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RESUMO 

Introdução: O câncer compreende um grupo de mais de 100 doenças 
caracterizadas pelo crescimento desordenado de células que possuem a 
capacidade de disseminar-se entre os tecidos e órgãos adjacentes à estrutura 
afetada inicialmente no ser humano. Dentre as abordagens utilizadas no 
tratamento antineoplásico, a interferência no processo da mitose é uma 
estratégia altamente bem-sucedida. Assim, o presente estudo tem por objetivo 
evidenciar através de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratória, 
descritiva e retrospectiva, do tipo revisão sistemática, analisar as estratégias 
utilizadas para a inibição da parada mitótica na terapia antineoplásica. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada 
através de estudos já publicados sobre a inibição da mitose na terapia 
anticâncer, a busca dos artigos foi realizada em bancos de dados da Pubmed, 
Scielo e BVS, Os artigos de interesse foram os publicados entre os anos de 
2008 a 2018, disponíveis e completos que abordassem o tema mitose e 
câncer. Os descritores utilizados foram: Anticâncer; Mitoses e Therapy. Dentro 
dos critérios de inclusão e exclusão foram encontrados 773 artigos e 
selecionados apenas 07 para análise e discussão dos resultados. Resultados 
e Discussão: Os principais antimitoticos citados pelos autores foram: Taxol, 
cisplatina, cinesinas, B392, além de compostos naturais, alcaloides de vinca e 
taxanos, quitosana e A-oryzae. Quanto aos efeitos colaterais os mais citados 
foram as neuropatias. Os demais não foram apresentados pelos autores, 
podendo ser compreendidos como benéficos para o tratamento clinico. 
Conclusões: Foram apresentadas em conjunto as drogas que possuem 
potencial mitótico oral e tratamento adjunto para células cancerosas resistentes 
a drogas. Assim como seus efeitos colaterais e os benefícios para o tratamento 
clínico. Trata-se de um estudo de grande relevância, pois demonstra o 
potencial mitótico, bem como os benefícios do tratamento clinico através de tal 
abordagem. 

Palavras-chave – Câncer; Mitose; Biologia molecular.  
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Introduction: Cancer comprises a group of more than 100 diseases 
characterized by disordered growth of cells that have the ability to spread 
among tissues and organs adjacent to the structure initially affected in humans. 
Among the approaches used in antineoplastic treatment, interference with the 
mitosis process is a highly successful strategy. Thus, this study aims to 
highlight through a literature review of exploratory, descriptive and 
retrospective, systematic review, analyze the strategies used to inhibit mitotic 
arrest in antineoplastic therapy. Methodology: This is a systematic review of 
the literature conducted through previously published studies on the inhibition of 
mitosis in anticancer therapy. The search for articles was performed in Pubmed, 
Scielo and VHL databases. The articles of interest were those published. from 
2008 to 2018, available and complete that addressed the theme mitosis and 
cancer. The descriptors used were: Anticancer; Mitoses and Therapy. Within 
the inclusion and exclusion criteria, 773 articles were found and only seven 
were selected for analysis and discussion of the results. Results and 
Discussion: The main antimitotic agents cited by the authors were: Taxol, 
cisplatin, kinesins, B392, in addition to natural compounds, vinca alkaloids and 
taxanes, chitosan and A-oryzae. Regarding side effects, the most cited were 
neuropathies. The others were not presented by the authors and can be 
understood as beneficial for clinical treatment. Conclusions: Drugs that have 
oral mitotic potential and adjunctive treatment for drug resistant cancer cells 
were presented together. As well as its side effects and benefits for clinical 
treatment. This is a very relevant study because it demonstrates the mitotic 
potential as well as the benefits of clinical treatment through such an approach. 
 

Keywords - Cancer; Mitosis; Molecular biology. 
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INTRODUÇÃO 

A mitose é um processo complexo que resulta na divisão de uma célula em 
duas células-filhas, e sua falha muitas vezes resulta na morte das células-filhas 
(via morte apoptótica, necrótica ou proliferativa / senescente) (KADAUE; 
BLOBEL, 2013).  
 
A parada do ciclo celular possibilita que defeitos sejam reparados, de modo 
que um genoma intacto possa ser transmitido para cada célula-filha. Outra 
função importante dos pontos de checagem do ciclo celular é provocar 
efetivamente processos (por exemplo, apoptose, catástrofe mitótica e 
senescência) para impedir a propagação de células gravemente danificadas ou 
de alto risco (HARSCKA et. al., 2018).  
 
Diante do exposto o objetivo do artigo é fazer uma análise da inibição da 
mitose na terapia anticâncer e desenvolvimento de antimitóticos, analisando 
conjuntamente entre os mais importantes antimitóticos usados para induzir a 
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parada mitótica e subsequente a apaptose, demonstrando além dos efeitos 
colaterais e tóxicos como também os resultados.  
 
METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada através de estudos 
já publicados sobre a inibição da mitose na terapia anticâncer, a busca dos 
artigos foi realizada em bancos de dados da Pubmed, Scielo e BVS, os artigos 
foram publicados entre os anos de 2008 a 2018, os critérios de inclusão foram 
artigos disponíveis e completos que abordassem o tema mitose e câncer, 
foram exclusos os artigos sem relação com o tema e anteriores ao ano de 
2008. Os descritores utilizados foram: Anticâncer; Mitoses e Therapy. Foram 
encontrados 773 artigos e selecionados apenas 07 para análise e discussão 
dos resultados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que diz respeito à inibição da mitose Wu. et. al. (2008) Através de uma 
triagem genética, identificaram uma pequena molécula, N- (4- [2,4- dimetil-fenil] 
-tiazol-2-il) -benzamida (INH1), que interrompe especificamente a interação 
Hec1 / Nek2 via direta Ligação Hec1. O tratamento de células com INH1 
desencadeou a redução do Hec1 ligado ao cinetócoro, bem como o nível global 
da proteína Nek2, levando, consequentemente, ao desalinhamento de 
cromossomos em metáfase, à aberração do fuso e à eventual morte celular.  O 
INH1 inibiu efetivamente a proliferação de múltiplas linhagens de células de 
câncer de mama em cultura (GI 50, 10 - 21 μmol / l). Além disso, o tratamento 
com INH1 retardou o crescimento do tumor num modelo de ratinho nu, 
contendo xenoenxertos derivados da linha de cancro da mama humano MDA-
MB-468, sem efeitos colaterais aparentes.  
 
Chan; Koh; Li (2012) demonstraram como os antimitóticos causam parada 
mitótica prolongada por conta da ativação do SAC. Após a parada essas 
células podem morrer por Morte Celular Mitótica (MCD), assim como adotar 
destinos celulares diferentes. Luo et. al (2016) Usando quatro diferentes 
linhagens celulares de câncer humano, HeLa, HCT116, CNE-2Z e MCF7, 
descobriram que SMFs aumentam a eficácia antitumoral de 5-FU ou 5-FU / 
Taxol, mas não de cisplatina, o que indica que os efeitos combinados induzidos 
por SMF com quimioterápicos são específicos do medicamento.  
 
Myers; Colins (2016) Consideram que a classe de cinesina das proteínas 
motoras associadas aos microtúbulos apresenta alvos anticancerígenos 
atrativos, devido ao seu papel nas funções-chave na divisão das células. Duas 
cinesinas miticas interpolares Eg5 e HSET t funes motoras opostas em 
montagem de fuso mitico em relação ao movimento de microtubulos, mas 
ambas oferecem oportunidades para desenvolver agentes terapticos selectivos 
de cancro. Min - Wu Chao et. al. (2017) demonstram que a administração oral 
de B392 mostrou atividade antileucemia como efeito em relação a um viva 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/antitumor
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modelo de potente xenoenxerto. Em conjunto o B392 tem potencial como droga 
mitótica oral, assim como age no tratamento adjunto para células cancerosas 
resistentes a drogas.  
 
Moscoso et. al. (2017) demonstraram que os compostos naturais tem sido 
amplamente utilizados em vitro invivo e em estudos pré clínicos de prevenção 
do cancro e de fase II do tratamento clinico.  Segundo Paier et al. (2018) 
Alcaloides de vinca e taxanos são produtos naturais que têm como alvo os 
micro túbulos e inibem a mitose, e seus derivados estão entre os 
medicamentos mais usados na terapia do câncer em todo o mundo. No 
entanto, efeitos adversos graves, como neuropatias, são frequentemente 
observados durante o tratamento com agentes direcionadores de micro 
túbulos.   
 
De acordo com Urrutia et. al. (2018) A quitosana parcialmente funcionalizada 
com grupos aldeídos foi utilizada para a imobilização enzimática, favorecendo 
primeiro a adsorção da enzima através de seus grupos amino e, em seguida, a 
ligação covalente do catalisador adsorvido através dos grupos aldeído do 
suporte. Utilizando esta estratégia, a β-galactosidase imobilizada 
de A. oryzae teve um melhor desempenho do que quando apenas os grupos 
aldeídos foram utilizados.  

 
CONCLUSÕES 

Foram apresentadas em conjunto as drogas que possuem potencial mitótico 
oral e tratamento adjunto para células cancerosas resistentes a drogas. Assim 
como seus efeitos colaterais e os benefícios para o tratamento clínico. Trata-se 
de um estudo de grande relevância, pois demonstra o potencial mitótico, bem 
como os benefícios do tratamento clinico através de tal abordagem.  
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