamente as células tumorais. Em 

geral, são tóxicos aos tecidos de rápida proliferação caracterizados por uma alta atividade 

mitótica e ciclos celulares curtos (WONG et al., 2007). Os fármacos antineoplásicos agem 

especialmente em células que estão em processo de divisão ativa; portanto, são mais eficazes 

quando utilizadas precocemente, ou seja, quando o tumor é ainda pequeno e cresce 



36 

exponencialmente. Os tumores de rápido desenvolvimento são os mais suscetíveis à 

destruição pela quimioterapia (BONASSA, 1996). 

 

Quimioterapia do câncer  

 

A quimioterapia anticâncer começou a ser estudada e utilizada no final do século XIX, 

com a descoberta da solução de Fowler (arsenito de potássio) por Lissauer, em 1865, e da 

toxina de Coley (associação de toxinas bacterianas), em 1890; porém, foi a partir da 

observação dos efeitos da explosão de um depósito de gás mostarda em Bari, Itália, em 1943, 

durante a Segunda Guerra Mundial que foi desenvolvido o primeiro agente antineoplásico 

(MAIA; BRITO, 2011). Os soldados expostos ao gás morreram com mielodepressão intensa e 

morte por hipoplasia de medula óssea. O fato despertou a atenção de um grupo de 

farmacologistas clínicos a serviço do Pentágono, que buscando resultados terapêuticos, 

administrou a droga em pacientes portadores de linfoma de Hodgkin e leucemia crônica, o 

que levou, surpreendentemente, a uma regressão tumoral importante, porém de curta duração. 

A partir de então, inúmeras pesquisas foram e vêm sendo desenvolvidas em ritmo acelerado, 

buscando-se ampliar o potencial de ação e reduzir a toxidade desses fármacos (ROCHA et al., 

2004; SILVA; REIS, 2010).  

A quimioterapia constitui uma das modalidades de maior escolha para produzir cura, 

controle e paliação. Envolve o uso de substâncias citotóxicas, administradas principalmente 

por via sistêmica, ou seja, que atua em todo corpo, à base de fármacos que impedem a 

reprodução celular e, consequentemente, levam as células malignas à morte. Estes fármacos 

podem ser ministrados isoladamente (monoquimioterapia) ou combinados 

(poliquimioterapia), sendo que a última apresenta resultados mais eficazes, pois consegue 

maior resposta a cada aplicação, diminuindo o risco de resistência aos fármacos e 

conseguindo atingir as células em diferentes fases do seu ciclo (NISHIKAWA; 

SAKAGUCHI, 2010; SOUZA, 2004).  

Os quimioterápicos em uso clínico, geralmente são tolerados pelos pacientes e àqueles 

com efeitos colaterais moderados são controlados com dosagens apropriadas e uso criterioso 

de outros fármacos, como os antieméticos. As principais toxicidades são: supressão da medula 

óssea, imunossupressão, náuseas e vômitos, alopecia, toxicidade renal, cardiotoxicidade, 

toxicidade pulmonar, neurotoxicidade, lesão gonadal e esterilidade (SAWADA et al., 2009). 
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Principais Agentes Antineoplásicos 

 

Atualmente, existem inúmeros medicamentos antineoplásicos com diferentes 

mecanismos de ação e o conhecimento da cinética da população de células e do ciclo dessas 

células são fundamentais na ação e no uso clínico desses agentes. De acordo com a estrutura 

química, os antineoplásicos são classificados nos seguintes grupos: agentes alquilantes, 

antimetabólitos, produtos naturais, antibióticos naturais e agentes hormonais (MARTINS; 

ROSA, 2004). 

 

Agentes Alquilantes 

Os agentes alquilantes são moléculas altamente reativas que provocam a morte celular 

através da ligação ao DNA. A Alquilação forma ligações cruzadas com as fitas ou filamentos 

de DNA e diferentes tipos de ligações cruzadas podem ocorrer (Figura 7). O local mais 

freqüente da alquilação é a posição 6 da guanina (ESTELLER et al., 2000). Os agentes afetam 

as células em todas as fases do ciclo celular, inespecificamente. Geralmente apresentam 

melhores efeitos clínicos quando combinados com outros agentes fase-específicos do ciclo. 

Os principais agentes empregados dessa categoria incluem a mostarda nitrogenada, a 

mostarda fenil-alanina, a ciclofosfamida, o bussulfam, as nitrosuréias, a cisplatina e o seu 

análago carboplatina, e a ifosfamida (SILVA, 2006). 

 

Figura 7- Algumas ligações cruzadas que podem ocorrer entre um agente alquilante e o DNA. 

  

Fonte: Almeida et al., 2005. 
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Agentes antimetabólitos  

Os agentes antimetabólitos afetam as células inibindo a biossíntese dos componentes 

essenciais do DNA e do RNA. Desse modo, impedem a multiplicação e função normais da 

célula. Os antimetabólitos imitam os produtos químicos necessários, enganando as células 

para a incorporação do fármaco, uma vez incorporado na célula cancerosa, induz a erros 

metabólicos fatais. As principais classes de medicamentos antimetabólitos são: os análogos 

das purinas (6-mercaptopurina e 6-tioguanina), antagonistas das pirimidinas (5-fluoruracil e 

citarabina) e análogos do ácido fólico (metotrexato) (Figura 8) (LUQMANI, 2005; PARKER, 

2009). Os antimetabólitos são particularmente ativos contra células que se encontram na fase 

de síntese do ciclo celular (fase S). A duração da vida das células tumorais suscetíveis 

determina a média de destruição dessas células, as quais são impedidas de entrar em mitose 

pela ação dos agentes metabólicos que atuam na fase S. Como podem ser deduzidas, as 

diferenças entre a cinética celular de cada tipo de tumor podem ter considerável efeito na 

clínica, tanto na indicação quanto no esquema de administração desses agentes (FUCHS, 

2004). 

 

Figura 8 - Estrutura do ácido fólico e do metotrexato. Os pontos em que o metotrexato difere do ácido 

fólico endógeno estão marcados de azul. 

 

 

Fonte: Rang et al., 2006. 

 

Produtos Naturais 

Os produtos naturais são agentes antineoplásicos que interferem na função da tubulina. 

A tubulina está envolvida na estabilização dos microtúbulos e formação do fuso mitótico. Os 

membros mais usuais da família da tubulina são a α-tubulina e a β-tubulina que são as 

proteínas que compõem os microtúbulos. No ciclo de divisão celular, o alvo dos fármacos 

capazes de atuarem na estabilização dos microtúbulos é a metáfase, impedindo a passagem da 
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célula da fase G2-M na anáfase (Figura 9), podendo ocorrer a morte celular ou a resistência 

das células aos fármacos utilizados, sobrevivendo e continuando a se multiplicar. Várias 

classes de fármacos são conhecidas por interferir na função da tubulina: os alcalóides da vinca 

(vincristina, vindesina, vimblastina e vinorelbina) que se ligam aos dímeros de tubulina e 

impedem a sua montagem em microtúbulos; os taxanos (paclitaxel e docetaxel) e epotilonas A 

e B que se ligam os microtúbulos, impedindo a sua desmontagem e inibindo a função normal 

dessas estruturas (BRANDÃO et al., 2010; LIND, 2007).  

 

Figura 9 - Ciclo da divisão celular onde atuam os fármacos capazes de estabilizarem os microtúbulos. 

 

 

Fonte: Souza, 2004. 

 

 

Antibióticos Naturais 

Os antibióticos naturais são um grupo de substâncias com estrutura química variada, 

que embora interajam com o DNA e inibam a síntese deste ácido ou de proteínas, não atuam 

especificamente sobre uma determinada fase do ciclo celular. Apesar de apresentarem tal 

variação, possuem, em comum, anéis insaturados que permitem a incorporação de excesso de 

elétrons e a conseqüente produção de radicais livres reativos. Podem apresentar outro grupo 

funcional que lhes acrescenta novos mecanismos de ação, como alquilação (mitomicina C), 

inibição enzimática (actinomicina D e mitramicina) ou inibição da função do DNA por 

intercalação (doxorrubicina, bleomicina, daunorrubicina, actinomicina D e adriamicina e seus 

análogos mitroxantona e epirrubicina) (Figura 10). Como todos os quimioterápicos, os 

antibióticos naturais atuam tanto sobre as células normais como sobre as malignas. Por isso, 
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também apresentam efeitos colaterais indesejáveis (FERNANDES; MELLO, 2008; LEI; 

WANGA; WU, 2012; MARTINS; ROSA, 2004).  

 

Figura 10 - Diagrama da molécula de doxorrubicina intercalando no DNA. 

 

 

Fonte: Adaptado de Nowicka et al., 2007. 

 

Agentes hormonais  

A ação hormonal depende de ligações entre o hormônio e o seu receptor 

citoplasmático específico. Esta ligação provoca a síntese de RNA mensageiro que, por sua 

vez, direciona a síntese de novas proteínas importantes para o crescimento e a multiplicação 

celular. Os tumores derivados de tecidos sensíveis a hormônio podem ser hormônio-

dependentes. Assim, seu crescimento pode ser inibido por hormônios com ações opostas, por 

antagonistas de hormônios ou por agentes que inibem a síntese dos hormônios relevantes. 

Podem ser utilizados hormônios ou análogos de hormônios que possuem ações inibitórias 

sobre determinados tecidos para tratar tumores nesses tecidos (HEGG et al., 2009; RICCI, 

2008).

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Anna+M.+Nowicka%22
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Resistência a medicamentos antineoplásicos 

 

A falha na quimioterapia do câncer pode resultar de duas causas gerais: fatores do 

hospedeiro e alterações genéticas ou epigenéticas específicas nas células cancerosas (BALCH 

et al., 2004; GOTTESMAN, 2002). Os fatores do hospedeiro incluem má absorção, 

metabolismo rápido ou excreção acelerada de um fármaco, resultando em baixos níveis no 

plasma; fraca tolerância aos efeitos do medicamento, especialmente em pacientes idosos, 

resultando na necessidade de reduzir as doses abaixo dos níveis ótimos; incapacidade para 

distribuir um medicamento para o local de um tumor, tal como poderia ocorrer com tumores 

volumosos ou com agentes biológicos de alto peso molecular tais como os anticorpos 

monoclonais e as imunotoxinas; e várias outras alterações no ambiente hospedeiro-tumor que 

afetam a resposta do tumor, incluindo metabolismo local de uma droga por células não 

tumorais, características incomuns do tumor e a maneira como as células neoplásicas 

interagem umas com as outras e com as células intersticiais sadias do hospedeiro 

(GOTTESMAN, 2002).  

As alterações genéticas ou epigenéticas específicas nas células cancerígenas vão 

formar a composição genética de cada célula. A construção dessas informações não depende 

só do tecido de origem, mas também do padrão de ativação de oncogenes e inativação de 

supressores de tumor, assim como das variações aleatórias na expressão gênica dessas células 

(WILTING; DANNENBERG, 2012). Como resultado, todo câncer expressa uma matriz 

diferente de genes de resistência a fármacos, e as células que compõem um câncer, apesar de 

serem clonalmente derivadas, exibem uma enorme heterogeneidade com relação à resistência 

aos medicamentos. Além disso, mesmo se os tumores não são intrinsecamente resistentes a 

um tratamento antineoplásico específico, essa heterogeneidade genética e epigenética, em 

face da poderosa seleção imposta por potentes fármacos anticâncer, resulta em 

supercrescimento de variantes resistentes a fármacos e a rápida aquisição de resistência aos 

fármacos por muitos tipos de câncer (TAN et al., 2010). Dessa forma, a resistência 

manifestada pelas células neoplásicas aos agentes citotóxicos pode ser primária (intrínseca), 

onde as células tumorais não respondem aos fármacos anticancerígenos a partir do início do 

tratamento; ou secundária (adquirida), onde as células tumorais desenvolvem resistência 

durante a quimioterapia (ZHANG; LIU, 2007).  

O termo ―multi drugs resistance‖ (MDR) é usado para descrever o fenômeno 

caracterizado pela capacidade das células tumorais apresentarem uma resistência simultânea a 

diferentes agentes quimioterápicos não relacionados estruturalmente e/ou funcionalmente 
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entre si, sendo uma das maiores razões de falhas ao tratamento de pacientes com câncer. O 

fenômeno MDR pode ocorrer por uma variedade de mecanismos moleculares, como: acúmulo 

diminuído de agentes citotóxicos nas células, em decorrência da expressão aumentada de 

proteínas de transporte de fármacos de superfície celular (doxorrubicina, vimblastina, 

dactinomicina, etc), diminuição na quantidade do fármaco captada pela célula (metotrexato), 

aumento da inativação (citarabina, mercaptopurina), concentração aumentada da enzima-alvo 

(metotrexato), maior utilização de vias metabólicas alternativas (antimetabólitos), reparo 

rápido de lesões induzidas por fármacos (agentes alquilantes) ou falha dos mecanismos 

regulatórios da apoptose (BATES et al., 2001; STAVROVSKAYA, 2002). 

 

Nitrocompostos  

 

O arsenal terapêutico atualmente disponível permite o tratamento da maioria das 

doenças. No entanto, a eficácia do tratamento depende de fatores como a incidência de 

resistência, efeitos colaterais e tóxicos, eficácia e seletividade. Adicionalmente, a ausência de 

compostos eficazes frente a determinadas doenças, como algumas doenças infecto-

contagiosas e alguns tipos de câncer, evidenciam as deficiências da terapêutica atual. Estes 

fatos demonstram a necessidade premente de desenvolvimento de novos agentes bioativos, 

com eficácia comprovada, para o tratamento dessas enfermidades e que possuam toxicidade e 

efeitos colaterais compatíveis com a condição de fármaco (PAULAI; SERRANO; 

TAVARES, 2009).  

Dessa forma, alguns nitrocompostos, candidatos potenciais a agentes terapêuticos, 

destacam-se como antianginosos (dinitrato de isossorbida, nitroglicerina), anti-hipertensivos 

(nifedipina, nitredipina e nisoldipina), anticoagulante (acenocumarol), sedativo hipnótico 

(nitrazepan), analgésico narcótico (clonitiazina), anti-inflamatório (nimesulida), anti-

histamínico H-2 (ranitidina), antiparasitários (metronidazol, tinidazol, secnidazol, 

benzinidazol e nifurtimox), antineoplásicos (nitacrina, 1-(1,5-dicloropentano-3-il)-4-

nitrobenzeno) e antibacterianos (cloranfenicol, metronidazol, nitrofural, nifuroxazida, 

nitrofurantoína) (KAMAL et al., 2007; KATZUNG, 2001; PAULAI; SERRANO; 

TAVARES, 2009; RAETHER; HANEL, 2003; RANG et al, 2006). 

Os nitrocompostos foram introduzidos na terapêutica na década de 1940, neste 

período, diversos compostos dessa classe foram sintetizados e testados para várias doenças. 

Os primeiros compostos nitroheterocíclicos utilizados na quimioterapia foram os nitrofuranos, 

grupo de substâncias que se caracterizam pela presença de um radical nitro (NO2) na posição 
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2 do anel furano (Figura 11). A letra R é um radical com a presença de pelo menos um átomo 

de nitrogênio em sua cadeia (RAETHER; HÃNEL, 2003). 

 

Figura 11 - Fórmula estrutural dos derivados do nitrofurano.  

 

 

Os primeiros nitrofuranos introduzidos na terapêutica foram o nitrofural 

(nitrofurazona), a furazolidona e a nitrofurantoína (Figura 12), utilizados no tratamento de 

vários tipos de infecções bacterianas por mais de 50 anos (BOSQUESI et al., 2009). 

 

Figura 12 - Estruturas químicas da nitrofurazona, furazolidona e nitrofurantoína. 
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Atividade biológica dos nitrocompostos 

 

A atividade biológica dos nitrocompostos tem como pré-requisito a redução do grupo 

nitro. Essa redução ocorre devido a seu caráter fortemente aceptor de elétrons, bem como pelo 

efeito de ressonância entre o nitrogênio e os dois átomos de oxigênio de sua estrutura 

(EDWARDS, 1993; YAN et al., 2005). Em alguns casos o efeito biológico pode resultar da 

interação desses compostos com receptores específicos da biofase, sem que a redução 

catalítica do grupo nitro seja o elemento essencial da bioatividade do composto. A maioria 

dos nitrocompostos, com ação antineoplásica, antiparasitária e antibacteriana apresenta o 

processo de biorredução enzimática do grupo nitro como provável mecanismo de ação, 

tornando esse requisito imprescindível para o desempenho da atividade biológica 

(EDWARDS, 1986; TOCHER, 1997). 

 

Mecanismo de ação dos nitrocompostos 

 

Ao estudar os nitrocompostos, observa-se que o mecanismo de ação, em nível 

molecular, ainda não está totalmente estabelecido, uma vez que pode variar de acordo com as 

diferenças estruturais dos compostos, porém estudos deixaram claro que a atividade biológica 

dos derivados nitrofuranos está relacionada com a redução metabólica do grupo nitro e pode 

ser dividida em quatro fases. Na primeira fase ocorre à difusão do composto pela célula alvo, 

na segunda fase ocorre à ativação redutiva do composto, na terceira acontece à interação das 

espécies reativas de nitrogênio ou oxigênio com componentes intracelulares, finalizando na 

quarta fase com a inativação das espécies reativas e quebra dos componentes intracelulares 

causando o efeito citotóxico. A ativação redutiva é uma etapa crucial, sendo que mecanismos 

metabólicos atuam diretamente nesta ativação, influenciando a especificidade e a seletividade 

de ação dos compostos nitro-heterociclicos (DIAS et al., 2009; DECLERCK; RANTER, 

1986; EDWARDS, 1986; MULLER, 1986; TOCHER, 1997). 
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Nitrocompostos na quimioterapia do câncer 

 

A estrutura de um tumor consiste em um aglomerado de células em constante 

proliferação, vasos sanguíneos que se entrelaçam dentro da massa tumoral e interstício; 

espaço preenchido por matriz rica em colágeno que envolve as células (JAIN, 1994). 

O abastecimento sanguíneo do tumor é realizado através da vascularização existente 

na região. Durante o crescimento do tumor, alguns dos vasos sanguíneos pré-existentes são 

obstruídos ou comprimidos. Posteriormente, pequenos vasos sanguíneos começam a surgir 

(neovascularização) e se ramificam excessivamente, são tortuosos e seguem em direções 

imprevisíveis. Consequentemente, algumas áreas do tumor são bem irrigadas, outras têm 

pouca ou nenhuma vascularização, o que faz com que o aporte de oxigênio e nutrientes para 

algumas regiões do tumor seja muito menos eficiente do que nos tecidos normais. As células 

localizadas próximas aos vasos sanguíneos (periferia do tumor) são células bem oxigenadas, 

enquanto as células localizadas no centro do tumor e, portanto, distantes da vascularização, 

são células anóxicas e necróticas. Finalmente, as células existentes entre estas duas regiões 

são conhecidas como células em hipóxia, pois estão localizadas em uma região de baixa 

concentração de oxigênio (BROWN; GIACCIA, 1998; MOLENA; MEIJER; LEIJ, 1998). 

Sabe-se que as células com oxigenação normal são mais sensíveis aos efeitos da 

radiação ionizante do que as células em condições de hipóxia. Isto ocorre porque as moléculas 

de O2 reagem rapidamente com os radicais livres produzidos pela radiação, originando 

radicais altamente reativos, sendo que os principais responsáveis pela ação citotóxica são o 

ânion nitro radical RNO2
•
 e a hidroxilamina RNHOH que provocam a destruição das 

biomoléculas com a conseqüente morte celular (OLIVEIRA, ALVES; 2002). Portanto, como 

as células tumorais em hipóxia localizam-se em regiões de baixa concentração de oxigênio, 

tais células tornam-se extremamente resistentes à radioterapia (KISAKA-KONDOH; 

HARADA, 2003). Em 1972, Sartorelli e colaboradores levantaram a hipótese de que células 

em hipóxia poderiam apresentar maior capacidade de redução do que as células normalmente 

oxigenadas. Foi proposto, então, que esta característica das células em hipóxia poderia ser 

explorada no desenvolvimento de agentes antineoplásicos, os quais só se tornariam 

citotóxicos após ativação metabólica pelas nitrorredutases celulares. Estes agentes 

antineoplásicos biorredutíveis são pró-fármacos, classificados como bioprecursores. Os 

bioprecursores são substâncias inativas (pró-fármacos) que, in vivo, sofrem metabolização, 

geralmente pelo sistema redox celular, dando origem a uma nova substância na forma ativa 

(fármaco)
 
(BLAU; MENEGON; CHUNG, 2006; LIN; SARTORELLI, 1976). 
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No final da década de 1960, Adams et al. foram os pioneiros na utilização de 

compostos com alta afinidade eletrônica, chamados radiossensibilizadores, que são agentes 

químicos que aumentam a sensibilidade das células hipóxicas à radiação, visando o aumento 

da eficácia da radioterapia no tratamento do câncer. Tais compostos teriam a capacidade de 

mimetizar os efeitos danosos do oxigênio. O sucesso do tratamento de tumores sólidos 

utilizando nitroimidazólicos foi a confirmação in vivo da hipótese levantada por Sartorelli e 

colaboradores (ADAMS, 1973; LEE et al., 1998; PAULAI; SERRANO; TAVARES, 2009).  

Estes compostos foram desenvolvidos como radiossensibilizadores, mas, 

posteriormente, foi demonstrado que a exposição prolongada das células em hipóxia aos 

nitroaromáticos resulta na morte seletiva de tais células, mesmo na ausência de radiação. Isso 

ocorre devido à redução metabólica dos nitroaromáticos a intermediários altamente reativos, 

sendo que os principais responsáveis pela ação citotóxica são o ânion nitro radical RNO2
•
 e a 

hidroxilamina RNHOH. Acredita-se que o radical RNO2
•
H atue como aceptor de elétrons ou o 

ânion radical RNO2
•
 como aceptor de elétrons e prótons oxidam o DNA e como consequência 

provocam a ruptura e destruição da dupla hélice do ácido nucleico. Em relação à 

hidroxilamina, foi proposto que possui a capacidade de se ligar ao DNA, devido à sua 

acetilação in vivo e subseqüente reação do derivado N-acetóxido com o DNA (ABREU; 

FERRAZ, GOULART, 2002; EDWARDS, 1986; PAULAI; SERRANO; TAVARES, 2009). 

Os nitroimidazóis, tais como o metronidazol e o misonidazol, possuem seletividade 

para células em hipóxia, porém eles apresentam baixa potência e, conseqüentemente, elevadas 

doses são necessárias para exercerem uma ação citotóxica. Em função disto, novos compostos 

estão sendo estudados na intenção de se obter moléculas com elevado potencial citotóxico, 

porém com menos efeitos adversos as células sadias (KNOX et al., 1988; KNOX et al., 1991). 

 

 Nitrofurantoína 

A nitrofurantoína é um agente antibacteriano sintético, utilizado em infecções do trato 

urinário cujo mecanismo de ação molecular não está totalmente delineado. Foi introduzida na 

terapêutica em 1953, é comercializada pela marca Macrodantina® e corresponde 

quimicamente a N-(5-nitro-2-furfuriliena)-amino-hidantoína (Figura 13) (GREENER, 2011; 

MCOSKER; FITZPATRICK, 1994; MUTH et al., 1996). 
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Figura 13 - Estrutura química da nitrofurantoína. 

 

 

 

Esse medicamento é normalmente utilizado como bacteriostático, sendo empregado no 

tratamento e prevenção das infecções do trato urinário causadas por microorganismos gram-

negativos e alguns gram-positivos, como Pseudomonas, Serratia e algumas espécies de 

Proteus. É muito eficaz na profilaxia de infecções recorrentes das vias urinarias. É ativa 

contra Citrobacter, Corynebacterium, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Neisseria, 

Salmonella, Staphylococus aureus e Enterococcus faecalis. O desenvolvimento de resistência 

nos microorganismo suscetíveis é raro, e não há resistência cruzada (CUNHA, 1988; 

HAMMAM, 2002).  

A administração da nitrofurantoína é por via oral e sofre absorção rápida e completa 

pelo trato gastrintestinal. Na forma de macrocristais, permite o retardamento da solubilidade 

no aparelho gastroentérico, reduzindo com isso os efeitos indesejáveis (náuseas e vômitos) 

sem, contudo, modificar sua concentração na excreção urinária. A ligação às proteínas 

plasmáticas é de aproximadamente 40% e os níveis máximos plasmáticos são obtidos entre 4 

e 5 horas após a sua administração. Difunde-se em nível renal, pelo tecido intersticial; é 

secretada, reabsorvida e novamente excretada pelos túbulos renais em cerca de 50% ao final 

de 8 horas (GÓMEZ et al., 2010). Na classificação de risco do uso de medicamentos durante a 

gravidez realizada pela FDA (Food and Drug Administration) inclui a categoria B, ou seja, 

não apresenta risco ao feto. Atravessa a placenta, e é excretada no leite e na bile 

(FERRÁNDEZ; GRAU, 2010).  

Os efeitos adversos causados por este fármaco incluem toxicidade hepática, além de 

hepatite crônica, hipersensibilidade e fibrose pulmonar, leucopenia, anemia hemolítica, 

disfunções neurológicas e neuropatias, desmielinização e degradação de nervos motores e 

sensitivos, além de atrofia muscular. Alguns dos efeitos adversos são atribuídos a metabólitos 

tóxicos reativos (GOODMAN et al., 2000; RANG et al., 2006).  

Em 1985, Bulbul et al. realizaram um trabalho no qual estudaram o efeito da 

nitrofurantoína em testes in vitro e in vivo frente a células tumorais de bexiga de camundongo 

e linhagem celular de tumor de bexiga humano. Em todos os experimentos houve inibição 
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significativa no crescimento das células dos grupos tratados com a nitrofurantoína em 

comparação com o grupo controle. Os pesquisadores sugerem que a nitrofurantoína possuí 

potencial citotóxico e antitumoral, porém mais estudos precisam ser realizados.  

Até a presente data não há outros trabalhos avaliando a atividade antitumoral desse 

medicamento, sendo a maioria dos estudos concentrados na avaliação de sua atividade 

antimicrobiana (DUARTE et al., 2008; GARAU, 2008; LIVERMORE et al., 2011). Diante da 

necessidade de mais estudo, o presente trabalho foi realizado a fim de verificar a atividade 

anticâncer in vitro e in vivo da nitrofurantoína. 
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3. OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral  

Avaliar o potencial anticâncer da nitrofurantoína utilizando modelos in vitro e in vivo. 

 

Objetivos Específicos 

 Analisar o efeito citotóxico da nitrofurantoína em linhagens de células tumorais 

humanas utilizando o teste do MTT; 

 Determinar a viabilidade celular da nitrofurantoína frente à linhagem de células HL-60 

através do teste do azul de tripan; 

 Análisar a morfologia das células utilizando coloração diferencial por 

hematoxilina/eosina; 

 Verificar se a nitrofurantoína induz a apoptose em cultura de células; 

 Determinação da atividade hemolítica da nitrofurantoína em eritrócitos de 

camundongos; 

 Determinar o efeito da nitrofurantoína no crescimento do carcinoma de Ehrlich in 

vivo;  

 Avaliar os parâmetros hematológicos e analisar o peso dos órgãos (fígado, rim e baço) 

dos animais tratados com a nitrofurantoína e controle. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Composto 

 

Para os ensaios in vitro foi utilizada nitrofurantoína da empresa Sigma®, gentilmente 

cedida pelo Prof. Dr. Dalci José Brondani responsável pelo Laboratório de Planejamento e 

Síntese de Fármacos (LABSINFA) da UFPE.  

Para os ensaios in vivo foi utilizada Macrodantina® da empresa Mantecorp, forma 

comercial da nitrofurantoína vendida em drogarias.  

 

Células 

 

Foram utilizadas linhagens de células de câncer humano para os ensaios in vitro: HL-

60 (leucemia promielocítica), HT-29 (carcinoma de cólon), MCF-7 (carcinoma de mana) e 

NCI-H292 (carcinoma mucoepidermoíde de pulmão).  

As células foram obtidas do Banco de Células do Rio de Janeiro e cultivadas no 

Laboratório de Cultura de Células do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal 

de Pernambuco. As células foram cultivadas em garrafas para cultura de células (volume de 

250 mL) e mantidas com meio de cultura RPMI (HL-60 e MCF-7) e DMEM (NCI-H292, HT-

29) suplementados com soro fetal bovino a 10% e com antibióticos a 1%, penicilina e 

estreptomicina (Gibco). As células foram mantidas sob incubação em estufa a 5% de CO2 a 

37ºC. O acompanhamento do crescimento celular foi realizado através do microscópio de 

inversão.  

As células de carcinoma de Ehrlich (adenocarcinoma mamário de camundongos) 

utilizadas para os ensaios in vivo foram obtidas do Laboratório de Bioensaios para Pesquisa 

de Fármacos do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Ensaio de citotoxicidade em células tumorais humanas – Teste do MTT 

A avaliação do efeito citotóxico da nitrofurantoína foi realizado através do teste do 

MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium). Este teste é baseado na 

capacidade da enzima do ciclo de Krebs succinato desidrogenase ativa nas mitocôndrias de 

células viáveis em converter o sal tetrazolium (MTT) que é hidrossolúvel e de cor amarelada, 

em cristais de formazan, que são de cor púrpura. É um ensaio quantitativo in vitro para 
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estimar proliferação e sobrevivência celular. Essa técnica tem a capacidade de analisar a 

viabilidade e o estado metabólico da célula, sendo então bastante útil na avaliação da 

citotoxicidade.  

As células tumorais (NCI-H292, HT-29 e MCF-7) foram semeadas (2 x 10
5
 

células/mL) e 0,3 x 10
6 

células/mL
 
(HL60) em placas de 96 poços. Em seguida as substâncias 

previamente dissolvidas em DMSO (dimetilsufóxido), foram diluídas em série no meio 

DMEM (NCI-H292, HT-29) e RPMI (MCF-7 e HL-60) para obtenção das concentrações 

(0,048 - 25μg/mL) e adicionadas em placas de 96 poços (100 μL/poço). A doxorrubicina foi 

utilizada como padrão nas mesmas concentrações. Após 72h de contato das células com os 

compostos, o sobrenadante foi aspirado e adicionados 25 μL de solução de MTT (Sigma-

Aldrich®) na concentração de 5 mg.mL
-1

. As placas foram deixadas por 3 horas em estufa 37 

°C e ao final desse período, 100 μL de DMSO foi adicionado a cada poço para a dissolução 

dos cristais de Formatam (ALLEY, et al., 1988; MOSMAM, 1983). 

 

Análise dos dados 

A absorbância foi medida em um leitor de microplacas (Modelo 3550 BIO-RAD, Inc.) no 

comprimento de onda de 540 nm. Os experimentos foram analisados através de suas médias e 

respectivos erros padrão, realizados em triplicata. O gráfico da absorbância X log da 

concentração e determinadas suas CI50 e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%), a 

partir de regressão não linear, utilizando o programa prisma versão 5 (Graph Pad Prism 

software versão. 5.0. 

 

Determinação da viabilidade celular – Exclusão por Azul de Tripan 

Neste ensaio, as células tumorais foram avaliadas quanto à viabilidade celular por 

meio do teste de exclusão com o corante vital Azul Tripan (Sigma) 0,4% p/v, em PBS, o qual 

penetra facilmente nas células danificadas corando-as em azul, enquanto as células íntegras 

permanecem incolores, permitindo assim, determinar a porcentagem de células vivas e células 

mortas (JIMENEZ et al., 2003). A contagem das células foi realizada em microscópio 

invertido LEITZ, com a utilização de um hemocitômetro, preenchido com uma alíquota da 

suspensão de células homogeneizada. Células da linhagem HL-60 na concentração de 0,3 x 

10
6 

células/mL foram incubadas por 24 horas com a nitrofurantoína e examinadas no 
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microscópio de inversão. A concentração utilizada foi estimada a partir do valor da CI50 

encontrada pelo método do MTT para essa mesma linhagem celular. Em seguida foi retirado 

90 µL da suspensão de células incubadas com nitrofurantoína e adicionado 10 µL do azul de 

tripan. As células viáveis e as não viáveis foram diferenciadas e contadas na câmara de 

neubauer. A doxorrubicina (0,3 µg/mL) foi usada como padrão (VERAS et al., 2004). 

 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados a partir da média e do erro padrão da média de n 

experimentos. Para verificação da ocorrência de diferenças significativas entre os diferentes 

grupos, os dados foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida do pós teste 

de Student Newman Keuls, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

Análise morfológica – Coloração por hematoxilina/eosina 

A coloração utilizada nesse experimento permite distinguir o citoplasma e o núcleo, 

sendo possível analisar a célula quanto a sua integridade nuclear, bem como alterações no 

citoplasma. A hematoxilina é um corante alcalino que tem afinidade pelas proteínas nucleares, 

dando ao núcleo uma cor azul. A eosina, ao contrário, liga-se ao citoplasma conferindo-lhe 

uma coloração rósea. 

Células da linhagem HL-60, plaqueadas na concentração de 0,3x10
6
 céls/mL, foram 

incubadas por 24 horas com as substâncias e examinadas ao microscópio de inversão. A 

concentração utilizada foi estimada a partir do valor da CI50 encontrada no método do MTT 

para esta mesma linhagem celular. Para observar a morfologia, 50μL da suspensão de células 

foram adicionadas a centrífuga de lâmina (cytospin). Após a adesão das células na lâmina a 

fixação foi feita com etanol 96% por 5 minutos e a coloração primeiramente utilizada foi a 

hematoxilina, seguida pela eosina. 
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Análise dos dados 

As lâminas contendo as células coradas foram levadas ao microscópio para avaliação 

das suas características morfológicas e comparadas ao controle (não-tratadas). O registro das 

alterações celulares foi feito por fotografia. 

 

Determinação da atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos swiss (mus 

musculus) 

Este ensaio permite avaliar o potencial dos compostos testes em causar danos à 

membrana plasmática da célula, seja pela formação de poros ou pela ruptura da mesma. 

O sangue foi coletado de camundongos por punção cardíaca. Os eritrócitos foram 

lavados com solução salina (NaCl 0,85% + CaCl2 10 mM) por centrifugação (3000 rpm/5min) 

por três vezes, o sobrenadante foi descartado e ressuspendidos em solução salina para se obter 

uma suspensão final de eritrócitos (SE) a 2%. Esse experimento foi realizado em multiplaca 

com 96 poços: 100 µL de solução salina (controle negativo); 50 µL da solução salina e 50 µL 

do veículo (branco); 80 µL de solução salina + 20 µL de Triton X – 100 a 1% (controle 

positivo); 100 µL de solução salina + 100 µL da nitrofurantoína (7,81 a 1000 μg/mL) diluída 

em DMSO a 10% foram plaqueados. Em seguida 100 µL da solução de eritrócitos foram 

adicionados em todos os poços e em seguida a placa foi incubadapor 1 hora sob agitação 

constante à temperatura ambiente. Ao final deste período, a leitura óptica do sobrenadante foi 

feita em leitor automático de placas (450nm) (COSTA-LOTUFO et al., 2002; DRESCH et al., 

2005). 

 

Análise dos dados 

Foi registrada a porcentagem do efeito x log da concentração e determinadas suas 

CE50 (Concentração média capaz de provocar 50% do efeito máximo) e seus respectivos 

intervalos de confiança (IC 95%) a partir de regressão não linear utilizando o programa 

GraphPad Prism versão 5.0. Cada amostra foi testada em duplicada em dois experimentos 

independentes. 
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Avaliação da atividade antitumoral in vivo  

A avaliação da atividade antitumoral está relacionada à redução no crescimento dos 

tumores nos animais. O melhor resultado desses fatores depende do procedimento do 

tratamento, que deverá ser começado até 48 horas após o transplante. Nesse período, as 

células tumorais já teriam iniciado a formação do nódulo tumoral (SCHABEL, 1977). O 

tumor utilizado foi carcinoma de Ehrlich, o qual foi descrito em 1906. Trata-se de uma 

neoplasia originaria de carcinoma mamário de camundongos fêmeas.   

Para avaliação da atividade antitumoral foram utilizados camundongos albinos Swiss 

(Mus musculus) fêmeas procedentes do Biotério do Departamento de Antibióticos da UFPE, 

com faixa etária de 60 dias, pesando entre 25 e 30 gramas, separados em grupos de 08 animais 

por gaiola. Todos os grupos foram mantidos sob as mesmas condições e sob regime de 

ingestão ad libitum de ração comercial e água clorada durante todo o período do experimento. 

Os protocolos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE 

(processo nº 23076.037858/2012-93) e o manejo dos animais foi realizado procurando seguir 

a todos os princípios éticos, de forma a amenizar ao máximo o sofrimento dos animais. 

Para o procedimento experimental foram utilizadas células tumorais do carcinoma de 

Ehrlich provenientes de animais portadores do tumor com oito dias de implantação. Os 

animais doadores foram anestesiados para aspiração da suspensão de células tumorais que 

foram introduzidas na região axilar nos animais receptores (0,2 mL de uma suspensão 5 x 10
5
 

células/mL) por via subcutânea. O tratamento foi iniciado 24 horas após a implantação, por 

via intraperitoneal para a doxorrubicina (padrão) na dose de 1,5 mg/kg e via oral para 

nitrofurantoína nas doses de 20, 60 e 120 mg/kg uma vez ao dia por um período de sete dias. 

O grupo controle negativo recebeu solução salina. No nono dia, os animais foram 

eutanasiados para extirpação da massa tumoral, coleta do sangue e retirada dos órgãos (rins, 

baço e fígado). No sangue coletado foi realizada a análise dos parâmetros hematológicos e os 

órgãos foram pesados para avaliação de indícios de toxicidade. Os tumores foram pesados e 

em seguida foi calculado a inibição do crescimento tumoral dos grupos tratados em relação ao 

controle. O percentual de inibição do crescimento tumoral (IT) foi calculado pela fórmula: 

IT (%) = [(A-B)/A] x 100 

Onde: A = média dos pesos dos tumores no grupo controle. 

           B = média dos pesos dos tumores nos grupos tratados. 
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Análise dos dados 

Os resultados (peso relativo dos órgãos e peso dos tumores) foram analisados a partir 

da média e do desvio padrão de n experimentos. Para verificação da ocorrência de diferenças 

significativas entre os diferentes grupos, os dados foram comparados por análise de variância 

(ANOVA) seguida pelo teste de Bonferroni com intervalo de confiança de 95%, quando 

comparados ao grupo controle. 

 

Parâmetros hematológicos 

No nono dia, os animais foram anestesiados com associação de cloridrato de xilazina 

2% (Vetbrands) e cloridrato de ketamina 10% (Vetbrands) para coleta do sangue por punção 

cardíaca e armazenado em tubos de 2 mL contendo EDTA (Ácido etilenodiamino tetra-

acético) BD Vacutainer®. Com auxílio do analisador hematológico automático ABX Micros 

60 todas as amostras foram avaliadas nos seguintes parâmetros: contagem global de 

eritrócitos, leucócitos, concentração de hemoglobina, índice hematócrito, volume corpuscular 

médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHMC).  

Análise dos dados 

Os resultados foram analisados a partir da média e do desvio padrão de n 

experimentos. Para verificação da ocorrência de diferenças significativas entre os diferentes 

grupos, os dados foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de 

Bonferroni com intervalo de confiança de 95%, quando comparados ao grupo controle.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação da atividade citotóxica em células tumorais humanas  

A avaliação citotóxica inicial da nitrofurantoína foi realizada pelo método do MTT 

que é um ensaio que analisa o metabolismo celular de forma colorimétrica. É um teste 

quantitativo, muito sensível porque existe uma relação linear entre a atividade celular e de 

absorção, dessa forma o crescimento ou a taxa de morte celular pode ser medida. A 

nitrofurantoína apresentou efeitos citotóxicos nas quatro linhagens testadas, com CI50 

variando de 0,8 a 7,2 μg/mL. A maior atividade citotóxica foi frente à linhagem NCI-H292, 

na qual apresentou CI50 de 0,8 μg/mL e a menor atividade foi frente à linhagem HT29, com 

CI50 de 7,2 μg/mL. A doxorrubicina, usada como padrão, apresentou elevada citotoxicidade 

em todas as linhagens testadas, com valores de CI50 menores que 1 μg/mL. A tabela 3 

apresenta os valores de CI50 obtidos no ensaio.  

 

Tabela 3 - Atividade citotóxica in vitro da nitrofurantoína em linhagens de células tumorais realizada 

pelo teste do MTT, após 72 horas de incubação, com intervalo de confiança de 95%. 

 HT29 MCF-7 NCI-H292 

 

HL-60 

 

Doxorrubicina 

 

0,9 

 

(0,6 – 1,5) 

0,2 

(0,1 – 0,2) 

0,04 

(0,01 – 0,1) 

0,02 

(0,01 – 0,02) 

Nitrofurantoína 

7,2 

(6,1 – 8,7) 

3,3 

(2,4 – 4,5) 

0,8 

(0,6 – 1,2) 

1,3 

(1,06 – 1,5) 

 

Durante as duas últimas décadas, houve um aumento considerável na utilização de 

dados de citotoxicidade para prever os efeitos agudos de compostos in vivo. Os ensaios de 

citotoxicidade são utilizados para definir a capacidade intrínseca de um composto em causar 

morte celular como consequência de danos às funções básicas da célula. Estes ensaios são 

também utilizados para definir o intervalo de concentração em ensaios in vitro para fornecer 

informações significativas em parâmetros, tais como genotoxicidade, indução de mutações 

ou de morte celular programada. Ao estabelecer a CI50 (concentração eficaz para inibir 50% 

do crescimento celular), é possível comparar quantitativamente as respostas dos compostos 
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individuais em diferentes sistemas ou de vários compostos em sistemas individuais (MELO 

et al., 2000; PUTNAM; BOMBICK; DOOLITTLE, 2002). 

A linhagem HL-60 por ter apresentado notável sensibilidade frente ao composto 

testado e por ser um tipo celular cultivado em suspensão, o que viabiliza a realização dos 

experimentos, foi escolhida para avaliação da atividade citotóxica da nitrofurantoína após 24 

horas de incubação. A nitrofurantoína apresentou CI50 de 5,0 µg/mL (intervalo de 2,7-6,9 

µg/mL) e a doxorrubicina 0,3 µg/mL (intervalo de 0,2-0,4 µg/mL).  

A CI50 de 72 horas da nitrofurantoína frente HL-60 foi 1,3 μg/mL, sendo este valor 

cerca de 4 vezes menor que a  CI50  de 24 horas realizada com essa mesma linhagem celular 

(HL-60). Isso demonstra que o aumento do tempo de contato com a nitrofurantoína 

intensifica o efeito citotóxico. 

De acordo com os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Câncer dos 

Estados Unidos (NCI), um composto puro é considerado citotóxico quando apresenta CI50 ≤ 

4,0 μg/mL (CAO, 1998; ITHARAT et al., 2004). Esses dados reforçam que a nitrofurantoína 

possuí considerável ação citotóxica frente às linhagens de células testadas, apresentando 

valores de CI50 ≤ 4,0 μg/mL para as linhagens NCI-H292, HL-60 e MCF-7. 

 A característica mais fundamental das células cancerosas envolve sua capacidade de 

sustentar a proliferação crônica. Nesse sentido, a atividade antiproliferativa in vitro é a etapa 

inicial na descoberta e desenvolvimento de novos fármacos contra o câncer, pois esses 

estudos apresentam resultados rápidos e conclusivos consumindo uma quantidade muito 

pequena de princípio ativo (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

 

Viabilidade celular – Exclusão por Azul de Tripan 

A viabilidade celular (número de células viáveis e integridade da membrana 

citoplasmática) foi avaliada pelo teste do azul de tripan. Nesse ensaio as células HL-60 

podem ser diferenciadas em viáveis (transparentes) e não-viáveis (azul), o que permitiu 

quantificar a redução da viabilidade nas células tratadas, mostrando uma diminuição no 

crescimento. A doxorrubicina foi usada como padrão na concentração de 0,3 μg/mL. O 

controle foi tratado com veículo (DMSO 0,1%) usado para dissolver as substâncias. A 

nitrofurantoína foi usada nas concentrações de 5  e 10 μg/mL, correspondendo 

aproximadamente 1 e 2 vezes o valor da CI50 de 24 horas. 
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A nitrofurantoína reduziu significativamente o número de células viáveis nas duas 

concentrações testadas. A concentração de 10 μg/mL foi a mais ativa com redução do 

número de células em 62,1%. A concentração de 5 μg/mL reduziu as células em 52,7% e a 

doxorrubicina (padrão) provocou uma redução de 67,9% (Figura 14). As duas concentrações 

testadas da nitrofurantoína levaram a uma redução significativa de células viáveis (p<0,05). 

 

Figura 14 - Efeito da nitrofurantoína sobre a viabilidade de células da linhagem HL-60 determinado 

pelo teste azul de tripan após 24 horas de incubação. O controle negativo (C) foi tratado com o 

veículo (DMSO) utilizado para dissolver os compostos testados. A doxorrubicina (D) foi usada como 

padrão na concentração de 0,3 μg/mL. * e **, p<0,05 com relação ao controle, ANOVA seguida de 

Student Newman Keuls. 

 

O teste de viabilidade celular por exclusão pelo azul de tripan é ensaio que quantifica 

as células capazes de drenar o corante ácido azul de tripan para fora da célula em 

contraposição àquelas que não possuem essa capacidade (ELIA et al., 1993; HU; EL-

FAKAHANY, 1994). Dessa forma, foi possível fazer uma comparação do padrão de 

crescimento das células tratadas e não tratadas pela contagem diferencial de células viáveis e 

não viáveis (LAGARTO; VEGA; GUERRA, 2006). A nitrofurantoína diminuiu o número 

de células viáveis e aumentou o número de células não viáveis indicando uma ação imediata 

sobre a célula. Os resultados encontrados no teste por azul de tripan confirmam aqueles 
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encontrados no ensaio do MTT, onde foi observada uma redução significativa na contagem 

de células viáveis, para as concentrações testadas. 

 

Análise morfológica – Coloração por Hematoxilina/Eosina 

 

A morfologia das células HL-60 foi avaliada pelo método de coloração por 

Hematoxilina/Eosina, após 24 horas de incubação com a nitrofurantoína. A análise 

microscópica revelou diversas alterações morfológicas induzidas pela substância testada 

(Figura 15). 

Após 24 horas em cultura, as células HL-60 do grupo controle negativo exibiram 

uma morfologia típica de células não aderidas, tais como, membrana íntegra, citotoplasma 

homogêneo, nítida visualização da membrana plasmática e nuclear (Figura 15A).  

As células tratadas com a nitrofurantoína mostraram presença de vacúolos 

plasmáticos e nucleares, picnose, áreas de contração celular, fragmentação nuclear e intensa 

diminuição do número de células, porém essas características foram mais acentuadas na 

maior concentração utilizada (10 μg/mL) (Figura 15C e 15D). 

Após o tratamento com doxorrubicina as células apresentaram rarefação celular, 

vacuolização, fragmentação nuclear, presença de núcleos picnóticos e restos nucleares 

hipercromáticos (Figura 15B). 
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Figura 15 - Análise morfológica de células da linhagem HL-60 após 24 horas de incubação, coradas 

por Hematoxilina/Eosina e visualizadas por microscopia óptica. O controle negativo (A) foi tratado 

apenas com o veículo utilizado para diluição dos compostos (DMSO 1,6%). O quimioterápico 

doxorrubicina (0,3 μg/mL) foi usado como padrão (B). C e D correspondem ao tratamento com a 

nitrofurantoína na concentração de 5 e 10 μg/mL, respectivamente. As setas indicam os processos 

observados: picnose ( ), restos celulares ( ), vacúolos ( ), núcleo condensado 

( ), célula com DNA fragmentado ( ). Aumento: x400.  

 

A análise da morfologia de células HL-60 tratadas com a nitrofurantoína mostrou 

alterações características tanto de apoptose como de necrose, onde mais da metade das 

células já se encontravam em processo de morte. Segundo Bosman, Visser e Oeveren 

(1996), a apoptose é desencadeada seletivamente por uma variedade de estímulos que resulta 

numa série de alterações morfológicas e bioquímicas bem definidas nas células. Nessas 

alterações incluem desagregação da membrana nuclear, condensação da cromatina, 

reorganização do citoesqueleto e perda de adesão celular. As alterações mais visíveis 
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ocorrem no núcleo, que se encolhe juntamente com a condensação da cromatina, seguida 

pela desintegração do material nuclear em fragmentos residuais. Essas alterações estão em 

contraste com a necrose celular que é caracterizada por desintegração citoplasmática seguida 

por autólise nuclear. Dessa maneira, as duas concentrações testadas evidenciaram 

características de necrose por apresentarem picnose e desestabilização da membrana 

plasmática, mas também mostraram características relacionadas à indução de morte celular 

por apoptose por exibirem condensação da cromatina e fragmentação nuclear.  

A análise morfológica usando a microscopia óptica confirmou os resultados 

anteriores encontrados no teste azul de tripan no qual, o número de células viáveis diminuiu 

e não viáveis aumentou confirmando a ação citotóxica da nitrofurantoína frente à linhagem 

de células HL-60. 

 

Avaliação da atividade hemolítica em eritrócitos de camundongos  

O estudo da atividade hemolítica foi realizado utilizando uma suspensão de 

eritrócitos de camundongos a 2%. A nitrofurantoína não foi capaz de lisar hemácias. A 

ausência de atividade hemolítica (CE50 > 1000 μg/mL) sugere que o efeito citotóxico não 

seja causado por danos à membrana celular. Isso é interessante porque mostra que a 

citotoxicidade apresentada pela nitrofurantoína pode ser seletiva para células tumorais. 

Uma grande conquista na área da pesquisa de novos fármacos foi à introdução dos 

sistemas de ensaio in vitro que são frequentemente baseados na utilização de culturas de 

células, de sistemas enzimáticos ou de receptores clonados e permitem aos pesquisadores 

testar atividades de várias amostras, em um curto período de tempo, permitindo executar 

facilmente as repetições dos experimentos. Há vários benefícios positivos nos testes in 

vitro, e uma das principais vantagens é a de diminuir a necessidade de uso de animais em 

avaliações de toxicidade (EISENBRAND et al., 2002; HOUGHTON, 2000). 

 

Avaliação da atividade antitumoral in vivo 

A atividade antitumoral in vivo da nitrofurantoína foi determinada utilizando o 

modelo experimental do carcinoma de Ehrlich transplantados em camundongos.  

 Em todas as doses testadas a nitrofurantoína inibiu o crescimento tumoral de forma 

significativa em relação ao controle. As taxas de inibição de crescimento tumoral da 

nitrofurantoína foram 54,4% para a dose de 20 mg/kg; 53,8% para a dose de 60 mg/kg e 
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67,4% para a dose de 120 mg/kg. A doxorrubicina inibiu 78,2% do tumor na dose de 1,5 

mg/kg (Figura 16). 

 

Figura 16 - Determinação da massa tumoral nos animais transplantados com o carcinoma de Ehrlich, 

após 7 dias de tratamento com doxorrubicina (1,5 mg/kg) e nitrofurantoína (20, 60 e 120  mg/kg). Os 

dados estão expressos como média ± desvio padrão de 6 animais. (* representa p<0,05) comparado 

com o grupo controle negativo por ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 
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Nem sempre os efeitos observados in vitro podem ser extrapolados para modelos in 

vivo, desta maneira é necessário estudar o efeito do composto em sistemas biológicos 

completos (CHAGAS; AGOSTINI, 2012). Os resultados in vivo confirmam o potencial 

anticâncer da nitrofurantoína encontrado in vitro. 

Seguindo a linha do mecanismo de ação dos nitrocompostos, provavelmente o 

mecanismo de ação da nitrofurantoína está relacionado com a redução metabólica do grupo 

nitro e consequente interação das espécies reativas de nitrogênio ou oxigênio com os 

componentes intracelulares, provocando a inativação das espécies reativas e quebra dos 

componentes intracelulares causando o efeito citotóxico (PAULAI; SERRANO; 

TAVARES, 2009). No entanto, estudos mais detalhados são necessários para elucidar o 

verdadeiro modo de ação desse composto. 
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É importante salientar a vantagem de a atividade antitumoral ser observada após 

administração por via oral, já que essa via é considerada a mais conveniente e segura para a 

administração de medicamentos, e poucos agentes anticâncer são administrados por essa via 

(FREIRE et al, 2006). 

Os resultados evidenciaram a ação antitumoral da nitrofurantoína que possui em sua 

estrutura um anel nitrofurânico, dessa forma utilizando ferramentas de modulação da 

estrutura, essa molécula pode se tornar uma excelente fonte de pesquisa para o 

desenvolvimento de novos derivados que apresentem melhores características como: 

aumento da atividade, diminuição da toxicidade e melhora das propriedades 

farmacocinéticas (CHIN; FERREIRA, 1999). Assim, a nitrofurantoína é um composto 

bastante promissor, onde os resultados tanto in vitro quanto in vivo reforçam seu potencial 

anticâncer. 

 

Avaliação dos parâmetros hematológicos 

O tratamento com a nitrofurantoína nas doses de 20, 60 e 120 mg/kg, de maneira 

geral, não induziu modificações no perfil hematológico dos camundongos (Tabela 4).  

Não houve alteração significante nos parâmetros Volume Corpuscular Médio 

(VCM), Hemoglobina corpuscular média (HCM) e Concentração de Hemoglobina 

Corpuscular Média (CHCM) entre os grupos experimentais. Entretanto, houve redução no 

número de hemácias e quantidade de hemoglobina no grupo tratado com nitrofurantoína na 

dose de 120 mg/kg, porém os valores encontrados estão dentro da faixa de referência para 

camundongos.
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Tabela 4 - Parâmetros hematológicos obtidos de camundongos transplantados com carcinoma de Ehrlich, tratados com solução salina 0,9%, doxorrubicina 

(1,5 mg/kg) e nitrofurantoína (20, 60 e 120 mg/kg).  

Grupos Leucócitos 

totais (mm
3
) 

Hemácias 

(mm
3
) 

Hemoglobina 

(g/dL) 

Hematócrito  

(%) 

VCM (fL) HCM (pg) CHCM (g/dL) 

Salina 

Doxo 1,5 mg/kg 

NFT 20 mg/kg 

NFT 60 mg/kg 

NFT 120 mg/kg 

8,39 ± 0,6 

9,04 ± 0,7 

8,05 ± 0,8 

8,2 ± 0,6 

8,95 ± 0,8 

8,51± 0,5 

8,39 ± 0,8 

7,71 ± 0,6 

7,54 ± 0,6 

7,41 ± 0,5
a
 

14,69 ± 0,6 

14,3 ± 1,2 

14,73 ± 1,4 

13,01 ± 1,1 

12,91 ± 1,3
a
 

45,79 ± 2,4 

44,08 ± 3,1 

45,22 ± 2,4 

45,17 ± 2,4 

43,02 ± 2,4 

48,01 ± 2,02 

46,34 ± 1,8 

48,21 ± 1,8 

49,85 ± 2,7 

49,51 ± 2,2 

16 ± 1,4 

17 ± 1,6 

18 ± 1,1 

17 ± 1,4 

16 ± 1,2 

34 ± 2,9 

35 ± 1,7 

35 ± 1,4 

34 ± 1,6 

34 ± 2,8 

 

Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão n=6. 
a 
 p<0,05 comparado com o grupo controle negativo (salina) por ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 

NFT= nitrofurantoína; DOXO= doxorrubicina. 
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Ao contrario da maioria dos agentes antineoplásicos, a nitrofurantoina não provocou 

alterações hematológicas nos animais tratados. Os valores de hemácias e hemoglobina 

apresentaram alterações, porém dentro dos limites de referência para camundongos (DINIZ et 

al, 2006).  

Baseado nos resultados obtidos, conclui-se que o tratamento com a nitrofurantoína não 

produziu efeitos tóxicos sobre a maioria a parâmetros hematológicos estudados em 

camundongos adultos. 

 

Avaliação dos índices dos órgãos 

Após a eutanásia dos animais, os órgãos foram removidos, analisados 

macroscopicamente e pesados. Nenhuma alteração macroscópica foi observada nas doses 

utilizadas.  

O tratamento com as diferentes doses de nitrofurantoína reduziu significativamente os 

índices do fígado e do rim em relação ao grupo controle negativo. Após o tratamento com a 

doxorrubicina houve redução significativa nos índices do fígado, baço e rim. Entretanto, os 

índices dos órgãos teve maior diminuição nos animais tratados com doxorrubicina, do que nos 

animais tratados com a nitrofurantoína (Tabela 6). 

 

Tabela 5: Determinação dos pesos dos órgãos fígado, baço e rim dos animais tratados com 

doxorrubicina (1,5 mg/kg) e nitrofurantoína (20, 60 e 120 mg/kg), durante 7 dias consecutivos.  

Grupos  Índice de fígado Índice de baço Índice de rim 

Salina 2,18 ± 0,11 0,26 ± 0,03 0,22 ± 0,01 

Doxo 1,5 mg/kg 1,41 ± 0,55ª 0,18 ± 0,01
a 

0,16 ± 0,01ª 

NFT 20 mg/kg 1,84 ± 0,07ª 0,26 ± 0,01 0,19 ± 0,01ª 

NFT 60 mg/kg 1,76 ± 0,09ª 0,27 ± 0,01 0,18 ± 0,01ª 

NFT 120 mg/kg 1,61 ± 0,08
a
 0,25 ± 0,01 0,18 ± 0,01

a
 

 

Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão da massa dos órgãos (g) 
a 

 p<0,05 comparado com o grupo controle negativo (salina) por ANOVA seguido pelo teste de 

Bonferroni. 
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A nitrofurantoína é um antibiótico comumente prescrito para prevenir e tratar 

infecções do trato urinário. Em 1961, Ernaelsteen e Williams relataram pela primeira vez 

lesão hepática induzida no tratamento crônico com a nitrofurantoína. Desde então, reações 

tóxicas ao fígado têm sido relatadas nas terapias de longo prazo (GALPERIN; 

SONNENBLICK, 2007; GOLDSTEIN et al, 1974).  

Esse medicamento é um ácido fraco que é metabolizado pelo fígado e excretado por 

via renal. Os danos hepáticos causados pela nitrofurantoína são principalmente 

hepatocelulares, presume-se que o mecanismo de lesão seja imunoalérgico ou resultado de 

indiossincrasia metabólica (FRIEDMAN; THIIM, 2003; MATOS; MARTINS, 2005). A 

incidência de hepatotoxicidade causada pela nitrofurantoína é rara e foi estimada em cerca de 

0,0003% (KOULAOUZIDIS et al, 2007). 

Nas doses testadas a nitrofurantoína alterou de forma significativa o índice do fígado, 

houve redução nos índices dos animais tratados quando comparados com os animais que só 

recebeu salina. Esses resultados sugerem que a nitrofurantoína provoca alteração hepática, no 

entanto foi menor do que a provocada pela doxorrubicina, no qual a redução do índice dos 

órgãos foi maior.  

Cerca de 40-60% da nitrofurantoína é eliminada de forma inalterada na urina através 

da secreção tubular renal e da filtração glomerular. A reabsorção tubular é mais elevada 

quando a urina é ácida. Como a excreção renal de nitrofurantoína se correlaciona diretamente 

com a depuração da creatinina, o medicamento é contra-indicado em pacientes com clearance 

de creatinina <60 mL/min. Dessa forma, o risco de efeitos tóxicos aumenta em pacientes com 

insuficiência renal (LINNEBUR; PARNES, 2004). 

O índice de baço não sofreu alteração significativa no tratamento com a 

nitrofurantoína, sugerindo que esta substância não tem efeitos no sistema imune, já os tratados 

com a doxorrubicina tiveram alteração significativa quando comparados com o grupo 

controle. 

Os resultados in vitro e in vivo comprovam o potencial anticâncer da nitrofurantoína. 

Vale apenas resaltar que é extremante importante o fato da atividade antitumoral in vivo ser 

observada após a administração oral, uma vez que é a via mais comum por ser mais segura, 

econômica e conveniente para os pacientes, isso na área de medicamentos para tratamento do 

câncer pode representar um avanço significativo na qualidade de vida (MARQUES; PIERIN, 

2008). 

Encontrar novos alvos para medicamentos antigos é um negócio em crescimento, e 

grandes laboratórios farmacêuticos se esforçam, para chegar ao sucesso de uma nova 
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indicação. Isso acontece porque a reciclagem de compostos antigos para novas indicações é 

muito mais barato e rápido, pois reduz radicalmente os testes necessários e o tempo de 

aprovação. Além disso, os fármacos existentes já são utilizados com segurança nos pacientes, 

e ao serem testados para tratar outras doenças, ocorre à redução drástica dos custos 

(STAFFORD, 2008). 

Por exemplo, a aspirina desenvolvida em 1897 pelo jovem químico alemão Félix 

Hoffmann, da Bayer, foi originalmente indicada para tratar inflamação e dor, mas agora 

também é usada como medicamento antiplaquetário para tratar e prevenir ataques cardíacos e 

derrames (GABRIEL et al., 2006). Outro exemplo é o ibuprofeno, medicamento anti-

inflamatório desenvolvido na década de 1960 para o tratamento da artrite reumatóide, estudos 

recentes mostram que pode ajudar a proteger contra a doença de Parkinson (GAO et al., 

2011). Dessa forma, a nitrofurantoína, medicamento já disponível no mercado para tratar 

infecções das vias urinarias, poderá ser utilizada como composto lead  no desenvolvimento de 

análogos com propriedades anticâncer e com toxicidade menor do que o composto de origem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Considerações finais 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com o presente trabalho nos permitem concluir que: 

 A nitrofuratoína apresentou efeito citotóxico nas linhagens testadas e a maior atividade 

foi frente à linhagem NCI-H292. O aumento do tempo de contato intensificou a 

atividade antiproliferativa; 

 No ensaio de viabilidade celular foi observada uma redução significativa na contagem 

de células viáveis para as concentrações testadas; 

 A análise morfológica das células HL-60 tratadas com a nitrofurantoína apresentou 

alterações características tanto de apoptose como de necrose, onde mais da metade das 

células já se encontravam em processo de morte; 

 Na avaliação da atividade hemolítica, a nitrofurantoína não foi capaz de causar 

hemólise em eritrócitos de camundongos; 

 A nitrofurantoína inibiu o crescimento tumoral in vivo em todas as doses testadas de 

forma significativa em relação ao controle;  

 Os animais tratados com as diferentes doses não apresentaram efeitos tóxicos sobre os 

parâmetros hematológicos estudados. Macroscopicamente, não houve alteração no 

fígado, rim e baço, mas os índices do fígado e do rim reduziram significativamente em 

relação ao grupo controle; 

 A nitrofurantoína possuiu significativa atividade antitumoral nos parâmetros 

avaliados, podendo se usado como um composto lead no desenvolvimento de novas 

alternativas terapêuticas no tratamento do câncer. 
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