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Introdução 

As tiossemicarbazonas(TSC) são uma classe de 

compostos sintéticos que compartilham o grupo 

NCSNNC. A possibilidade de diferentes grupos nas 

posições 1, 2 e 4 tornam estes compostos 

extremamente versáteis para o uso como agentes 

terapêuticos (antitumoral, antiviral, antiparasítico, 

anticonvulsivante e antibacteriana) em diversas 

condições patológicas.¹ Seja qual for o mecanismo 

responsável pela diversidade de efeitos terapêuticos 

das TSC, existe uma dependência da tranferência 

do fármaco através da membrana plasmática.² O 

uso de grupos R-hidrofóbicos (como benzila, metila 

e fenila) e de p-substituíntes em anéis são 

importantes para favorecer este transporte. Assim, 

decidimos sintetizar uma série de N4-benzil-

Tiossemicarbazonas derivadas de acetofenonas    

p-substituídas e investigar a capacidade desses 

compostos de induzir a morte de células K562. 

Resultados e Discussão 

As N4-Benzil-Tiossemicarbazonas foram 

sintetizadas conforme metodologia descrita na 

literatura³ e posteriormente caracterizadas por 

EMAR e RMN de ¹H e ¹³C, uni e bidimencional. As 

estruturas das TSC possuem na posição para do 

grupo fenila: hidrogênio (TSC-H), flúor (TSC-F), 

cloro (TSC-Cl), metil (TSC-Me) e nitro (TSC-NO2). 

As células foram incubadas com os compostos e 

sua morte analisada por citometria de fluxo, 

utilizando um kit Annexin V-FITC/7-AAD. As células 

em apoptose precoce foram marcadas apenas com 

Annexin V, as células apoptóticas retardadas com 

ambos, Anexina V e 7-AAD, células necróticas 

somente com 7-AAD e as células vivas não foram 

marcadas pelos corantes. Os resultados encontram-

se resumidos na Fig. 1A. TSC-H, TSC-F e TSC-Cl 

exibiram uma curva dose-resposta em forma de sino 

para indução da apotose em células K562, devido à 

mudança de apoptose para necrose como principal 

mecanismo de morte celular em doses elevadas. 

TSC-Me e TSC-NO2 exibiram um perfil dose-

resposta típico com EC50 em torno de 10 M. 

Também foi avaliado o potencial de membrana 

mitocondrial por microscopia de fluorescência, 

através de células marcadas com metil ester 

tetrametilrodamina (TMRM) e por fluorometria da 

rodamina 123 (Rh 123). TMRM é um permeante 

celular catiônico de cor vermelho-laranja 

fluorescente que é absorvido eletroforeticamente 

pelas mitocôndrias ativas de células de mamíferos. 

TSC-H não promoveu perda significativa de m de 

células K562. Por outro lado, 10 min de incubação 

das células com TSC-F levou a quase completa 

dissipação de m, como atestado pelas imagens 

de fluorescência de TMRM (tetrametilrodamina, não 

mostrado) e a perda temporal de intensidade de 

fluorescência de Rh 123 (não mostrado). TSC-Cl, 

TSC-Me (não mostrado) e TSC-NO2 (Fig.1B) 

promoveram perda parcial de m. Depleção de 

glutationa (GSH) foi observada apenas na presença 

de TSC-NO2. 

 
Fig. 1: A - Células viáveis (branca), estágio inicial de 
apoptose (cinza claro), apoptose (cinza) e necrose (preta) 
induzida em células K562 pelas TSC à zero, 0.01, 0.1 e 1 
mM, da esquerda para direita em cada painel. B - 
Fluorescência do TMRM em células K562 (energizadas) 
imediatamente e 10 min após a incubação com TSC-NO2. 
Perda de fluorescência indica dissipação de m. 

Conclusões 

Os grupos retiradores ou doadores na posição 

para do anel das TSC são cruciais para a ação na 

bioenergética mitocondrial, mas não para a morte 

celular e depleção de GSH. Foi interessante 

observar que TSC-NO2 matou células K562 em 

condições aeróbicas, o que é não usual. 
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