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Ciclopenta[b]indois sintéticos como possíveis agentes anticâncer:
avaliação da atividade em filamentos de tubulina e migração celular
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Introdução
O desenvolvimento de moléculas moduladoras
que interferem na dinâmica dos microtúbulos
através da interação com a tubulina é uma
abordagem bastante interessante para a descoberta
1
de novos agentes quimioterápicos . Baseando-se
em estudos de modelagem molecular, a classe dos
ciclopenta[b]indois foi selecionada para ensaios
biológicos
em
células
MDA-MB-231
(adenocarcinoma mamário humano). Através do
ensaio de imunofluorescência mostramos a ação
dos ciclopenta[b]indois 1 e 2 na organização dos
filamentos de tubulina em comparação com a
colchicina (3), potente inibidor já conhecido pela sua
capacidade de desestruturar os filamentos da
tubulina, porém altamente tóxico para os tecidos
normais (Figura 1). Neste mesmo contexto,
relatamos através do ensaio wound healing que
estes derivados ciclopenta[b]indois apresentam um
perfil de inibição da migração celular semelhante ao
controle colchicina.
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Figura 1. Estruturas dos ciclopenta[b]indois 1 e 2 e
estrutura da colchicina (3).

Resultados e Discussão
Após 24 h de cultivo, as células (cultivadas em
estufa a 37°C e com 5% de CO 2) foram submetidas
à técnica de imunofluorescência, que permitiu
marcar o citoesqueleto com anticorpo anti-α-tubulina
(vermelho) e o núcleo com DAPI (azul). A célula
controle, sem a presença de compostos, exibiu a
rede de microtúbulos densa e organizada, enquanto
que as células tratadas com colchicina (1 e 5 µM) e
com os compostos 1 e 2 (100, 50 e 10 µM)
mostraram a rede do citoesqueleto desorganizada e
com uma densidade reduzida (Figura 2).
A análise qualitativa da capacidade de inibição da
migração celular foi realizada com células cultivadas
em placas de 24 poços e incubadas com os
compostos em concentrações variáveis.
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Os resultados observados na Figura 3
mostraram que os compostos 1 e 2 apresentam
promissora atividade em células de câncer mamário
humano, com valores de inibição de migração
celular semelhantes ao controle colchicina.
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Figura 2. Imagem de microscopia confocal evidenciando
o efeito do padrão colchicina (5 µM) e dos compostos 1 e
2 (50µM) na organização dos microtúbulos em células
MDA-MB-231. (aumento de 63x)
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Figura 3. Ensaio celular wound healing (MDA-MB-231) na
presença dos compostos 1 e 2 (50 µM). Colchicina a 1
µM foi utilizada para comparação.

Conclusões
Ao longo do nosso estudo para obtenção de
moléculas promissoras com atividade anticâncer, a
classe dos ciclopenta[b]indois mostrou interessante
ação de desestruturação dos filamentos da tubulina
e inibição da migração celular. Além disso, os dados
de IC50 destes compostos mostraram que eles são
muito menos tóxicos do que a colchicina.
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