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RESUMO 

 

Introdução: O sucesso da perfusão de membro isolado (PMI) com o uso de TNF-α 

e melfalano baseia-se na ação do TNF-α na vasculatura tumoral, resultando, 

primeiramente, no aumento seletivo da captação de melfalano pelo tumor, e 

secundariamente na destruição desta vasculatura, acompanhada por necrose 

hemorrágica. Levando-se em conta que outras drogas vasoativas poderiam, 

também, desempenhar um papel semelhante no cenário oncológico, o mediador 

inflamatório Histamina (Hi) foi avaliado como potencial alternativa ao TNF-α. 

Métodos: O bem estabelecido modelo experimental de PMI em ratos foi utilizado 

para avaliar os benefícios da Hi, tanto sozinha quanto combinada a melfalano. Os 

efeitos diretos e indiretos de Hi nas células tumorais (BN-175) e endoteliais 

(HUVEC), tanto isoladamente ou combinada a melfalano, foram também estudados. 

Resultados: Encontramos um claro efeito antitumoral da combinação de Hi e 

melfalano in vivo, com 66% de respostas globais (RG), incluindo 33% de respostas 

completas (RC), sem efeitos colaterais importantes. O mecanismo de atuação foi 

tanto uma ação direta nas células tumorais e endoteliais (demonstrada através de 

ensaios de citotoxicidade) quanto uma ação indireta, através do aumento da 

permeabilidade vascular, levando a um acréscimo de duas vezes na concentração 

de melfalano no tumor, além da redução nos níveis musculares. Conclusões: este é 

o primeiro relato do importante efeito de Hi associada a melfalano na PMI, o qual se 

baseia num tripé: 1) citotoxicidade antitumoral direta; 2) citotoxicidade direta na 

vasculatura tumoral e 3) aumento do acúmulo de melfalano no tumor. Estes 

resultados promissores asseguram outras investigações de Hi na PMI clínica e 

também na perfusão de órgãos. 



ABSTRACT 

 

Background: We have previously shown that the success of isolated limb perfusion 

(ILP) with TNFα and melphalan is based on the effect of TNFα on the tumor-

associated vasculature, resulting first in a selective enhanced melphalan uptake by 

the tumor and second a vascular destruction accompanied by haemorrhagic 

necrosis. Taking into account that other vasoactive drugs could also play a similar 

role in the oncological scenario we evaluated Histamine (Hi) as a potential alternative 

to TNF-α. Methods: We used our well-established experimental ILP model in rats to 

assess the benefits of Hi, an inflammatory mediator both alone and combined to 

melphalan. We also evaluated the direct and indirect effects of Hi on tumor cells (BN-

175) and on endothelial cells (HUVEC) either alone or in combination with melphalan. 

Results: We found a clear synergistic antitumor effect of the combination of Hi and 

melphalan in vivo with a 66% overall response rate (OR) including 33% complete 

responses (CR), without important side effects. The mechanism of action is both a 

direct effect on tumor cells and endothelial cells (shown in the cytotoxicity assays) 

and an indirect effect, through increase in vascular permeability leading to a twofold 

rise in melphalan accumulation in the tumor as well as a reduction in the muscular 

levels. Conclusions: This is the first report on the striking effect of Hi plus melphalan 

in ILP which is based on a triplet: 1) a direct antitumor cytotoxicity; 2) a direct effect 

on the tumor-associated vasculature (TAV) and 3) increased melphalan accumulation 

in the tumor. These promising results clearly warrant further evaluation in the clinical 

ILP setting and importantly in organ perfusion. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A perfusão de membro isolado (PMI) faz parte dos recursos utilizados no 

tratamento do melanoma de membros com metástases em trânsito recidivantes 

desde a década de 60 (KREMENTZ; SUTHERLAND; MUCHMORE, 1996). A 

vantagem deste método é a possibilidade de uso local de altas doses do agente 

citostático – entre seis a dez vezes a dose máxima tolerada – sem os inconvenientes 

da toxicidade sistêmica, graças à utilização de um sistema de circulação 

extracorpórea, com um oxigenador e hipertermia leve, associados ao emprego de 

um garrote na raiz do membro. Apesar dos resultados satisfatórios da PMI com 

melfalano no tratamento de metástases em trânsito de melanoma, levando a 

respostas completas (RC) na faixa de 50% (LIENARD et al., 1992a; LEJEUNE et al., 

1994), seu uso no tratamento de sarcomas de partes moles irressecáveis (SPMI) foi 

extremamente frustrante, com apenas 20% de resposta global (RG), incluindo 

respostas parciais e completas (HOEKSTRA et al., 1987). 

Na busca de uma alternativa para o tratamento de SPMI, Lienard et al. 

(1992b) associaram na PMI com melfalano o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

uma citocina capaz de provocar necrose tumoral e com um papel central no 

processo inflamatório, associada ao choque tóxico, sendo capaz de elevar os níveis 

de interleucina 6 e 8 (IL-6, IL-8) – porém, com uma toxicidade tão elevada que 

impedia seu uso sistêmico. Seu emprego no tratamento do melanoma localmente 

avançado com metástases em trânsito e de sarcomas extensos de partes moles 

apresentou resultados surpreendentes, com RC em torno de 100% e 80%, 

respectivamente. A base para este efeito sinérgico é, primariamente, o aumento da 



captação seletiva do quimioterápico pelo tecido tumoral (DE WILT et al., 2000) e, 

secundariamente, a destruição completa da vasculatura tumoral (EGGERMONT et 

al.,1996a; EGGERMONT et al., 1996b; EGGERMONT, DE WILT, TEN HAGEN, 

2003). Com base em um estudo multicêntrico, o uso do TNF-α na PMI obteve, em 

1998, registro na Europa para o tratamento de sarcomas, pela European Medicine 

Evaluation Agency (Emea), e passou a ser o tratamento-padrão para salvamento de 

membros. O uso da associação TNF-α + melfalano (TM) na PMI se expandiu para 

outras lesões irressecáveis de membros, como osteossarcomas e carcinomas 

(OLIEMAN et al., 1999; BICKELS et al., 1999), mantendo índices de salvamento de 

membros em torno de 75%. 

O efeito sinérgico da combinação TNF-α com melfalano se estendeu a 

outras drogas citotóxicas, como a doxorubicina (VAN DER VEEN et al., 2000; 

STEWARD, 1999; ROSSI et al., 1999), bem como a outros órgãos, como na 

perfusão isolada de fígado, tanto em modelos experimentais (VAN ETTEN et al., 

2003) como clínicos (LIENARD et al., 1992a, 1992b; EGGERMONT et al., 1996a, 

1996b; OLIEMAN et al., 1999; BICKELS et al., 1999; FRAKER; ALEXANDER; 

THOM, 1994).  

Apesar dos excelentes resultados, cerca de 30% dos pacientes submetidos 

a PMI não respondem ao tratamento e podem vir a necessitar uma amputação de 

membro. Há também outros fatores limitantes ao uso mais amplo do tratamento 

combinado, como a necessidade de cuidados extremados quanto ao 

extravasamento da droga (devido à grande toxicidade sistêmica), o seu elevado 

custo e ainda fatores regulatórios e econômicos em alguns países, restringido o 

acesso ao TNF- α. Este é ainda o cenário no Brasil, por exemplo, apesar de uma 



experiência de mais de dez anos com PMI, incluindo estudos de aprimoração da 

técnica no país (BRUNSTEIN et al., 1999, 2002) 

A busca de alternativas ao TNF-α levou à exploração de outras drogas 

vasoativas que pudessem modular a vasculatura tumoral. Neste cenário, Histamina 

(Hi) – mediador inflamatório formado e armazenado principalmente nos grânulos dos 

mastócitos e basófilos, mas, também, nas células da epiderme, mucosa gástrica, 

neurônios do sistema nervoso central e nas células dos tecidos em crescimento ou 

regeneração rápida – surgiu como uma candidata quase óbvia. O embasamento 

para seu uso adveio de seu clássico efeito nos vasos de pequeno calibre, com: 1) 

formação de edema por aumento no fluxo de linfa e seu conteúdo protéico para o 

espaço extracelular; 2) formação de espaços entre as células endoteliais, 

aumentando o transporte vesicular transcapilar (GARRISON, 1990). Combinados, 

estes efeitos implicariam, potencialmente, um aumento regional da concentração de 

droga, no cenário oncológico. 

 



OBJETIVOS 

 

1. Avaliar experimentalmente, em ratos Brown Norway, o uso potencial de 

Histamina em combinação com melfalano na PMI no tratamento de sarcomas de 

partes moles.  

 

2. Detalhar o mecanismo de ação de Histamina nas células tumorais e 

endoteliais. 



2. LITERATURA 

 

Com o objetivo de facilitar a compreensão e fluidez deste capítulo, os 

principais estudos a respeito dos temas em questão serão apresentados em ordem 

cronológica, obedecendo-se à terminologia utilizada pelos autores e segundo a 

divisão a seguir: 

 

2.1. Perfusão de membro isolado 

2.2. Fator de necrose tumoral (TNF-α) 

2.3. Modelos experimentais de PMI 

 

2.1. Perfusão de membro isolado 

 

Klopp et al. (1950) propuseram a administração intra-arterial regional de 

pequenas quantidades de mostarda de nitrogênio (clormetine – HN2) para o 

tratamento de diversos tumores, dentre eles, um extenso fibrossarcoma de coxa 

direita recidivado, com metástases em pulmão esquerdo, cujo paciente recusava 

cirurgia radical – amputação de membro. Através de uma cânula inserida na artéria 

ilíaca direita, via epigástrica profunda, foram realizados dois ciclos de tratamento, 

com alívio da dor e diminuição do volume tumoral. Considerando-se os efeitos 

observados também nos outros tumores tratados, esses autores sugeriam que o 

bloqueio do retorno venoso poderia aprimorar os resultados do método. 

Em 1956, Luck relatou o papel-chave de melfalano (l-fenilalanina mostarda) 

na síntese de melanina, mostrando que a fenilalanina, um metabólito da melanina, 



transportaria radicais alquilantes para o interior da célula de melanoma, com 

resultados promissores no modelo murino. 

   Creech et al. (1958) associaram ao método um circuito de circulação 

extracorpórea, com oxigenador de bolhas, como alternativa para isolar o membro da 

circulação sistêmica durante a administração de doses elevadas de quimioterápicos, 

reduzindo as complicações sistêmicas e permitindo maior efetividade local. O uso do 

oxigenador baseou-se, inicialmente, nos efeitos radiomiméticos dos agentes 

alquilantes – considerando que a radiação é potencializada pela tensão hiperbárica 

de oxigênio, os autores acreditaram que tensões de O2 entre 500 e 600 mmHg 

potencializariam o efeito do quimioterápico. 

  Em 1967, Cavalieri et al. descreveram a susceptibilidade seletiva das células 

tumorais a altas temperaturas. Estudos experimentais em células de ascite 

carcinomatosa de Ehrlich e hepatoma de Novikoff apontaram para uma diminuição 

da captação de oxigênio, em relação às células normais, quando a temperatura era 

elevada de 38oC para 42oC. Os mesmos autores relataram, ainda, o uso da 

hipertermia em perfusões regionais destinadas ao tratamento de tumores de 

membros em 22 pacientes, incluindo sete casos de melanoma, além de diversos 

tipos de sarcomas e um paciente com carcinoma espino-celular. Mantendo-se a 

perfusão por um período variável (de duas horas e sete minutos até oito horas e 

cinco minutos), observaram uma resposta satisfatória, principalmente para os 

pacientes portadores de melanoma, nos quais constataram desaparecimento das 

lesões, ainda que sem relato de melhora na sobrevida, devido ao curto período de 

seguimento. 

Com base nos estudos de Cavalieri et al. (1967), Sthelin (1969) associou a 

hipertermia à perfusão de membro isolado com quimioterapia, aumentando o tempo 



do tratamento de 45 minutos para duas horas. O emprego no sistema de 

temperaturas sanguíneas em torno de 46,1oC, associado à manta térmica, 

mantendo-se o membro com temperaturas cutâneas entre 28,8oC e 42,2oC – apesar 

de ter provocado um aumento no índice de complicações –, levou a uma melhor 

resposta e efetividade do método. 

Wieberdink et al. (1982), avaliando a toxicidade das altas doses de melfalano 

na PMI, descreveram um sistema de medição do volume dos membros. Este 

consistia de um reservatório de água cilíndrico com diâmetro de 30 cm e 15 cm para 

pernas e braços, respectivamente. Calibrado e com paredes transparentes, era 

dotado de torneira e drenagem, para facilitar o enchimento e esvaziamento. O 

paciente imergia o membro no reservatório vazio, apoiando o períneo na borda, e o 

reservatório era, então, enchido completamente. Ao retirar o membro do 

reservatório, elevando o paciente, o deslocamento inferior de água observado era 

proporcional ao volume do membro. Para a região ilíaca, que não podia ser 

submersa, adicionava-se uma correção de 10%. As demais áreas (femoral, poplítea, 

axilar e braquial) eram determinadas pela completa imersão do membro até o nível 

de isolamento planejado.  

Paralelamente, os autores descreveram uma graduação de cinco níveis para 

as reações tóxicas nos tecidos normais: I) sem evidência subjetiva ou objetiva de 

reação; II) leve eritema e/ou edema; III) considerável eritema e/ou edema, com 

algumas bolhas; leve comprometimento da deambulação; IV) epidermólise extensa 

e/ou óbvio dano aos tecidos profundos, causando distúrbios funcionais definidos; 

ameaça de ou quadro manifesto de síndrome compartimental; V) reação que pode 

necessitar amputação do membro. Finalmente, eles estabeleceram a dose ideal de 



melfalano na PMI como 10 mg/l de membro perfundido, e de 13 mg/l para volumes 

inferiores a 3,5 litros. 

 

2.2. Fator de necrose tumoral (TNF-α) 

 

 Em 1906, Coley descreveu a regressão de tumores avançados em alguns 

de seus pacientes após o uso da toxina de mesmo nome – um composto de 

bactérias Gram positivas e Gram negativas. A idéia baseava-se na mimetização do 

fenômeno, por ele observado, de regressão de cânceres avançados em pacientes 

que apresentavam um quadro severo de infecção. A terapia polêmica de Coley 

apresentou complicações severas e não foi universalmente aceita. 

   Shear e Andverton (1936) e Shear (1944) continuaram os estudos de Coley 

em modelo animal, relatando indução de necrose hemorrágica em sarcoma murino 

após a administração de um fator derivado de organismos Gram negativos. 

O’Malley, Achinstein e Shear (1962) reportaram que a resposta antitumoral 

observada em 1944 era causada por um fator endógeno do hospedeiro. 

Carswell et al. (1975) isolaram um fator endógeno do plasma de 

camundongos sensibilizados com BCG e tratados com endotoxina, com potencial 

para causar necrose tumoral e, portanto, nomearam-no “fator de necrose tumoral”. 

Pennica et al. (1984) desenvolveram técnicas de recombinação para 

produção do fator de necrose tumoral (TNF-α) em grande escala, despertando 

grande interesse, uma vez que o seu mecanismo de ação diferia do das demais 

drogas quimioterápicas disponíveis. Infelizmente, apesar das elevadas expectativas 

(baseadas nos resultados obtidos em modelo animal), os ensaios clínicos nos 

Estados Unidos, Europa e Japão foram extremamente frustrantes, com RG na 



ordem de 1% a 2%. Aparentemente, o motivo foi a extrema toxicidade do TNF-α em 

humanos, uma vez que a dose máxima tolerada em pacientes era 1/50 da dose 

efetiva em modelos murinos (tumores humanos xeno-enxertados em camundongos 

tipo nude). 

 Em 1987, Asher et al. reportaram que o TNF-α apresentava, em modelos de 

tumores murinos, um efeito terapêutico rápido, após dose única, e despertaram 

interesse no seu uso como terapia regional. 

Em 1992 (b), Lienard et al. utilizaram o TNF-α pela primeira vez na PMI, 

combinado com melfalano, para o tratamento de 29 pacientes portadores de 

melanoma, obtendo RG de 100%, incluindo 90% de RC. Além dos melhores índices 

observados, houve, também, mudança nas características da resposta, reduzindo-se 

dramaticamente o tempo necessário ao amolecimento dos tumores e à obtenção de 

RC. No mesmo artigo, reportavam boas respostas também no tratamento de 

sarcomas de alto grau em extremidades. 

Schraffordt-Koops et al. (1993) citaram o uso da combinação TNF-α e 

melfalano no tratamento de sarcomas de partes moles irressecáveis com indicação 

de amputação, obtendo um índice de salvamento de membros de 90%, com mais de 

40% de resposta patológica completa (ausência de células tumorais viáveis) pós-

ressecção e estudo histopatológico. 

Em 1996 (b), Eggermont et al. conduziram um estudo multicêntrico europeu 

do uso de TNF-α e melfalano no tratamento de sarcomas de partes moles 

irressecáveis com indicação de amputação, obtendo um índice de salvamento de 

membros de 75%, e obtiveram o registro da droga na Europa, pela European 

Medicine Evaluation Agency (Emea), para o tratamento de sarcomas avançados. 



A partir de 1998, a PMI com TNF-α e melfalano se tornou o tratamento de 

escolha para este grupo de pacientes. 

 

2.3. Modelos experimentais de PMI 

 

Benckhuijsen et al. (1982) descreveram o primeiro modelo de PMI em ratos, 

utilizando ratos machos RxU hibridos. Após anestesia intraperitoneal com 

pentobarbital 35mg/kg a artéria e veia femoral eram abordadas por uma incisão 

inguinal longitudinal e dissecadas. A seguir eram canuladas com cânulas de nylon e 

conectadas a um sistema de circulação extracorporea com bomba de rolete e um 

oxigenador com uma mistura de 95% O2 e 5% de CO2. O fluxo era mantido em 

méida, em torno de 4 mL/min por 30 minutos. Ao final as cânulas eram retiradas e a 

circulação restabelecida com o reparo dos vasos usando fio seda 5-0. 

Manusama et al. (1996a; 1996b) modificaram o modelo de Benckhuijsen et 

al., descrevendo o uso do sarcoma de partes moles BN-175, de crescimento rápido 

e metastatização espontânea em ratos Brown Norway. Pequenos fragmentos do 

tumor singênico eram implantados na pata traseira direita do animal, atingindo 

diâmetros de 10 mm a 15 mm em cerca de 10 dias, quando os ratos eram 

submetidos a PMI experimental. A artéria e veia femorais eram canuladas e 

conectadas a um reservatório oxigenado e uma bomba de rolete. O perfusato era 

constituído de hemacell, e as drogas avaliadas, adicionadas nele em bollus. O 

membro era perfundido durante 30 minutos, ao final dos quais se realizava lavagem 

do sistema com 2 ml de hemacell, desprezando o conteúdo do membro. As cânulas 

eram, então, retiradas, os vasos ligados e a pele suturada. Os resultados obtidos 

correspondiam aos observados em pacientes portadores de sarcomas submetidos à 



PMI em termos de sinergismo entre TNF- α e melfalano, e também no índice de 

respostas. 

Em estudos histológicos, Nooijen et al. (1996), utilizando o mesmo modelo 

experimental descrito por Manusama et al., mostraram respostas histopatológicas 

semelhantes às observadas na clínica. 

De Wilt et al. (1999), empregando o mesmo modelo descrito por Manusama 

et al., avaliaram os pré-requisitos para uma PMI efetiva, como oxigenação do 

perfusato, temperatura do membro, duração da PMI e concentração de TNF- α. 

Concluíram que: 1) a combinação de TNF-α e melfalano tem forte efeito sinergístico 

antitumoral, exatamente como observado na clínica; 2) a hipóxia potencializava o 

efeito de melfalano e do TNF-α isolados, mas não a eficácia da associação das duas 

drogas; 3) para uma PMI ótima, é necessária uma duração mínima de 30 minutos e 

temperaturas de, pelo menos, 38oC; e, finalmente, 4) a dose de TNF-α poderia ser 

reduzida de 50 µg em 5 ml de perfusato para 10 µg, sem prejuízo de sua efetividade. 

  



3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Considerações gerais 

 

Os estudos aqui descritos foram todos realizados no Departamento de 

Cirurgia Oncológica Experimental da Universidade de Erasmus, em Roterdã, Países 

Baixos, e estão de acordo com as normas do Dutch Animal Experimentation Act 

(1977) e das Guidelines on the Protection of Experimental Animals do Conselho da 

Comunidade Européia (1986), estabelecendo o uso apenas do número de animais 

necessário à obtenção de dados estatisticamente válidos. 

Os protocolos específicos deste estudo foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em experimentos animais da Universidade de Erasmus, Roterdã. 

 

3.2. Modelo de perfusão de membro isolado experimental 

 

Ratos machos tipo Brown Norway, obtidos da Harlan-CPB (Austerlitz, 

Países Baixos), foram usados como modelo de sarcoma de partes moles (BN-175). 

O peso dos animais variou entre 250 g e 300 g e eles foram mantidos em biotério de 

barreira, em condições normais de dia e noite e alimentados com dieta-padrão de 

laboratório ad libitum (Hope Farms Woerden, Países Baixos). 

No total, foram utilizados 48 ratos, divididos em quatro grupos: 

Primeiro experimento: Curva de resposta à PMI com Hi, incluindo cinco 

animais-controle, seis tratados com melfalano, seis com Hi e melfalano combinados 

e seis com Hi, apenas. 



Segundo experimento: Avaliação do receptor de Hi envolvido no efeito. Três 

animais por bloqueador, respectivamente Hi, melfalano e promethazina e Hi, 

melfalano e famotidina; cinco, apenas melfalano, e seis, Hi combinada a melfalano. 

Terceiro experimento: Avaliação histológica com dois animais por grupo – 

Hi, Hi + melfalano, melfalano e controle, respectivamente. 

Quarto experimento: Captação de melfalano pelo tumor e musculatura 

subjacente. Seis animais tratados com Hi + melfalano e cinco apenas com 

melfalano. 

 

3.2.1. Preparo do modelo 
 

Pequenos fragmentos do sarcoma singênico BN-175, com cerca de 3 mm, 

mantidos em nitrogênio líquido a -80oC, foram rapidamente descongelados e 

inseridos subcutaneamente no dorso de ratos BN, para expansão. Quando atingia 

um diâmetro de, pelo menos, 3 cm, o animal era sacrificado por deslocamento 

cervical (sob anestesia), o tumor era retirado e dividido em pequenos fragmentos de 

tecido tumoral viável, com cerca de 3 cm cada. Estes fragmentos eram, então, 

inseridos subcutaneamente na pata direita traseira dos animais, em grupos de, no 

máximo, 15 animais por vez, através de uma pequena incisão na pele acima do 

tornozelo, com o descolamento da pele e seu fechamento com clipe.  

O crescimento tumoral foi avaliado por medições seriadas da altura, largura 

e profundidade, através do uso de um paquímetro. O volume tumoral foi, então, 

calculado pela fórmula de volume da esfera: 0,4 (A2xB), em que B representa o 

maior diâmetro tumoral e A é o diâmetro perpendicular a B. Quando o diâmetro 

tumoral excedia 25 mm ou ao final do experimento, os animais eram sacrificados por 

deslocamento cervical, sob anestesia. 



 

 

Figura 1: Rato BN com o tumor na pata traseira direita, pronto para ser 
submetido a PMI 

 

 

 
3.2.2. Perfusão de membro isolado experimental 
 

      Figura 2: Diagrama ilustrativo da PMI experimental 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Sarcoma singênico BN-175; b) reservatório; c) bomba de rolete; d) oxigenador; e) torniquete. 

Elaboração do Dr. Timo L. M. ten Hagen. 
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O tratamento consistiu da perfusão experimental previamente descrita por 

Manusama et al. (1996b), que simula confiavelmente os achados de uma perfusão 

clínica, conforme descrito por De Wilt et al. (1999) e Van Der Veen et al. (2000). Sete 

a dez dias após a inserção dos fragmentos tumorais, o diâmetro médio atingia de 12 

mm a 15 mm e os animais estavam prontos para o tratamento experimental (DE 

WILT et al., 1999; VAN DER VEEN et al., 2000).  

Sob anestesia intraperitoneal com quetamina (0,5 µg/kg) e intramuscular 

com hipnomidate (0,5 µg/kg), os animais eram posicionados em decúbito dorsal e 

mantidos fixos na mesa operatória através do uso de fita adesiva. Realizava-se 

tricotomia com barbeador elétrico, assepsia com clorohexidine e incisão paralela ao 

ligamento inguinal, seguida da identificação e isolamento da veia e artéria femorais, 

com uso de microscópio cirúrgico. Em seguida, heparinização sistêmica do animal 

com 50 UI de heparina, administrada endovenosamente (pela veia peniana) e 

canulação da artéria e veia com tubos siliconizados de 0,012 polegada de diâmetro 

interno (DI), 0,025 polegada de diâmetro externo (DE); 0,025 polegada de DI e 0,047 

polegada de DE, respectivamente (Dow Corning, Michigan, USA). Fazia-se a 

conexão dos vasos, por intermédio das cânulas, a uma bomba de rolete com 

reservatório oxigenado, contendo 5 ml de perfusato constituído de hemacell. Um 

torniquete (feito de elástico de borracha), posicionado no ligamento inguinal, garantia 

o isolamento do membro; a sua efetividade era controlada pela manutenção estável 

do volume no reservatório. 

De acordo com o protocolo clínico, o membro era mantido a uma 

temperatura de 38oC, através do uso de uma manta térmica feita com tubo 

siliconizado em serpentina, por onde passava água aquecida; fixado com fita 

adesiva posicionada em torno do membro, posteriormente envolto em papel 



alumínio, isolante térmico. A perfusão era mantida por 30 minutos, após os quais se 

realizava a lavagem do sistema com 2 ml de hemacell, desprezando o conteúdo do 

membro, a retirada das cânulas e a ligadura dos vasos. Por fim, o fechamento da 

pele com sutura contínua em mononylon e a recuperação anestésica do animal, sob 

lâmpada, evitando-se hipotermia. 

No primeiro experimento, os animais foram randomizados entre apenas 

hemacell (Sham – grupo controle; n=5), hemacell mais 40 µg de melfalano (n=6), 

hemacell, 40 µg de melfalano e 1.000 µg de Hi (n=6) ou hemacell mais 1.000 µg de 

Hi (n=6). As drogas eram adicionadas em bollus no reservatório. 

O passo seguinte era a avaliação dos diferentes receptores de Hi envolvidos 

na PMI. Para este fim, 200 µg/ml do bloqueador H1 (H1-B), prometazina ou 50 µg/ml 

do bloqueador H2 (H2-B), famotidina, foram adicionados ao perfusato (n=3 para cada 

um dos grupos) e mantidos em circulação por cinco minutos antes da adição de 

melfalano e da Hi. 

As dimensões tumorais eram medidas diariamente, para avaliação do 

volume do tumor. A resposta foi classificada, conforme a tabela abaixo, em doença 

progressiva (DP), sem alteração (SA), resposta parcial (RP) ou resposta completa 

(RC). 

Tabela 1: Classificação da Resposta Tumoral à PMI 

Resposta Volume tumoral final em relação ao inicial 

Doença progressiva (DP) Aumento >  25% do volume inicial 

Sem alteração (SA) volume final entre 25% > ou < do que o inicial 

Resposta parcial (RP) redução em 25% a 99% do volume inicial 

Resposta completa (RC) ausência de tumor palpável 

 

 



A função do membro se baseava em observação clínica da habilidade do 

animal de caminhar e se manter equilibrado nas patas traseiras após a PMI. Era, 

posteriormente, classificada numa escala de 0 a 2, conforme tabela abaixo. 

Tabela 2: Avaliação da Função do Membro Pós-PMI 

Grau 0 Função seriamente comprometida: animal arrasta a pata traseira, sendo 
incapaz de se elevar 

Grau 1 
Função parcialmente comprometida: apesar de não deambular 
normalmente, o animal é capaz de se equilibrar sobre as duas patas 
traseiras.  

Grau 2 Função normal, sem alterações de marcha ou da elevação 

 

 

3.2.3.Avaliação histológica pós-perfusão experimental com Hi 
 

Dois animais por grupo foram sacrificados por deslocamento cervical, sob 

anestesia, logo após a PMI. Os tumores e uma parte do músculo subjacente foram 

retirados e fixados em formol, embebidos em parafina, submetidos a cortes de 5 µm 

de espessura e corados com hematoxilina e eosina. Após avaliação, imagens foram 

feitas com microscópio Leica DM-RXA, equipado com câmara Sony 3CCD DXC.  

  

3.2.4. Captação de melfalano in vivo 
 

Para avaliar a captação de melfalano in vivo pelo tumor e músculo 

subjacente, 11 ratos (seis submetidos a PMI com Hi combinada a melfalano e cinco 

submetidos a PMI apenas com melfalano) foram sacrificados logo após o 

procedimento. O tumor e parte do músculo subjacente foram removidos, fixados em 

nitrogênio líquido e armazenados a -80oC. Os tecidos foram enviados a Leuven, 

onde foram homogeneizados em 2 ml de acetonitrila e centrifugados. Melfalano foi 



medido por espectrometria gasosa de massa cromatográfica (GC-MS) em pelo 

menos três diferentes partes por amostra, com peso total comparável, de acordo 

com padronização previamente descrita por De Boeck et al. (1997). 

 

3.3. Ensaio de Citotoxicidade 

  

3.3.1. Células tumorais: sarcoma singênico de partes moles de rato 
 

O sarcoma singênico de partes moles BN-175, que apresenta crescimento 

rápido e metastatizante espontâneo (KORT et al., 1984), foi cultivado em meio 

RPMI-1640, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 0,1% de penicilina-

estreptomicina. 

As células tumorais foram, então, cultivadas em placas de 96 poços de fundo 

chato, 24 h antes do tratamento, numa concentração de 105 por poço (volume total 

de 100 µl) e mantidas em incubadora úmida a 37oC, com uma mistura gasosa de ar 

(95%) e dióxido de carbono (5%), até atingir confluência. Após cerca de 48 h, o meio 

de cultura foi trocado e as células foram incubadas por 72 h na presença de meio de 

cultura com diferentes concentrações de melfalano e Hi, variando de 0 a 5 µg/ml e 0 

a 400 µg/ml, respectivamente. 

O crescimento das células tumorais foi, a seguir, medido por intermédio do 

previamente descrito ensaio de Sulforhodamina-B (SRB) (SKEHAN et al., 1990). Em 

breve, as células foram lavadas com solução salina tamponada com fosfato (PBS), 

incubadas com ácido tricloroacético 10%, por uma hora, a 4oC, e novamente 

lavadas. As células foram coradas com SRB por 15 a 30 minutos, lavadas com ácido 

acético 1% e deixadas a secar em temperatura ambiente. As proteínas ligadas ao 



SRB foram dissolvidas em TRIS (10 mm, pH 9.4), e a extinção, medida em 

espectrofotômetro com extinção de 540 nm. A porcentagem de inibição do 

crescimento foi calculada de acordo com a fórmula: porcentagem de crescimento da 

célula tumoral = (meio teste/meio-controle) x 100%. A concentração da droga capaz 

de induzir uma redução de 50% na absorbância em relação ao controle (IC50) foi 

determinada a partir da curva de crescimento. Os experimentos foram repetidos 

quatro vezes. 

 

3.3.2. Células endoteliais de veia umbilical humana (HUVEC) 
 

Células endoteliais de veia umbilical humana (HUVEC) foram preparadas por 

tratamento com colagenase de veias umbilicais humanas frescas e cultivadas em 

meio de cultura endotelial humana – SFM/RPMI, suplementado com 10% de soro 

humano inativado por calor, 20% de SFB, fator de crescimento endotelial humano 

(hEGF), fator de crescimento de fibroblastos vascular humano (hvFGF) e 0,1% de 

penicilina-estreptomicina. As HUVEC foram mantidas em frascos de 175 cm3, em 

estufa úmida, à temperatura de 37oC e com uma mistura gasosa de ar (95%) e 

dióxido de carbono (5%), para expansão, até atingir confluência. A seguir, realizava-

se o subcultivo, procedimento denominado de passagem: aspirava-se todo o meio 

de cultura, lavava-se duas vezes com 10 ml de meio RPMI, adicionava-se 5 ml de 

solução de tripsina 0,25% (Biowhitaker) e retornavam-se os frascos à estufa por dois 

minutos.  

A adição de 2 ml do meio de cultura para HUVEC (contendo 20% de SFB) 

aos frascos neutralizava a ação enzimática da tripsina. A suspensão de células 

obtida era submetida à centrifugação sob uma força relativa de 1.500 rpm, o meio 

sobrenadante era aspirado e desprezado, e as células sedimentadas, ressuspensas 



em 10 ml de meio de cultura HUVEC. Após a contagem, as células eram 

depositadas em frascos de 75 cm3, recolocadas em estufa e cultivadas em placas 

para experimentos, conforme descrito abaixo. 

As HUVEC foram cultivadas 24 h antes do tratamento, numa concentração de 

6x104 células por meio, conforme descrito para as células tumorais e, em seguida, 

incubadas por 48 h com Hi e melfalano, em concentrações variando de 0 a 200 

µg/ml. O crescimento e o IC50 foram também determinados da mesma maneira 

descrita para as células tumorais BN-175. 

 

3.4. Morfologia das células HUVEC e avaliação de 

apoptose/necrose 

 

HUVEC foram cultivadas em placas de 12 poços de fundo chato a 6x104 

células por meio, 24 h antes do tratamento, num volume total de 900 µl por meio, e 

deixadas crescer até confluência a 370C e 5% CO2. A seguir diferentes 

concentrações de Hi (100 ou 200 µg/ml) e melfalano (0 ou 8 µg/ml) foram 

adicionadas e mantidas por 15, 30, 45 ou 60 minutos cada uma. Ao atingirem o 

tempo predeterminado, o meio foi descartado e trocado por 500 µl de meio HUVEC; 

as placas foram, então, levadas ao microscópio invertido Zeiss AxioVert 100M 

(equipado com câmara fotográfica AxioCam) e as alterações morfológicas foram 

documentadas. 

HUVEC foram também cultivadas e incubadas conforme descrito acima, 

utilizando-se as mesmas concentrações de Hi e melfalano e os mesmos tempos de 

cultura, para avaliação de necrose ou apoptose das células, através do kit #3 de 

ensaio de apoptose Vybrant  (Molecular Probes). Após a incubação, tanto o 



supernadante quanto as células destacadas foram transferidas para tubos de 5 ml. 

As células aderentes foram lavadas com meio de cultura RPMI, tripsinizadas com 

300 µl de EDTA, neutralizadas com 100 µl de meio HUVEC contendo 20% SFB e, 

por fim, transferidas para os mesmos tubos de 5 ml.  

As células nos tubos foram, a seguir, centrifugadas por 5 minutos a 1.100 

rpm, o supernadante foi descartado e substituído por 200 µl de buffer com ligante de 

anexina, com ou sem anexina V ou propidium iodide do kit. Após um período de 

incubação de 15 minutos (no escuro e em temperatura ambiente), foi realizada 

leitura por citometria de fluxo com FACscan (Becton Dickinson). Os dados foram, 

depois, processados por software Winmidi 2.7. Os experimentos foram feitos três 

vezes, em duplicata. 

 

3.5. Ensaio de permeabilidade in vitro de células endoteliais 

confluentes 

 

HUVEC foram cultivadas 48 h antes do tratamento a 6x104 células por meio 

sobre membrana policarbonada (6,5 mm de diâmetro, poro de 0,4 µm de diâmetro), 

revestida com fibronectina, em um dispositivo transwell (Costar, Cambridge, MA, 

USA). Em meio HUVEC, 1 ml foi adicionado ao compartimento inferior. As placas 

foram mantidas em estufa a 37oC e 5% CO2 até as células atingirem confluência. O 

meio na câmara superior foi, então, substituído por 50 µl de albumina fluorescente 

(FITC-BSA), mais 250 µl de meio HUVEC contendo Hi em diferentes concentrações: 

0, 50, 100 ou 200 µg/ml. Ao mesmo tempo, o meio na câmara inferior foi substituído 

por 700 µl de meio HUVEC.  



Em seqüência, amostras de 50 µl foram retiradas da câmara inferior aos 0, 

15, 30, 45 e 60 minutos e a fluorescência foi medida em fotoespectrômetro (Victor2 

FSR) a 490 nm de excitação e 530 nm de emissão. Os valores obtidos foram, então, 

comparados aos da curva-padrão, feita de concentrações conhecidas de FITC-BSA, 

para cada medição. 

A seguir, para avaliar se melfalano teria algum efeito na permeabilidade das 

células endoteliais (por si ou em combinação com a Hi), o experimento foi repetido, 

expondo-se a camada confluente de HUVEC a 250 µl de meio HUVEC, apenas 

(controle), melfalano 8 µg/ml ou Hi 100 µg/ml com ou sem melfalano (8 µg/ml). Os 

experimentos foram repetidos quatro vezes. 

 

Figura 3: Diagrama ilustrativo do dispositivo transwell em poço de cultura, utilizado 
para avaliação da permeabilidade in vitro, em placas de cultura com 24 poços 

 

 

 

 



3.6. Análise estatística 

 

As curvas de resposta tumoral e avaliação do envolvimento dos receptores de 

Hi mostram os dados de todos os animais com barra de desvio-padrão. Foram feitas 

análises de medidas repetidas nos três dias mais representativos (4, 8 e 10) no 

programa SAS 8.2 para Windows 2000 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) usando 

PROC MIXED. Os efeitos principais do tratamento e dia (três níveis: 4, 8 e 10) foram 

incluídos nos modelos, bem como as interações entre tratamento e dia. Interações 

estatisticamente significantes foram mais detalhadamente investigadas, avaliando-se 

diferenças nos tratamentos em níveis específicos de dias. 

Os dados do efeito de Hi em diferentes concentrações sobre a 

permeabilidade em camadas confluentes de células HUVEC também foram 

analisados conforme o mesmo modelo estatístico descrito acima, avaliando-se os 

efeitos do tratamento e do tempo (cinco níveis: 0, 15, 30, 45 e 60 minutos). 

A acumulação de melfalano nos tumores foi avaliada pelo teste U de Mann-

Whitney no SPSS v 10.0 para Windows 2000. Quanto à viabilidade das HUVEC 

após incubação com diferentes concentrações de Hi, os dados foram avaliados por 

Kruskal-Wallis também no programa SPSS. 

Em todos os testes, o valor do P foi considerado estatisticamente significante 

apenas quando inferior a 0,05.  



4. RESULTADOS 

 

4.1. Resposta tumoral após PMI com Histamina 

 

Enquanto os tumores cresciam exponencialmente nos ratos BN submetidos à 

PMI-controle, houve uma acentuada resposta à PMI com Hi associada a melfalano: 

regressão do tumor em quatro (66%) dos animais tratados, incluindo dois (33%) com 

desaparecimento completo do tumor aproximadamente 10 dias após o tratamento 

(P<0,01). A perfusão com Hi ou melfalano isolados resultou na melhor das respostas 

em, respectivamente, 3 SA (50%) e 1 RP (17%) (Fig. 4 e Tab. 3). 

 

Figura 4: Curva de resposta a PMI com Histamina e melfalano 

 

Obs.: Os valores são apresentados como volume tumoral medido diariamente nos diversos animais. 

As barras representam desvio-padrão. *  
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Tabela 3: Padrão de resposta conforme volume tumoral inicial e final 

 

TRATAMENTO RC RP SA DP 

Sham (5) - - - 100% 

Melfalano (6) - 17% 17% 66% 

Histamina (6) - - 50% 50% 

Hist+melf (6) 33% 33% 33% - 

 

 

O uso de Hi na PMI não implicou efeitos colaterais sistêmicos. Quanto à 

toxicidade regional, observou-se um edema leve transitório após a PMI com Hi (tanto 

sozinha quanto em combinação com melfalano), classificada como Grau 1 em dois 

ratos por grupo (Hi e Hi+ melfalano). Após dois dias, o edema desaparecia e a 

função do membro retornava ao normal. 

 

Para determinar quais receptores de Hi estariam envolvidos no efeito acima 

descrito, bloqueadores específicos H1-B e H2-B foram usados durante o tratamento. 

Conforme se observa na Fig. 5, ambos foram capazes de bloquear o efeito de Hi na 

PMI. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5: Efeito dos bloqueadores H1-B (promethazina) e H2-B (famotidina) na 
PMI 

 

 
 

4.2. Avaliação histológica pós-perfusão experimental com Hi  

 

A avaliação histológica dos tecidos tumoral e muscular retirados logo após a 

PMI revelou diferenças acentuadas entre os diversos tratamentos. A PMI apenas 

com Hi provocou alterações vasculares esparsas; já a combinação de Hi com 

melfalano acentuou estas alterações. PMI com Hi causou dilatação da vasculatura 

tumoral, extravasamento de hemáceas para o tecido tumoral, bem como lesão da 

camada endotelial dos vasos tumorais. Após PMI com Hi associada a melfalano, a 

maior parte dos vasos se apresentava severamente danificada, resultando em 

hemorragia maciça, infiltrando o tecido tumoral. Os vasos do tumor mostravam perda 

da integridade, com formação de espaços extensos, bem como extravasamento de 

hemáceas e alguns infiltrados de leucócitos. No músculo, não se visualizaram 

0 4 8 12
0

2000

4000

6000
famo+Hi+mel (n=3)

prom+Hi+mel (n=3)

mel (n=5)

Hi+mel (n=6)

dias

V
ol

um
e 

tu
m

or
al

 (
m

m
3 )
 



alterações evidentes em termos de hemorragia, vasodilatação ou infiltrados em 

nenhum dos tratamentos realizados. 

Cabe salientar que os achados acima descritos não foram observados nos 

ratos submetidos a PMI com melfalano isolado ou no grupo-controle (Fig. 6). Após 

PMI-controle, observaram-se os vasos intactos e um tecido tumoral sem alterações 

aparentes. No caso de PMI apenas com melfalano, visualizaram-se alguns focos de 

necrose do tecido tumoral, porém, sem alterações na vasculatura tumoral. 

 

Figura 6: Avaliação histologica dos tumors pós-perfusão experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Captação de melfalano in vivo 

 

 Devido à natureza vasoativa da Hi, esperávamos um aumento na captação de 

melfalano pelo tecido tumoral. Para confirmar a hipótese de Hi ter um efeito indireto 

na vasculatura associada ao tumor (TAV), através do aumento da permeabilidade 

vascular – resultando em maior acúmulo de melfalano no tumor em relação aos 

tecidos normais –, medimos a concentração de melfalano no tumor e no músculo 

subjacente logo após a PMI. A adição de Hi levou não apenas a um aumento de 

duas vezes na concentração tumoral de melfalano (P<0,03), mas também a uma 

diminuição dos níveis no músculo. Assim, a associação de Hi a melfalano resultou 

em um aumento de quatro vezes na presença de melfalano no tumor em relação ao 

músculo (P=0,02): 

Figura 7: Captação de melfalano pelo tumor com ou sem Hi associada 

 

Obs.: As barras representam desvio-padrão. * P=0.024 (Mann-Whitney U test, two-tailed) 
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Figura 8: Relação entre a quantidade de melfalano captada pelo tumor e a 
musculatura subjacente 

 

 

Obs: As barras representam desvio-padrão.  * P=0.02 (Mann-Whitney U test, two-tailed) 

 

4.4. Ensaio de citotoxicidade 

  

O efeito direto de Hi nas células tumorais e endoteliais foi avaliado através 

de ensaios de citotoxicidade in vitro. Observou-se uma inibição do crescimento 

celular (dependente da concentração da droga utilizada) em todas as linhagens 

testadas. As linhagens de células tumorais BN-175 se mostraram mais sensíveis a 

Hi com uma IC50 de 0,9 µg/ml; já a HUVEC menos sensível apresentou uma IC50 na 

faixa de 100 µg/ml (Fig. 9). A despeito do efeito citotóxico tanto de Hi quanto de 
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melfalano in vitro, aparentemente não houve sinergismo entre eles, apenas o efeito 

aditivo. 

 

Figura 9: Citotoxicidade de Hi com ou sem melfalano, em cultura de células  

BN-175 

 

 

Figura 10: Citotoxicidade de Hi com ou sem melfalano nas HUVEC 

 

10 -2 10 -1 10 0 10 1 0

40

80

120

200 µg/mL Hi

40 µg/mL Hi

20 µg/mL Hi

0 µ g/mL Hi

melfalano ( µ g/mL)

%
 c

re
sc

im
en

to
 B

N
-1

75
 

10 1 10 2
0

40
 

80

120

200 mg/mL Hi
100 mg/mL Hi
25 mg/mL Hi
0 mg/mL Hi

melfalano( µ g/mL)

%
 c

re
sc

im
en

to
 H

U
V

E
C
 



 

4.5. Morfologia das células HUVEC e avaliação de 

apoptose/necrose 

 

Observamos um efeito dose e tempo dependente de Hi nas HUVEC, 

iniciando-se com o surgimento de espaços entre as células que, lentamente, 

tornavam-se arredondadas e, por vezes, alongadas. Nas concentrações mais 

elevadas ou após períodos mais prolongados de incubação, encontraram-se alguns 

fragmentos no meio (Fig. 11). Já as células-controle, expostas apenas ao meio de 

cultura, não apresentaram alterações morfológicas. 

 

Figura 11: Morfologia das células HUVEC pós incubação in vitro com Hi 

 

 

 

 



 

Ao examinarmos a viabilidade das células (tanto as aderentes quanto as 

destacadas), usando o ensaio de Apoptose do kit Vybrant, não houve aumento do 

número de células apoptóticas nem de necróticas quando as células foram 

incubadas com Hi em relação àquelas que o foram com meio de cultura, apenas 

(P=0,04 e 0,05, respectivamente) (Fig. 12). Mesmo a adição de melfalano a Hi não 

alterou o cenário acima descrito.  

Figura 12: Viabilidade das células HUVEC cultivadas com Hi com ou sem 
melfalano após 30 minutos (A) e 60 minutos (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: As barras representam desvio-padrão.  

 

4.6. Ensaio de permeabilidade in vitro de células endoteliais 

confluentes 

 

Houve um aumento na permeabilidade in vitro de células endoteliais 

confluentes expostas a Hi, dependente tanto da concentração da droga quanto do 

tempo de exposição. O aumento foi mais acentuado nos primeiros 15 minutos de 
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exposição. Conforme se observa na Fig. 13, o uso de 200 µg/ml de Hi provocou um 

aumento ainda mais pronunciado, que chegou a quatro e até cinco vezes o índice 

observado no grupo-controle, expostas somente a meio de cultura. Concentrações 

de Hi da ordem de 100 µg/ml aumentaram este índice na faixa de duas a três vezes, 

enquanto 50 µg/ml provocaram um leve crescimento, de uma vez e meia.  

É interessante salientar que o uso de 50 µg/ml ou 100 µg/ml de Hi resultou 

em perda de efeito adicional da droga após cerca de 15 e 30 minutos, 

respectivamente, quando se observa que as curvas se tornam paralelas à curva-

controle. Surpreendentemente, o uso de 200 µg/ml apresentou uma resposta 

contínua das HUVEC no período analisado, com aumento progressivo da 

permeabilidade, caracterizado por uma curva de resposta que não se tornou paralela 

à curva-controle mesmo após 60 minutos de incubação. 

Figura 13: Efeito de Hi na permeabilidade in vitro das HUVEC 
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Conforme se pode observar na Fig. 14, a cultura com melfalano não teve 

nenhum efeito na permeabilidade das HUVEC, seja sozinho ou combinado a Hi. 

Figura 14: Permeabilidade das HUVEC incubadas com Hi e/ou melfalano, 
mostrando a ausência de efeito de melfalano sozinho ou em combinação com 

Hi 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Modelo experimental de PMI 

 

Modelos experimentais de PMI foram desenvolvidos devido aos resultados 

positivos obtidos nesta modalidade de tratamento em humanos, na abordagem de 

tumores sólidos de extremidades. A intenção era elucidar os mecanismos de ação, 

explorar novas maneiras de aumentar a eficácia e o uso potencial de novas drogas, 

incrementando a terapia regional.  

Já na década de 80, vários autores utilizaram cachorros como modelo 

animal de PMI, no estudo da farmacocinética de melfalano, doxorubicina e cisplatina. 

(FONTIJNE et al., 1984; PFEIFFER et al., 1995; VAN GINKEL et al., 1995). 

O uso de animais de menor porte, como ratos, tem as vantagens do menor 

custo, maior facilidade de armazenamento, manipulação e seguimento, conforme 

estabelecido pelas normas de uso de animais de laboratório.  

Benckhuijsen et al. (1982) descreveram o primeiro modelo de PMI em ratos, 

posteriormente modificado por Manusama et al. (1996a; 1996b), o qual utilizamos 

neste estudo. A idéia, extremamente engenhosa, auxiliou na melhor compreensão 

do método e permitiu explorar novas alternativas para seu desenvolvimento.  

É importante, porém, salientar que o método, como toda técnica, exige uma 

curva de aprendizado mesmo para quem já tem formação cirúrgica, tanto no manejo 

do animal, do material e do microscópio quanto no tempo de realização da 

metodologia. Para obtenção de dados confiáveis e reproduzíveis, é necessária a 

observação de todos os detalhes envolvidos no procedimento, que incluem a 

duração, controle da temperatura e manutenção da anestesia, entre outros. A falha 



em alguma das etapas pode implicar extravasamento do perfusato em quantidade 

suficiente para comprometer o experimento, produzir edema do membro tratado ou 

mesmo óbito do animal, com a perda do experimento. 

Esta curva de aprendizado dura alguns meses (cerca de dois a três), 

comparando-se as perfusões-controle do novo “cirurgião” às curvas históricas 

obtidas pelos experientes, antes de iniciar os tratamentos.  

 

5.2. PMI com Histamina e melfalano 

 

Este estudo mostra, pela primeira vez, a promissora atividade de Histamina 

em combinação com melfalano na PMI, para o tratamento de sarcomas de partes 

moles. O acentuado efeito observado da combinação das drogas poderia ser 

explicado com base em três mecanismos: 1) citotoxicidade direta contra as células 

tumorais; 2) citotoxicidade direta contra a vasculatura tumoral; e 3) efeito indireto de 

Hi nas células endoteliais, provocando aumento na concentração de melfalano no 

tumor. 

O efeito direto de Hi nas células tumorais está de acordo com relatos prévios 

da expressão de receptores de Hi em diferentes linhagens de células tumorais e 

neoplasias humanas, sugerindo um papel no crescimento celular (CRICCO et al., 

2000), como nas células DU-145 de adenocarcinoma de próstata humano 

(VALENCIA et al., 2001). Isto – associado ao efeito direto observado também nas 

células endoteliais – poderia explicar o melhor resultado de Hi sozinha na PMI em 

relação à PMI-controle, com 50% de SA versus 100% DP, respectivamente. Mesmo 

assim, a adição de drogas quimioterápicas é obrigatória para obtenção de boas 



respostas antitumorais, conforme já descrito previamente para as perfusões com 

TNF-α (DE WILT et al., 1999). 

O efeito direto mais acentuado de Hi nas células endoteliais é um adicional 

em relação ao TNF-α, droga de escolha atual. Hi, mesmo sozinha, é capaz de 

alterar a morfologia das células endoteliais após curto período de incubação, 

resultando na formação de espaços e no arredondamento das células in vitro, 

conforme ilustrado nas Figs. 7 e 8. Já in vivo, combinada com melfalano, o efeito na 

vasculatura, especialmente a tumoral, é ainda melhor, com formação de espaços 

difusos e destruição da camada endotelial observados logo após a PMI. No 

tratamento-padrão, usando TNF-α e melfalano, este é um efeito secundário, que 

demanda alguns dias para se tornar evidente (NOOIJEN et al., 1996). 

Houve um forte efeito de Hi na vasculatura tumoral logo após a PMI, 

acompanhada por um aumento na concentração de melfalano no tumor, 

confirmados pela avaliação histopatológica e pela medição da droga no tumor e 

músculo subjacente logo após o procedimento. Este efeito foi dependente da dose e 

requereu uma concentração de cerca de 200 µg/ml de Hi. 

Andriopoulou et al. (1999) descreveram previamente que a incubação de 

células endoteliais microvasculares (CEM) por 25 minutos com Hi, em 

concentrações de 11 µg/ml, resultou em aumento da permeabilidade em 120%, já 

nos primeiros 15 minutos de incubação, para cultura de células longamente 

confluentes e de 45% para recém-confluentes.  

Trabalhando com doses 10 vezes superiores, obtivemos achados compatíveis 

in vitro e in vivo, com aumento da permeabilidade das HUVEC em confluência e da 

concentração de melfalano no tumor, acompanhada de redução na musculatura 

subjacente. Por outro lado, foi notório o padrão contínuo de efeito de Hi na 



concentração utilizada na PMI (200 µg/ml), bem diferente do padrão correntemente 

descrito de um efeito curto nos primeiros 15 minutos de exposição (CRICCO et al., 

2000). Resultado que sugere uma ação adicional nas junções das células endoteliais 

em relação ao clássico observado, bem como nos leva a especular que este seria o 

fenômeno essencial necessário para os resultados observados in vivo, na PMI. 

Outra vantagem potencial de Hi sobre TNF-α seria a sua farmacocinética com 

uma meia-vida extremamente curta no plasma, de apenas 0,35 minuto (RIZZEL et 

al., 2002). Hi é metabolizada no ser humano por duas vias principais; a mais 

importante envolve a metilação do anel e é catalisada pela enzima histamina-N-

metiltransferase, distribuída universalmente. A maior parte do produto, N-

metilhistamina, é convertida pela monoamino-oxidase (MAO) em N-metil imidazol 

ácido acético. Alternativamente, Hi passa por deaminação oxidativa catalisada, 

principalmente, por uma enzima não específica, a diamina oxidase (DAO). Os 

produtos são o imidazol ácido acético e o seu ribosídio. Os metabólitos têm pouca 

ou nenhuma atividade e são excretados na urina (GARRISON et al., 1990).  

Apesar destes dados virem de estudos com menores dosagens ou com Hi 

sistêmica, a presença de um sistema de metabolização amplamente distribuído e 

rápido sugere uma droga potencialmente mais segura em caso de extravasamento 

durante a PMI. Mais ainda: abre novas possibilidades de aplicação na perfusão de 

órgãos, por exemplo, na perfusão isolada de fígado. Porém, vale salientar que mais 

estudos da farmacodinâmica para doses elevadas e estudos clínicos são 

obrigatórios para a o uso de Hi como droga de escolha na PMI em seres humanos. 

Nossos achados embasam um efeito direto e específico de Hi na célula 

endotelial tumoral, que resultou em hemorragia dramática e na destruição da 



camada endotelial dos vasos tumorais. Este efeito dramático é, provavelmente, o 

responsável pelo animador efeito aqui discutido. 

Ambos os receptores Hi estão envolvidos no resultado observado na PMI, 

quando ambos os bloqueadores (H1 e H2) foram capazes de revertê-lo. Isto faz 

sentido, já que os diferentes receptores estão localizados em distintas estruturas e 

têm mecanismos de ação independentes: os H1-B, de maior afinidade e efeito rápido, 

mas de curta duração, localizam-se nas células endoteliais; já os H2B, de efeito mais 

lento, porém mais duradouro, situam-se nas células da musculatura lisa vascular. 

A toxicidade não seria um fator limitante para o uso de Hi na PMI, uma vez 

que não se observou nenhuma toxicidade sistêmica; quanto à regional, embora 

tenha afetado 33% dos ratos que receberam a droga (sozinha ou combinada com 

melfalano), foi muito leve e completamente reversível após dois dias. De maneira 

semelhante, a PMI em humanos com a droga de escolha atualmente, TNF-α, 

combinada com melfalano, apresenta, também, eritema e edema que, por vezes, 

comprometem levemente a motilidade (respectivamente, Grau II e III de Wieberdink) 

num grande número de pacientes (EGGERMONT; DE WILT; TEN HAGEN, 2003; 

WIEBERDINK et al., 1982) 

Finalmente, Histamina combinada com melfalano tem um efeito importante e 

promissor na PMI para o tratamento de sarcomas de partes moles em ratos. O 

mecanismo de ação envolve tanto um efeito direto quanto indireto, respectivamente: 

1) a citotoxicidade contra células tumorais e endoteliais; e 2) ação específica na 

vasculatura tumoral, levando a um aumento de cerca de duas vezes na captação 

tumoral de melfalano, combinada com uma redução na concentração muscular. 

Hi combinada a melfalano na PMI parece uma alternativa bastante 

promissora, a ser avaliada na clínica. 



 

6. CONCLUSÕES 

 

1. Histamina, em combinação com melfalano, tem um efeito importante e 

promissor na perfusão de membro isolado, no tratamento de sarcomas de partes 

moles, em ratos Brown Norway. 

 

2. Histamina tem efeito citotóxico direto tanto nas células tumorais quanto 

endoteliais. 

 

3. Histamina tem efeito indireto nas células endoteliais, aumentando a 

captação de quimioterápico pelas células tumorais. 
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