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RESUMO
O melanoma é a forma mais mortal de câncer de pele, origina‐se de células
produtoras de pigmentos, os melanócitos. Esses podem ser cutâneos ou não‐cutâneos
(encontrados no revestimento da membrana coróide do olho, nas meninges, e nos tratos
gastrintestinal e geniturinário). O aumento da incidência de melanomas malignos nas
últimas décadas, e sua alta taxa de mortalidade e grande resistência a maior parte das
terapias, tem sido um enorme desafio para a comunidade científica. Particularmente, a falta
de habilidade de indução à morte por apoptose em resposta à quimioterapia e outros
estímulos externos permitem uma vantagem seletiva para progressão tumoral, formação de
metástase e resistência à terapia em melanomas. O estresse oxidativo e espécies reativas de
oxigênio (EROs) vêm sendo, há muito tempo, reconhecidos como importantes
desencadeadores e moduladores da apoptose. Porém o exato papel do estresse oxidativo no
processo apoptótico ainda é uma questão de debate. Antioxidantes tendem a possuir
propriedades regulatórias de tradução de sinais que devem ou não estar ligadas as suas
capacidades de inativar oxidantes. Porém em certas condições, um forte ambiente oxidante
onde há falta de suporte para regenerar (reduzir) antioxidantes oxidados, permite que
alguns antioxidantes assumam características de um pró‐oxidante. Foi demonstrada a
capacidade citotóxica de um potente antioxidante, 4‐nerolidilcatecol (4‐NC), extraído da
planta Pothomorphe umbellata L. Miq, sobre linhagens tumorais de melanoma e sobre
fibroblastos humanos normais. Esse composto foi capaz de induzir a parada do ciclo celular
em G1, bem como diminuir a atividade de MMPs e em outras linhagens de melanoma foi
capaz de induzir a morte celular por apoptose. Estudos subseqüentes mostraram que o
mecanismo de ação deste composto inicia‐se com a formação e acúmulo de EROs, além da
inibição da enzima catalase. O 4‐NC foi capaz de induzir a morte por apoptose via
mitocondrial, aumentando os níveis das proteínas p53, Noxa, Mcl‐1, clivando Bax e Bid e
induzindo a clivagem das caspases 3 e 9. Além disso, em modelo de pele artificial contendo
melanoma, o 4‐NC foi capaz de conter a invasão do melanoma para a estrutura dérmica da
pele reconstituída. Foram utilizadas como controle de diferenciação as proteínas Queratina
10 e 14, Involucrina e, como marcador do melanoma, a proteína S100. Parte desta invasão é
contida devido à inibição da ativação das MMP‐2 e ‐9 e ativação de TIMP‐2 pelo 4‐NC. Sendo
assim, esse composto se mostra como um potencial quimioterápico no tratamento do
melanoma humano.
Palavras chave: 4‐nerolidilcatecol. Melanoma. Apoptose. Invasão. Pele artificial.
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ABSTRACT
Melanoma is the most agressive form of skin cancer, it arises from the pigment‐producing
cells, melanocytes. These may be cutaneous or non‐cutaneous (found in the lining
membrane of the eye choroid, the meninges, and gastrointestinal and genitourinary tracts).
The increased incidence of malignant melanomas in recent decades, its high mortality rate
and high resistance to most therapies has been a major challenge to the scientific
community. It’s particularly difficult to induce cell death by apoptosis in response to
chemotherapy and other external stimuli, which may provide a selective advantage for
tumor progression, metastasis formation and resistance to therapy in melanoma. Oxidative
stress and reactive oxygen species (ROS) have been recognized for a long time as important
triggers and modulators of apoptosis, but the exact role of oxidative stress in the apoptotic
process is still a matter of discussion. Antioxidants tend to possess properties to regulate
transduction signals that may not be related to their ability to inactivate oxidants. Under
certain conditions, in a strong oxidizing environment where there is lack of support to
regenerate (reduce) oxidized antioxidants, some antioxidants can assume characteristics of
pro‐oxidant. The 4‐nerolidylcatechol (4‐NC) is a potent antioxidant that is extracted from the
plant Pothomorphe umbellata L. Miq. Its citotoxic potential has been demonstrated on
melanoma tumor cell lines and on normal human fibroblasts. This compound was able to
induce cell cycle arrest in G1, decrease the activity of MMPs and cell death by apoptosis.
Subsequent studies showed that the mechanism of action of this compound starts with the
formation and accumulation of ROS, and inhibition of the enzyme catalase. The 4‐NC was
able to induce apoptosis via mitochondria, increasing the levels of p53, Noxa, Mcl‐1, cleaving
Bax and Bid and inducing cleavage of caspases 3 and 9. Furthermore, in a model of artificial
skin containing melanoma 4‐NC was able to contain the invasion of melanoma to the dermal
part of the skin. Proteins keratin 10 and 14, involucrin and S100 were used as control of
differentiation. Part of this invasion is restrained due to TIMP‐2 activation and the inhibition
of MMP‐2 and ‐9 activation by 4‐NC. Concluding, this compound can be used as a potential
chemotherapeutic agent in the treatment of human melanoma.
Key words: 4 ‐nerolidylcatechol. Melanoma. Apoptosis. Invasion. Artificial Skin.

LISTA DE ABREVIATURAS
4‐NC
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FLICE
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MAPK
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MDM2
MDR
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4‐nerolidilcatecol
Adenosina difosfato
Activator protein 1
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ADP Ribosylation Factors
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Bcl‐2–associated X protein
B‐cell lymphoma 2
B-cell lymphoma-extra large

BCL2‐related protein A1
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B‐Raf proto‐oncogene serine/threonine‐protein kinase
Carcinoma basocelular
Cromatografia em camada delgada
cyclin dependent kinase inhibitor 2A
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3,3' ‐ Dihexyloxacarbocyanine iodide
Death‐inducing signaling complex
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Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
Epithelial‐mesenchymal transition
Extracellular signal‐regulated kinases
Espécies reativas de oxigênio
Fas‐Associated protein with Death Domain
Fibroblasto humano normal
FADD‐like ICE
Fosfatidilserina
Hospital Universitário
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Mitogen‐activated protein kinase
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Multidrug resistance
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