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RESUMO 
 

Objetivo:  Avaliar a influência do fracionamento da dose de energia sobre o 

estresse oxidativo, via peroxidação lipídica, e tipo de morte celular em tumores 

de cólon induzidos experimentalmente em ratos. Métodos:  Foram utilizados 50 

ratos Wistar, totalizando 116 amostras tumorais, distribuídos em três grupos: 

irradiação contínua (G1 = 47 amostras; 200 J/cm2), irradiação fracionada (G2 = 

57 amostras; 40 J/cm2, intervalo de escuro de 150 s, 160 J/cm2), grupo controle 

(G3 = 12 amostras; sem fotossensibilizador e sem irradiação), sendo os 

mesmos subdivididos após a irradiação laser segundo o tempo transcorrido 

entre o final da irradiação e a morte dos animais (G1A e G2A, 0 h; G1B e G2B, 

3 h; G1C e G2C, 24 h; G1D e G2D, 48 h).  Os animais dos grupos G1 e G2 

receberam a aplicação do fotossensibilizador (Photogem®, 2mg/Kg de peso 

i.v.) 3 horas antes da irradiação laser (630 nm, intensidade de 200 mW/cm2, 

duração total da irradiação de 1320 s). A irradiação foi realizada através de 

uma fibra óptica com difusor cilíndrico guiada via endoscópica até os tumores 

no cólon dos animais. Resultados:  Foi observado um aumento 

estatisticamente significante na peroxidação lipídica (G2A > G1A; p = 0,008) e 

no índice de necrose tumoral (G2C > G1C; p = 0,043) do grupo irradiação 

fracionada em relação ao grupo irradiação contínua, indicando uma correlação 

direta entre o aumento na geração de EROs e o aumento na indução de morte 

celular, via necrose, associados ao fracionamento da dose de energia na 

terapia fotodinâmica (TFD), não houve porém, diferença estatisticamente 

significante entre os grupos G1 e G2 em relação aos índices apoptóticos 

obtidos através das técnicas TUNEL e imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada). 

Conclusão:  O fracionamento da dose de energia influencia diretamente no 

processo de peroxidação lipídica induzindo um aumento nos índices de morte 

celular via necrose na fase inicial do processo aumentando significativamente a 

eficácia da TFD sobre as neoplasias de cólon em ratos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Ministério da Saúde apresentou como estimativa para 2008, em todo o 

Brasil, a ocorrência de 466.730 casos novos de câncer. Para o sexo masculino, 

são esperados 231.860 casos novos, enquanto que, para o sexo feminino, são 

estimados 234.870 casos novos. Destes, 27 mil são tumores de cólon e reto.  

O câncer colorretal (CCR) é a terceira causa mais comum de câncer no 

mundo em ambos os sexos e a segunda causa em países desenvolvidos 

(BRASIL, 2007).  

Nos últimos anos a incidência de CCR parece ter atingido um platô nas 

áreas de alto risco e parece aumentar naquelas áreas antes consideradas de 

baixo risco, devido possivelmente ao envelhecimento das populações bem 

como à adoção de estilo de vida sedentária e a adoção de hábitos alimentares 

pouco saudáveis como a dieta baseada em gorduras animais, baixa ingestão 

de frutas, vegetais e cereais, assim como consumo excessivo de álcool e 

tabagismo (FRANCO, FRANCO, 2004). 

Apesar do crescente aumento no número de casos novos de câncer no 

Brasil e no mundo observa-se uma redução na taxa de mortalidade, fato este 

que pode ser atribuído às constantes e incessantes pesquisas nas áreas de 

diagnóstico e tratamento dessa doença.   

Apesar dos relevantes avanços nas técnicas tradicionais de cirurgia 

(ressecções clássicas, ampliadas e laparoscópicas), quimioterapia, radioterapia 

ou mesmo a terapia combinada utilizada no tratamento do CCR, essas ainda 

apresentam eficiência limitada, bem como diversas complicações pós-

operatórias como infecções, deiscência da anastomose e recidivas. Diante 

disso novas modalidades terapêuticas têm sido propostas para o tratamento do 

câncer, dentre elas a terapia fotodinâmica (TFD). Essa técnica compreende a 

aplicação de uma substância química fotossensibilizante (fotossensibilizador - 

FS) e subseqüente irradiação com uma luz de comprimento de onda específico 

no local acometido pela lesão que, na presença de oxigênio molecular, irá 

desencadear uma reação fotoquímica que induzirá a liberação de radicais livres 

no meio intracelular, principalmente do oxigênio singleto, culminando com a 

morte das células tumorais (DOUGHERTY et al., 1998). 
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A TFD é uma modalidade terapêutica empregada no tratamento de 

diversas doenças, principalmente as neoplásicas. Dentre as principais 

aplicações oncológicas da TFD estão os carcinomas espinocelular e 

basocelular, estágios avançados de câncer de pulmão, carcinoma gástrico 

superficial, câncer de cabeça e pescoço, câncer de bexiga (DOUGHERTY et 

al., 1998; PERVAIZ, OLIVO, 2006; QIANG et al., 2007), cânceres esofágicos 

(MESSMANN et al., 1997; KUBBA, 1999; LOVAT et al., 2005) e colorretais 

(BOWN, 1989; BARR et al., 1989; BARR et al., 1991; DOHMOTO et al., 1996; 

KASHTAN et al., 1996; ABULAFI et al., 1997; TSUTSUI et al., 2002; 

NAKAMURA et al., 2003; ROSS et al., 2006; CURNOW et al., 2006). A TFD 

vem sendo utilizada em conjunto com as técnicas convencionais no tratamento 

do câncer colorretal em humanos (DOHMOTO et al., 1996; KASHTAN et al., 

1996; NAKAMURA et al., 2003). 

Os mecanismos associados à destruição tumoral pela TFD são a 

produção de oxigênio singleto e espécies reativas de oxigênio (EROs), colapso 

microvascular e ativação inespecífica do sistema imune (DOUGHERTY et al., 

1998; CASTANO et al., 2005). Considera-se a produção de oxigênio singleto o 

mecanismo mais importante na indução da morte celular na TFD. Nos últimos 

anos muitos estudos têm sido realizados visando elucidar as vias envolvidas na 

indução da morte celular, seja por necrose ou apoptose (LUO, KESSEL, 1997; 

GRANVILLE et al., 1998; LAM et al., 2001; HIGUSHI, 2003; MIKE et al., 2007). 

A forma de morte celular induzida pela TFD exerce um papel importante na 

resposta imune no período após o tratamento podendo influenciar diretamente 

a eficiência do mesmo (PLAETZER et al., 2003). 

Entre os fatores que podem influenciar esse processo figuram o genótipo 

da célula (WYLD et al., 2001), a dose empregada na TFD, e a concentração e 

localização intracelular do FS, sendo a localização extra-mitocondrial associada 

principalmente à necrose (ALMEIDA et al., 2004).  

A apoptose é um mecanismo de morte celular que ocorre tanto em 

processos fisiológicos de crescimento, desenvolvimento e involução tecidual 

como por danos celulares associados a infecções virais, toxinas bacterianas, 

hipóxia, quimioterápicos, radioterapia e TFD (OLEINICK et al., 2002; ALMEIDA 
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et al., 2004; NOWIS et al., 2005). A apoptose é um processo biológico 

coordenado, dependente de energia e altamente regulado por sinais intra e 

extra-celulares (OLEINICK et al., 2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et 

al., 2004; NOWIS et al., 2005). Entre os reguladores desse processo destacam-

se os produtos dos genes da família Bcl-2 que agem tanto promovendo (Bak, 

Bad, Bcl-xS e outros), como inibindo (Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w e outros) a apoptose 

(OLEINICK et al., 2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et al., 2004; NOWIS 

et al., 2005) e, os genes que codificam as proteínas inibidoras da apoptose 

IAPs (inhibitors of apoptosis proteins) cuja ação principal está associada à 

inibição das caspases (cysteinyl aspartic acid-proteases) executoras (caspases 

3, 6, 7) e, que por sua vez tem sua atividade controlada por moléculas 

inibidoras das IAPs, sendo a Smac/DIABLO (second mitochondria-derived 

activator of caspases/direct IAP-binding protein with low pI) a principal e mais 

estudada (HUPPERTZ et al., 1999; HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004; 

HUERTA et al., 2007; BUYTAERT et al., 2007). 

A TFD pode induzir a apoptose por duas vias distintas: via intrínseca, 

principalmente associada àqueles FS de localização mitocondrial que, ao 

serem ativados promovem modificações do potencial de membrana 

mitocondrial induzindo a liberação do citocromo c para o citosol e a ativação 

das caspases; via extrínseca, mediada por receptores Fas, Fas-L e TNFR1, 

principalmente associada aqueles FS cuja localização se dá na membrana 

plasmática (YOKOTA et al., 2000; OLEINICK et al., 2002; ALMEIDA et al., 

2004).      

A efetividade da TFD está diretamente relacionada a diversos fatores 

inerentes ao tecido alvo (estrutura celular e vascular do tumor); ao FS 

(seletividade, solubilidade em lipídios e localização celular); aos parâmetros de 

irradiação tais como comprimento de onda (nm), dose de energia (J/cm2) e 

intensidade ou taxa de fluência (W/cm2). 

Quanto aos FS, estes, assim denominados por apresentarem 

sensibilidade à luz, devem apresentar certas propriedades específicas para 

atuarem como agentes fototerapêuticos tais como: baixa toxicidade na 

ausência de luz, seletividade para células neoplásicas, possuir uma banda de 
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absorção na chamada janela biológica (estreita faixa do espectro de radiação 

onde há relativa penetração nos tecidos biológicos) e, finalmente, deve ser 

metabolizado rapidamente minimizando possíveis efeitos colaterais 

(MACHADO, 2000; SIMPLÍCIO et al., 2002; CASTANHO et al., 2005) 

Há vários fotossensibilizadores aprovados e sendo utilizados em 

tratamentos clínicos em diversos países, entre eles os derivados da 

hematoporfirina (Photofrin, Photoscan, HpD e Photogem), derivado da 

benzoporfirina (Visudyne) e o 5-ácido aminolevulínico (Levulan) 

(MACHADO, 2000; SIMPLÍCIO et al., 2002; CASTANHO et al., 2005; 

PERVAIZ, OLIVO, 2006).   

Muitos estudos têm sido realizados visando aumentar a eficiência da 

TFD através do desenvolvimento de novos FS (MACHADO, 2000; SIMPLÍCIO 

et al., 2002; NUNES et al., 2004; CASTANHO et al., 2005; PERVAIZ, OLIVO, 

2006), aumentando a pressão parcial de oxigênio tecidual através da utilização 

de câmara hiperbárica (TOMASELLI et al., 2001; CHEN et al., 2002), bem 

como por intermédio da variação e fracionamento na dose de energia 

(MESSMANN et al., 1995; MESSMANN et al., 1997; CURNOW et al. 1999; 

INUMA et al., 1999; CURNOW et al., 2000; van den BOOGERT et al., 2001; 

TSUTSUI et al., 2002; BABILAS et al., 2003; ROBINSON et al., 2003; 

OBERDANNER et al., 2005; HARADA et al., 2005; CURNOW et al., 2006; 

TOGASHI et al., 2006; BONINI, 2006).  

O fracionamento da dose de energia em TFD tem gerado controvérsia 

entre diferentes grupos de pesquisadores; alguns demonstraram em seus 

trabalhos um aumento significativo na eficácia da TFD através do 

fracionamento da dose de energia promovendo aumento da área de necrose 

tumoral (MESSMANN et al., 1995; MESSMANN et al., 1997; CURNOW et al., 

1999; INUMA et al., 1999; CURNOW et al., 2000; TSUTSUI et al., 2002; 

ROBINSON et al., 2003; CURNOW et al., 2006; BONINI, 2006), enquanto 

outros observaram apenas um aumento da pO2 nos tecidos adjacentes à área 

irradiada, não evidenciando alterações significativas entre a irradiação de 

energia contínua ou fracionada sobre os tecidos tumorais (van den BOOGERT 

et al., 2001; PECH et al., 2002; BABILAS et al., 2003; HARADA et al., 2005). 
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O principio básico do fracionamento da dose de luz é permitir a 

reoxigenação dos tecidos irradiados no período de escuro, haja vista haver 

uma redução acentuada dos níveis de oxigênio durante a primeira fração da 

irradiação, devido não somente a oclusão vascular desencadeada no início do 

processo, mas também à própria reação fotodinâmica. Na ausência de luz 

durante o período de escuro, a reação fotodinâmica é interrompida reduzindo 

assim o consumo de oxigênio molecular pela célula o que, associado ao 

restabelecimento da microcirculação, permite que os níveis de oxigênio tecidual 

retornem aos valores máximos, otimizando os efeitos da TFD durante a 

segunda fração de irradiação (CURNOW et al., 1999; INUMA et al., 1999; 

CURNOW et al., 2000; TSUTSUI et al., 2002; ROBINSON et al., 2003; 

OBERDANNER et al., 2005; CURNOW et al., 2006; TOGASHI et al., 2006; 

BONINI, 2006).   

O intervalo de escuro proporcionado pelo regime de fracionamento, além 

da reoxigenação tecidual e os danos oxidativos causados pela reperfusão de 

tecidos submetidos a condições de hipóxia durante a primeira fração de 

irradiação, permite também o restabelecimento dos mecanismos de quelação 

de radicais livres (OBERDANNER et al., 2005) e a redistribuição do FS no 

espaço subcelular (CURNOW et al., 1999; INUMA et al., 1999; CURNOW et al., 

2000; TSUTSUI et al., 2002; ROBINSON et al., 2003; OBERDANNER et al., 

2005; CURNOW et al., 2006; TOGASHI et al., 2006; BONINI, 2006).  

O sucesso do regime de fracionamento está associado a diversos 

fatores, mas a taxa de fluência (mW/cm2) (INUMA et al., 1999) e a duração do 

intervalo de escuro (MESSMANN et al., 1995; MESSMANN et al., 1997; 

CURNOW et al., 1999; CURNOW et al., 2000; CURNOW et al., 2006; BONINI, 

2006) parecem exercer um papel crucial. A escolha da taxa de fluência ideal 

depende da área, profundidade e rede capilar do tecido irradiado, bem como do 

FS. Taxas superiores a 250 mW/cm2 estão associadas à intensa redução dos 

níveis de oxigênio celular, reduzindo significativamente a eficácia da reação 

fotodinâmica, entretanto taxas de fluência muito baixas são incapazes de 

induzir a morte das células, principalmente aquelas localizadas em planos mais 

profundos do tecido alvo (VEENHUIZEN, STEWART, 1995). O intervalo de 

escuro deve ser longo o suficiente para permitir a reoxigenação tecidual, porém 
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sem permitir que os mecanismos adaptativos celulares consigam reverter os 

danos oxidativos gerados pela reação fotodinâmica na primeira fração de 

irradiação, considerando-se adequado para a TFD em cólon o período de 150 s 

(MESSMANN et al., 1995; CURNOW et al., 1999; CURNOW et al., 2000; 

TSUTSUI et al., 2002; CURNOW et al., 2006). O número de intervalos de 

escuro parece não exercer grande influência sobre a efetividade do regime de 

fracionamento, possivelmente devido ao dano irreversível sobre a 

microvasculatura após a segunda fração de irradiação (CURNOW et al., 1999; 

CURNOW et al., 2000; CURNOW et al., 2006). 

Nas últimas décadas diversos modelos experimentais têm sido 

desenvolvidos em animais utilizando-se compostos químicos indutores da 

formação e desenvolvimento de tumores colorretais (LARANGEIRA et al., 

1998), muitos com características semelhantes àqueles de ocorrência natural 

visando à obtenção de informações sobre a gênese, evolução, bem como 

métodos de diagnóstico e terapias mais eficazes frente a essas neoplasias 

(SHETYE et al., 1990). Dentre os compostos químicos um dos mais utilizados é 

a 1,2-dimetilhidrazina (DMH) uma vez que induz carcinomas com semelhança 

morfológica e histológica daqueles tumores de ocorrência natural em humanos 

(LARANGEIRA et al., 1998). 

A 1,2-dimetilhidrazina (DMH) após a ativação metabólica, induz a 

formação de O6-MeG no DNA de vários tecidos, observando-se diferentes 

padrões de apoptose nas criptas do intestino grosso e delgado o que tem sido 

proposto como um possível fator de especificidade do órgão pela 

carcinogênese promovida pela DMH, embora este fator ainda não esteja 

claramente elucidado (COLUSSI et al., 2001). A indução de vários tumores no 

cólon pela DMH, provavelmente ocorre porque há uma interferência no 

processo de metilação do DNA via citocromo p450 (LARANGEIRA et al., 1998). 

O sucesso da terapia e conseqüente redução na mortalidade dos 

pacientes acometidos pelo câncer baseiam-se principalmente na detecção 

precoce e na evolução das técnicas utilizadas para o tratamento dessa doença. 

Através da literatura observa-se que até hoje a TFD tem sido pouco empregada 

na rotina hospitalar, visto a necessidade de se obter mais conhecimento a 
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respeito dos mecanismos envolvidos nos processos de interação da luz com as 

células. 

A implementação da TFD como uma ferramenta inovadora no 

tratamento dos pacientes com câncer certamente seria de grande valia dadas 

as características seletivas dos FS e a ativação local dos mesmos através da 

irradiação luminosa, além dos efeitos colaterais mínimos subseqüentes ao 

tratamento, propiciando uma melhora significativa na qualidade de vida e até 

mesmo a remissão completa desta doença, principalmente quando a detecção 

ocorreu precocemente. 
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2. OBJETIVOS 

Essa pesquisa visa avaliar os efeitos da terapia fotodinâmica (TFD) em 

neoplasias de cólon (adenoma e carcinoma) induzidas pela 1,2-dimetilhidrazina 

(DMH) em ratos bem como comparar os métodos de irradiação de energia 

contínua e fracionada e a influência desses sobre o estresse oxidativo e sobre 

o tipo de morte celular induzida pela TFD nesse modelo experimental. 
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3. MÉTODOS 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo, conforme o protocolo de número 

1033/05 (Anexo 1). 

 3.1. Amostra 

Foram utilizados 54 ratos da raça Wistar, com peso entre 145 a 200 g, 

provenientes do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para 

Medicina e Biologia – CEDEME da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP. Durante todo o período experimental os animais foram 

acondicionados em gaiolas coletivas apropriadas (5 animais por gaiola) e 

receberam água e alimentação ad libitum, foram mantidos em sala climatizada 

e com luminosidade controlada artificialmente para ciclos de claro e escuro de 

12 horas. No decorrer do período experimental três animais morreram e um foi 

retirado do estudo por não apresentar tumores no cólon, passando a ser 

considerados na divisão dos grupos os 50 animais restantes.  

Os animais de experimentação foram distribuídos ao acaso nos três 

grupos a seguir: 

Grupo 1 (n = 22 animais) = terapia fotodinâmica com irradiação contínua. 

Grupo 2 (n = 20 animais) = terapia fotodinâmica com irradiação 

fracionada. 

Grupo 3 (n = 8 animais) = controle, sem fotossensibilizador e não 

irradiado. 

Após a realização dos protocolos experimentais pré-estabelecidos, os 

grupos G1 e G2 foram subdivididos, segundo o tempo transcorrido entre o final 

da irradiação laser e o sacrifício dos animais, em G1A e G2A (eutanásia 0 h 

após a irradiação laser), G1B e G2B (eutanásia 3 h após a irradiação laser), 

G1C e G2C (eutanásia 24 h após a irradiação laser) e G1D e G2D (eutanásia 

após 48 h da irradiação laser). Devido à variação em relação ao número de 

tumores encontrados nos animais e levando em conta as características de 

seletividade associadas à TFD, considerou-se cada tumor encontrado no cólon 

dos animais como uma unidade amostral (Quadro 1 e figura 1).  
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Quadro 1: Distribuição dos grupos de amostras segundo regime de entrega de energia e tempo 

transcorrido entre a irradiação laser a morte dos animais 

G1 

(irradiação contínua) 

22 animais 

G2 

(irradiação fracionada) 

20 animais 

G3 

(controle sem FS e não irradiado) 

8 animais 

 Eutanásia 

(horas 
após a 

irradiação) 

No de 
animais 

No de 
amostras 

 Eutanásia 

(horas 
após a 

irradiação) 

No de 
animais 

No de 
amostras 

 Eutanásia 

 

No de 
animais 

No de 
amostras 

G1A 0 5 15 G2A 0 5 13 

G1B 3 5 12 G2B 3 5 17 

G1C 24 7 10 G2C 24 5 13 

G1D 48 5 10 G2D 48 5 14 
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Figura 1: Fluxograma da distribuição dos grupos de amostras segundo regime de entrega de 

energia e tempo transcorrido entre a irradiação laser e a morte dos animais. 

3.2. Modelo de indução tumoral  

O processo de indução tumoral foi realizado através da aplicação subcutânea 

semanal, durante cinco semanas, do agente químico 1,2-dimetilhidrazina (DMH 

- Aldrich Chemical Co, Milwaukee, USA), na dose de 65 mg/Kg (LARANGEIRA 

et al., 1998), dissolvido em solução contendo 1,5% EDTA (ácido etilenodiamino 

tetra-acético) tendo como veículo água destilada, e pH ajustado a 6.5 com uma 

solução de NaOH 1N. Os animais foram pesados e tiveram as doses da DMH 

ajustadas antes de cada aplicação. Após essa fase inicial, os animais foram 

mantidos sob condições adequadas, conforme descrito anteriormente, e 

5 animais
(15 amostras)

G1 A
Eutanásia 0 h

5 animais
(12 amostras)

G1B
Eutanásia 3 h

7 animais
(10 amostras)

G1C
Eutanásia 24 h

5 animais
(10 amostras)

G1 D
Eutanásia 48 h

G1
TFD com irradiação contínua

22 animais
(200 J/cm2)

5 animais
(13 amostras)

G2 A
Eutanásia 0 h

5 animais
(17 amostras)

G2 B
Eutanásia 3 h

5 animais
(13 amostras)

G2 C
Eutanásia 24 h

5 animais
(14 amostras)

G2 D
Eutanásia 48 h

G2
TFD com irradiação fracionada

20 animais
(40 + 160 J/cm2)

G3 (tumor)
Sem fotossensibilizador / Sem irradiação

8 animais

Animais experimentais
50 ratos Wistar
(116 amostras)

12 amostras 
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observados durante 16 a 18 semanas, período esse aguardado para o 

desenvolvimento dos tumores intestinais e início dos protocolos experimentais 

associados à TFD. 

3.3. Fotossensibilizador 

O Photogem (Figura 2) é um FS de origem russa, produzido pelo 

Instituto de Química Fina de Moscou, aprovado para uso em humanos pelo 

comitê estatal de Farmacologia da Federação Russa e em 2003 foi aprovado 

pela ANVISA no Brasil (data 08/04/2003; processo 25351.189638/02-00; exp. 

132851/02-4) (BONINI, 2006). 

 

Figura 2: Photogem e sua estrutura química (BONINI, 2006). 

O FS foi previamente pesado e separado em alíquotas de 5 mg, 

conservadas ao abrigo da luz e mantidas à temperatura de – 4º C. 

Imediatamente antes da aplicação nos animais o FS foi dissolvido em solução 

de cloreto de sódio 0,9%, sendo sua concentração final de 5mg/ml, conforme 

orientação do fabricante. A dose utilizada do FS foi de 2mg/kg de peso e a 

aplicação foi realizada por via intravenosa na veia caudal esquerda, três horas 

antes da irradiação dos tumores. A determinação do tempo entre a aplicação 

do FS e a iluminação dos tumores no cólon dos animais foi estabelecida em 

trabalho prévio (dados ainda não publicados) que avaliou a cinética do 

Photogem® nos tumores de cólon através de medidas seriadas de 

fluorescência em intervalos de 30 minutos por um período de 24 h. Notou-se 

que o pico de concentração do FS nos tumores localizados no cólon ocorreu 

entre 1 e 4 horas após a aplicação do mesmo.  

 

 



12 

 

3.4. Fonte de luz 

Foi utilizado neste estudo um laser de diodo (Ceralas 630 

CeramOptec®, Alemanha) (Figura 3A), que fornece até 2 W de potência no 

comprimento de onda de 630 nm, acoplado a uma fibra óptica com um difusor 

cilíndrico de 1 cm de comprimento em sua extremidade revestido por um tubo 

de vidro com diâmetro de 3 mm (Figura 3B). Com a finalidade de evitar a 

irradiação de áreas de tecido normal do lado oposto à região de interesse 

aproximadamente metade do tubo de vidro que revestia o difusor cilíndrico foi 

pintado com tinta esmalte de cor preta. 

                                          

Figura 3: A. Laser de diodo (Ceralas 630 CeramOptec®, Alemanha); B. Difusor cilíndrico 

revestido por tubo de vidro.  

3.5. Localização dos tumores 

Os animais dos grupos G1 e G2 foram mantidos em jejum alimentar 

durante 12 h e em seguida receberam a aplicação do FS. Transcorridas 

aproximadamente 3 horas, os animais foram anestesiados através da 

combinação anestésica composta da associação de xilazina (5 mg/Kg), 

quetamina (75 mg/kg) e butorfanol (1 mg/kg) aplicados por via intraperitoneal 

(IP) e posicionados em decúbito dorsal sobre um suporte plástico. Em seguida 

foi introduzida por via retal uma óptica de 2 mm de diâmetro com inclinação de 

30o (Hopkins CE7218B, Karl Storz) acoplada a um sistema de captação de 

imagem para a visibilização dos tumores ao longo do cólon dos animais (Figura 

4). 

A B 
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Figura 4: A. Sistema de captação de imagens; B. Tumor pedunculado na luz intestinal 

localizado através de colonoscopia. 

Devido à variação morfológica (3 a 15 mm de diâmetro) e numérica dos 

tumores nos animais (1 a 3 tumores/animal) observada durante a realização da 

colonoscopia, e da dificuldade de acesso e posicionamento da fibra óptica no 

momento da irradiação laser, optou-se pela realização de uma laparotomia 

mediana visando facilitar o posicionamento da fibra óptica além de possibilitar a 

mensuração e identificação dos tumores irradiados (Figura 5), assegurando 

que os tumores analisados fossem os mesmos submetidos à TFD.  

 

Figura 5: Identificação e mensuração do tumor no cólon após laparotomia mediana. 

Tanto a localização como a irradiação dos tumores foi realizada sem a 

abertura das alças intestinais preservando a integridade e o micro-ambiente 

das mesmas. A marcação dos tumores irradiados foi realizada por intermédio 

de um fio de sutura de mononylon 4-0 fixado na região mesentérica próxima ao 

A 

B 
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tumor, evitando provocar alterações na circulação sanguínea local. Após a 

realização da TFD os animais tiveram a parede abdominal suturada com 

mononylon 3-0 através de pontos simples separados e em seguida foi realizada 

a sutura da pele utilizando o mesmo tipo de fio e técnica. 

3.6. Protocolo de irradiação 

Após a localização dos tumores e posicionamento da fibra óptica, os 

grupos foram irradiados de forma contínua (G1) com dose total de energia de 

200 J/cm2 (KASHTAN et al., 1996; MOGHISSI, 2006; WOLFSEN, 2005) ou de 

forma fracionada (G2), irradiando-se inicialmente com 40 J/cm2, sucedido por 

um intervalo de escuro de 150 s (MESSMANN et al., 1995; CURNOW et al., 

1999; CURNOW et al., 2000; TSUTSUI et al., 2002; CURNOW et al., 2006) no 

qual o aparelho mantinha-se desligado, seguido por mais uma irradiação de 

160J/cm2. A intensidade utilizada foi de 200 mW/cm2 e a duração total da 

irradiação de 1.320 segundos (Figura 6). 

 

Figura 6: Irradiação laser após localização do tumor e posicionamento da fibra óptica. 

3.7. Coleta das amostras 

Transcorrido o período pré-estabelecido para os diferentes subgrupos, 

os animais foram sacrificados e tiveram amostras coletadas (Figura 7), fixadas 

em formol 10% tamponado e encaminhadas para a análise histológica e imuno-

histoquímica. O sacrifício dos animais foi realizado através da aplicação da 

associação xilazina e quetamina (IP) seguida, após 10 minutos, da aplicação 

intracardíaca do pentobarbital sódico (50 mg/kg).  
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As amostras dos grupos G1A, G2A, G1B, G2B e G3 foram divididas 

antes de serem fixadas, em seguida congeladas e mantidas em nitrogênio 

líquido até a realização da prova de estresse oxidativo.  

 

Figura 7: Amostra de tumor de cólon após TFD. 

3.8. Análise do estresse oxidativo (MDA)  

 A análise do estresse oxidativo por peroxidação lipídica se baseia na 

determinação de malondialdeído (MDA) devido a sua reação com o ácido 

tiobarbitúrico. Aldeídos sempre são produzidos em processos de peroxidação 

lipídica, sendo o MDA o mais abundante. Cada molécula de MDA reage com 2 

moléculas do ácido tiobarbitúrico, gerando uma coloração que pode ser 

detectada em espectrofotômetro.  

Foram utilizados 2 tumores não irradiados dos animais do grupo G2D 

para o ajuste da técnica descrita pelo fabricante do OXI-TEK TBARS KIT 

ASSAY (Zeptometrix Corporation), para determinação de substâncias reativas 

ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em tecidos. Os resultados obtidos nessa etapa 

de calibração não foram incluídos nesse estudo.  

Os tumores, ainda congelados, foram separados em alíquotas de 50 mg 

e macerados sob banho de gelo e suspendidos em 1 ml de solução salina. 

Foram retirados 100 µl da amostra e adicionados a 100 µl da solução SDS 

(dodecil sulfato de sódio) e 2,5 ml de tampão reagente TBA (ácido acético, 

ácido tiobarbitúrico e hidróxido de sódio). Os tubos foram cobertos e incubados 

a 95ºC durante 60 minutos. Após o período de incubação os tubos foram 

resfriados e centrifugados durante 15 minutos a 3000 rpm. O sobrenadante foi 
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removido, disposto em cubetas e analisado em um espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 532 nm.  

3.9. Processamento das amostras para estudo histológico 

As amostras dos grupos G1, G2 e G3 foram processadas pela técnica 

rotineira de inclusão em parafina para análise histológica, sendo obtidos cortes 

de 3 µm de espessura de cada bloco. Os cortes foram corados pela 

hematoxilina-eosina (H.E.) e analisados por dois patologistas que classificaram 

as amostras, segundo as características histológicas, em adenoma (grau de 

displasia: leve, moderada, severa e baixo grau) ou carcinoma colorretal 

(adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma com células em anel de sinete e 

outros), observando ainda a presença ou ausência de necrose. Os critérios 

adotados pelos patologistas foram os mesmos adotados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para a classificação do carcinoma colorretal 

(COUDRY et al., 2004).  

As imagens microscópicas das amostras foram digitalizadas utilizando-

se um sistema de aquisição de imagens composto por um microscópio óptico 

DM LB2 (Leica®) acoplado a uma câmera DFC 280 (Leica®), um 

microcomputador (Processador Pentium 4 Intel®) e um programa IM 50 Image 

Manager®. As imagens foram obtidas utilizando-se as objetivas de 5x, 10x, 20x 

e 40x.  

3.10. Mensuração das áreas de necrose 

A mensuração das áreas de necrose foi realizada com auxílio do 

programa de tratamento de imagens Image Tool®, a partir das imagens 

digitalizadas, utilizando-se a objetiva de 20x, das amostras coradas pela 

técnica de H.E. (Figura 8). Foram analisados quatro campos consecutivos onde 

foram delimitadas e mensuradas as regiões de necrose de coagulação, 

caracterizadas por alterações nucleares (picnose, cariorrexe ou cariólise), 

intensa eosinofilia e pela preservação do contorno das criptas, e regiões viáveis 

de tecido tumoral. Após a medida das áreas (µm2) de necrose e tecido tumoral 

viável dos quatro campos consecutivos foi gerado um índice de necrose (IN) 
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para cada amostra através razão entre a área de necrose e a área total do 

campo microscópico (área de necrose somada a área de tecido tumoral viável).  

 

Figura 8: Imagem representativa da mensuração da área de necrose, utilizando o programa 

Image Tool® a partir de uma imagem digitalizada (objetiva 20x) de uma amostra do grupo G1C 

corada pela técnica H.E. 

3.11. Técnica  Tissue MicroArray (TMA) 

Previamente a realização da técnica TUNEL (terminal deoxynucleotidyl 

transferase deoxyuridine triphosphate nick-end labeling) e imuno-histoquímica 

(Caspase-3 clivada), as amostras incluídas em blocos de parafina, foram 

submetidas a um novo processamento visando a realização da técnica Tissue 

MicroArray (TMA) (WAN et al., 1987) que constitui um método que distribui 

diversos cilindros teciduais de blocos de parafina convencionais (blocos 

doadores) em um novo bloco (bloco receptor). Este bloco receptor contém as 

diversas amostras teciduais em posições definidas, permitindo a análise 

histológica simultânea (Figura 9).  

Com o uso de um aparelho Beecher™ (Beecher Instruments, Silver 

Spring, MD, USA) foram confeccionados blocos de TMA conforme 

especificações do fabricante, seguindo-se as seguintes etapas: 1. Marcação da 

área selecionada no respectivo bloco de parafina; 2. Utilização do aparelho 
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para criar espaço vazado (“casela”) no bloco receptor; 3. Extração, do bloco 

doador, de um cilindro tecidual de 0,6 mm de diâmetro da respectiva área de 

interesse previamente selecionada; 4. transferência do cilindro tecidual obtido 

do bloco doador para a “casela” previamente criada no bloco receptor; 5. 

Progressão, em frações de milímetros, a novas posições dentro do bloco 

receptor, de modo a criar coletânea de amostras teciduais seguindo disposição 

matricial; 6. Avaliação da qualidade do bloco final para armazenamento. Para 

adesão dos cortes dos blocos de TMA nas lâminas foi utilizado sistema de fitas 

adesivas (Instrumedics Inc, Hackensak, NJ, USA). As contagens e avaliações 

realizadas nesses arranjos teciduais em matriz (TMA) foram orientadas por um 

mapa em planilha Excel® confeccionado para construção do bloco receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema de confecção de uma lâmina através da técnica TMA 

(http://www.microarraystation.com/images/tissue-microarray-process.jpg) 

3.12. Métodos de detecção da apoptose 

3.12.1. Técnica TUNEL 

A identificação da apoptose através da técnica TUNEL, foi realizada 

utilizando-se o Kit ApopTag Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection S7101 

(CHEMICON INTERNATIONAL), seguindo-se as instruções do fabricante. 

Os cortes histológicos obtidos da matriz TMA foram desparafinizados em 

três banhos de xilol (5 minutos cada) seguidos de 2 banhos em etanol absoluto 

(5 minutos cada). Seguiu-se com um banho de etanol 95% (3 minutos), um 
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com etanol 70% (3 minutos) e finalmente um banho em tampão fosfato salina 

(PBS) por 5 minutos. Posteriormente, as secções foram tratadas com uma 

solução recém preparada de proteinase K (20 µg/ml) por 15 minutos a 

temperatura ambiente. A seguir foram lavadas em dois banhos de água 

deionizada (2 minutos cada). O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado 

com peróxido de hidrogênio 3% diluído em PBS por 5 minutos a temperatura 

ambiente. Em seguida foi aplicado o tampão de equilíbrio por pelo menos 1 

minuto. 

As secções foram incubadas com Working Strength TdT Enzyme por 1 

hora a 37oC em câmara úmida. Após esse tempo, a reação foi bloqueada com 

o tampão bloqueador Working Strength Stop por 10 minutos a temperatura 

ambiente e a secção lavada em 3 banhos de PBS (1 minuto cada). O 

conjugado anti-digoxigenina-peroxidase foi aplicado por 30 minutos à 

temperatura ambiente em câmara úmida. 

Após 4 banhos em PBS (2 minutos cada) aplicou-se o substrato 

peroxidase (DAB solution) para o desenvolvimento da coloração. Seguiu-se 

com 3 banhos de água deionizada (1 minuto cada) e contra-coloração com 

solução de metilgreen 0,5% por 10 minutos a temperatura ambiente. Após 3 

banhos em água deionizada por alguns segundos seguiu-se com 3 banhos em 

N-butanol 100%. 

A desidratação foi realizada em 3 banhos de xilol (2 minutos cada) e as 

lâminas montadas em resina Entellan (Sigma). 

3.12.2. Técnica imuno-histoquímica (caspase-3 clivada) 

Com o objetivo de validar e confirmar os resultados obtidos com a 

técnica TUNEL as amostras foram submetidas a outro método de identificação 

de apoptose, a técnica imuno-histoquímica de identificação da presença da 

proteína caspase-3 clivada, utilizando o anticorpo policlonal anti-caspase-3-

clivada (AP1027) (Calbiochem) na diluição 1:1000. Para adesão dos cortes dos 

blocos de TMA nas lâminas foi utilizado sistema de fitas adesivas (Instrumedics 

Inc, Hackensak, NJ, USA). Para reação imuno-histoquímica, foi utilizado o 

método da estreptavidina-biotina. O sistema de amplificação utilizado foi o kit 
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LSAB+System, HRP (DAKO, CA-USA). Para revelação da reação, foi utilizado 

como substrato o peróxido de hidrogênio (H2O2), mais o agente cromogênico 

3,3`Diaminobenzidine-DAB (Sigma Chemical CO-USA), sendo finalmente 

contra-corado com hematoxilina de Harris. A desidratação foi realizada em 3 

banhos de xilol (2 minutos cada) e as lâminas montadas em resina Entellan 

(Sigma). 

O padrão de positividade para as duas técnicas é o aparecimento de 

coloração marrom-acastanhada na área nuclear ou no citoplasma da célula. As 

amostras de tecido contidas nas lâminas TMA foram analisadas e digitalizadas 

conforme descrito anteriormente e, através do programa Image J®, foram 

contadas, uma a uma, as células do parênquima tumoral coradas em marrom-

acastanhado (positivas: expressão da apoptose pelo método TUNEL e 

caspase-3 clivada) e em verde ou azul (negativas: contra-coloração com 

methylgreen ou hematoxilina de Harris, respectivamente). A contagem foi 

realizada em 4 campos consecutivos de cada amostra, utilizando-se a objetiva 

de 40x para a obtenção das imagens (Figura 10). A partir dessas medidas 

obteve-se o índice de apoptose (IA) das amostras através da razão entre as 

células marcadas em marrom e o total de células contadas em cada campo 

microscópico. 

 

Figura 10: Imagem representativa da contagem das células do parênquima tumoral coradas em 

marrom (expressão da apoptose) e em verde (contra-coloração com methylgreen; 

consideradas viáveis), utilizando o programa Image j® a partir de uma imagem digitalizada 

(objetiva 40x) de uma amostra do grupo G1A corada pela técnica TUNEL. 
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3.13. Análise estatística 

Foram realizados os testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para 

verificar se as variáveis quantitativas contínuas apresentavam distribuição 

normal. Para as que apresentaram distribuição normal, foram utilizados testes 

paramétricos, enquanto que para as de distribuição heterogênea, foram 

utilizados testes não-paramétricos. Utilizou-se o teste t de Student para 2 

amostras independentes onde se comparou os perfis médios das análises 

obtidas através da técnica TUNEL e estresse oxidativo (MDA). O teste de 

Mann-Whitney para 2 amostras independentes foi utilizado para 

histomorfometria (Área de necrose) e técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 

clivada). Foi realizado ainda, o teste de correlação de Pearson para avaliar se 

havia associação entre as variáveis estresse oxidativo (MDA) e apoptose 

(TUNEL e caspase-3 clivada), entre as variáveis apoptose (TUNEL e caspase-

3 clivada) e área de necrose (NECROSE) e entre as variáveis apoptose 

(TUNEL e caspase-3 clivada). Os cálculos foram realizados por meio do 

programa Biostat 5.0. Os valores são apresentados como média ± desvio 

padrão e foram considerados significantes quando p < 0,05. Os resultados 

significantes foram assinalados com asterisco (*).   
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4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos nesse estudo estão apresentados na forma de 

gráficos, tabelas e figuras. 

Os animais submetidos ao protocolo de indução tumoral não mostraram 

sinais aparentes de alterações, tanto comportamentais como orgânicas. 

Entretanto, após 16 a 18 semanas do final da indução tumoral alguns animais 

apresentaram diarréia intermitente, possivelmente associada à presença de 

tumores no trato digestório.  Durante o período experimental 3 animais 

morreram (5,5%) e 1 não apresentou tumor colorretal, sendo esses excluídos 

da pesquisa. Dentre os 50 animais incluídos no estudo foram obtidas 116 

amostras tumorais das quais 99 (85%) foram classificadas histologicamente 

como carcinomas e 17 (15%) como adenomas (Figura 11).  

 

Figura 11: Distribuição das amostras de tumores colorretais, segundo a classificação 

histológica. 

O estresse oxidativo associado à reação fotodinâmica foi avaliado nas 

amostras dos grupos G1 e G2, nos períodos de 0 e 3 h após a irradiação laser, 

foram comparados e os resultados dispostos juntamente com a avaliação do 

grupo controle (G3) na tabela 1. Os valores médios de malondialdeído (MDA) 

dos grupos são apresentados juntamente com o respectivo desvio padrão.   
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Tabela 1: Comparação dos valores médios de MDA das amostras nos diversos grupos 

Grupos 
MDA 

(nmol/mg de 
proteína) 

G1A 4,73± 1,89 

G2A 10,04 ± 3,23 

G1B 3,65 ± 2,32 

G2B 3,18 ± 0,94 

G3 2,37 ± 0,93 

 

Teste t de Student para 2 amostras independentes: G1A < G2A* (p = 0, 001); G1B = G2B (p = 

0, 615); G1A = G1B (p = 0, 293); G2A > G2B* (p = 0,01); G1B = G2B = G3 (p > 0,05); G2A > 

G1A > G3* (p < 0, 022).  

As áreas de necrose e as áreas tumorais viáveis de cada grupo de 

amostras foram mensuradas nas lâminas coradas pela H.E. A necrose foi 

observada nos grupos G1 e G2, porém somente nas amostras coletadas após 

24 e 48 h da irradiação laser.  Os índices de necrose foram calculados e os 

mesmos são apresentados com o respectivo desvio padrão na tabela 2 e as 

imagens representativas dos diversos grupos de estudo, referentes à área de 

necrose nas figuras 12 a 16. 

Tabela 2: Comparação entre os índices de necrose das amostras nos diversos grupos 

 Grupos ÍNDICE DE NECROSE 

G1A 0 

G2A 0 

G1B 0 

G2B 0 

G1C 0,16 ± 0,22 

G2C 0,47 ± 0,37 

G1D 0,50 ± 0,33 

G2D 0,46 ± 0,33 

G3 0 

 

Teste de Mann-Whitney para 2 amostras independentes: G1C < G2C* (Z = 2, 015; p = 0, 043); 

G1D = G2D (Z = 0, 497; p = 0, 618); G1C < G1D* (Z = 2, 645; p = 0, 008); G2C = G2D (Z = 

0,00; p = 1,00). 
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Figura 12: Fotomicrografia característica das criptas intestinais de um rato pertencente ao 

grupo G1C, mostrando uma área necrose bem delimitada (---) (H.E.). 

 

 

Figura 13: Fotomicrografia característica das criptas intestinais de um rato pertencente ao 

grupo G2C, mostrando uma área necrose difusa com intenso infiltrado inflamatório 

predominantemente mononuclear (H.E.). 
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Figura 14: Fotomicrografia característica das criptas intestinais de um rato pertencente ao 

grupo G1D, mostrando uma área necrose bem delimitada (---) com intenso infiltrado 

inflamatório misto (H.E.). 

 

Figura 15: Fotomicrografia característica das criptas intestinais de um rato pertencente ao 

grupo G2D, mostrando uma área necrose difusa com intenso infiltrado inflamatório 

predominantemente mononuclear (H.E.). 
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Figura 16: Fotomicrografia característica das criptas intestinais de um rato pertencente ao 
grupo G3 classificada como carcinoma (H.E.). 

O índice de apoptose de cada grupo foi calculado a partir da análise das 

lâminas de TMA submetidas à técnica TUNEL e seus valores com respectivo 

desvio padrão encontram-se dispostos na tabela 3 e as imagens 

representativas dos diversos grupos de estudo, referentes a essa técnica 

TUNEL nas figuras 17 a 25. 

Tabela 3: Comparação dos índices de apoptose (TUNEL) das amostras nos diversos grupos 

 Grupos 
ÍNDICE DE APOPTOSE 

(TUNEL) 
G1A 0,09 ± 0,03 

G2A 0,04 ± 0,02 

G1B 0,03 ± 0,02 

G2B 0,03 ± 0,02 

G1C 0,49 ± 0,18 

G2C 0,45 ± 0,20 

G1D 0,23 ± 0,05 

G2D 0,28 ± 0,05 

G3 0,02 ± 0,01 

 
Teste t de Student para 2 amostras independentes: G1A > G2A* (p = 0, 0005); G1B = G2B (p = 
0, 949); G1C = G2C (p = 0, 602); G1D = G2D (p = 0, 066); G1C > G1D* (p = 0, 001); G2C > 
G2D* (p = 0,01). 
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Figura 17: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1A, com células reativas ao método TUNEL (►). 

 

 

 

Figura 18: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2A, com células reativas ao método TUNEL (►). 
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Figura 19: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1B com células reativas ao método TUNEL (►). 

 

 

 

Figura 20: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2B com células reativas ao método TUNEL (►). 
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Figura 21: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1C com células reativas ao método TUNEL (►). 

 

 

 

Figura 22: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2C com células reativas ao método TUNEL (►). 
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Figura 23: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1D com células reativas ao método TUNEL (►). 

 

 

 

Figura 24: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2D com células reativas ao método TUNEL (►). 
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Figura 25: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo G3 
com células reativas ao método TUNEL (►). 

O índice de apoptose de cada grupo foi calculado a partir da análise das 

lâminas de TMA submetidas à imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) e seus 

valores com respectivo desvio padrão encontram-se dispostos na tabela 4 e as 

imagens representativas dos diversos grupos de estudo, referentes a essa 

técnica nas figuras 26 a 34. 

Tabela 4: Comparação dos índices de apoptose (caspase-3 clivada) das amostras nos diversos 
grupos. 

Grupos 
 

ÍNDICE DE APOPTOSE 
(Caspase-3 clivada) 
 

G1A 0.19 ± 0.21 

G2A 0.03 ± 0.01 

G1B 0.40 ± 0.31 

G2B 0.21 ± 0.26 

G1C 0.65 ± 0.33 

G2C 0.88 ± 0.08 

G1D 0.90 ± 0.09 

G2D 0.92 ± 0.07 

G3 0.02 ± 0.01 
 

Teste de Mann-Whitney para 2 amostras independentes: G1A > G2A* (Z= 2.265; p = 0, 023); 
G1B = G2B (Z = 0.7895; p = 0.4298); G1C = G2C (Z = 1.550; p = 0, 121); G1D = G2D (Z = 
0.622; p = 0, 534); G1C = G1D (Z = 1.954; p = 0, 050); G2C = G2D (Z = 1.488; p = 0, 136). 
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Figura 26: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1A, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 

 
 

 

Figura 27: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2A, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 
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Figura 28: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1B, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 

 
 

 

Figura 29: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2B, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 
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Figura 30: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1C, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 

 

 

 

Figura 31: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2C, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 
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Figura 32: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G1D, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 

 

 

 

Figura 33: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G2D, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 
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Figura 34: Fotomicrografia mostrando as criptas intestinais de um rato pertencente ao grupo 

G3, com células reativas a técnica imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) (►). 

 

Os diagramas de dispersão das variáveis realizados previamente ao 

teste de correlação de Pearson encontram-se dispostos na figuras 35, 36, 37, 

38, 39 e 40.      
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Figura 35: Diagramas de dispersão das variáveis estresse oxidativo (MDA) e apoptose 

(TUNEL) entre os grupos G1A (A) e G2A (B). 

 

A 
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Figura 36: Diagramas de dispersão das variáveis estresse oxidativo (MDA) e apoptose 

(CASPASE) entre os grupos G1A (A) e G2A (B). 

 

 

A 
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Figura 37: Diagramas de dispersão das variáveis área de necrose (NECROSE) e apoptose 

(TUNEL) entre os grupos G1C (A) e G2C (B). 

A 
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Figura 38: Diagramas de dispersão das variáveis área de necrose (NECROSE) e apoptose 

(TUNEL) entre os grupos G1D (A) e G2D (B). 

 

A 
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Figura 39: Diagramas de dispersão das variáveis área de necrose (NECROSE) e apoptose 

(CASPASE) entre os grupos G1C (A) e G2C (B). 
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Figura 40: Diagramas de dispersão das variáveis área de necrose (NECROSE) e apoptose 

(CASPASE) entre os grupos G1D (A) e G2D (B). 
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O teste de correlação de Pearson entre as variáveis estresse oxidativo 

(MDA) e apoptose (TUNEL e caspase-3 clivada), nos grupos G1A e G2A 

(sacrifício após 0 e 3 h da irradiação laser) não apresentou correlação 

estatisticamente significante (G1A TUNEL x G1A MDA: r = 0, 0318 e p = 0, 

9353; G2A TUNEL x G2A MDA: r = 0, 8279 e p = 0, 0834; G1A CASPASE x 

G1A MDA: r = - 0,0278 e p = 0, 9528; G2A CASPASE x G2A MDA: r = 0, 0938 

e p = 0, 8807). O mesmo teste aplicado entre as variáveis, área de necrose 

(NECROSE) e apoptose pela técnica TUNEL, nos grupos G1C, G2C, G1D e 

G2D (sacrifício após 24 e 48 h da irradiação laser) também não apresentou 

correlação estatisticamente significante, porém o mesmo resultado não foi 

observado em relação a apoptose pela imuno-histoquímica (CASPASE), na 

qual se notou uma correlação estatisticamente significante entre as amostras 

do grupo G2C e G2D (G2C NECROSE x G2C CASPASE: r = 0, 7883 e p = 0, 

001; G2D NECROSE x G2D CASPASE: r = - 0, 7583 e p = 0, 011).  

Não foi observada correlação estatisticamente significante entre as 

técnicas TUNEL e imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada) nas amostras dos 

grupos G1 e G2. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente trabalho faz parte da linha de pesquisa “Laser em Cirurgia” 

do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Experimentação das Disciplinas 

de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental e Cirurgia Pediátrica do 

Departamento de Cirurgia da UNIFESP-EPM. Ele visa além da comparação 

dos regimes de irradiação de energia contínua e fracionada na TFD, investigar 

as interações existentes entre o FS, a luz e as células tumorais em um modelo 

experimental de câncer de cólon em ratos, o que possibilita uma avaliação 

ampla sobre os diferentes aspectos dessas interações, abrindo novas 

perspectivas para implementação dessa modalidade terapêutica na prática 

médica.  

O rato foi utilizado como animal de experimentação devido à facilidade 

de obtenção, manuseio, baixo custo de manutenção, motivos esses que o 

tornam o animal mais usado em pesquisas científicas (FAGUNDES, TAHA, 

2004), porém a escolha foi tomada principalmente devido à grande 

susceptibilidade dos mesmos para o desenvolvimento de tumores intestinais 

sob influência de carcinógenos químicos, com aspectos morfológicos 

semelhantes àqueles de ocorrência natural em humanos (LARANGEIRA et al., 

1998).  

Os modelos experimentais para indução de câncer colorretal em animais 

de laboratório utilizando agentes químicos têm sido de grande importância no 

estudo de diversos aspectos da doença como a morfologia, a patogênese, o 

diagnóstico e o tratamento. O método utilizado nesse estudo (LARANGEIRA et 

al., 1998), se mostrou de fácil execução, através de aplicações semanais por 

via subcutânea; devido à baixa toxicidade aguda em relação aos outros 

agentes químicos de indução tumoral (somente 3 animais morreram durante 

todo o período experimental); alto índice de desenvolvimento de câncer 

colorretal (somente 1 animal não desenvolveu câncer no cólon durante o 

período experimental). A incidência de tumores colorretais nos ratos foi de 

98,1%, superior a encontrada por outros pesquisadores que utilizavam a DMH, 

porém com outros protocolos de indução tumoral (OKADA et al., 1996; HUR et 

al., 2000; OLIVEIRA et al., 2001). Os animais desenvolveram de 1 a 3 tumores 
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no cólon, com tamanhos bastante variados (3 a 15 mm de diâmetro), após um 

período superior a 16 semanas da indução tumoral, dados esses semelhantes 

aos descritos na literatura (OKADA et al., 1996; LARANGEIRA et al., 1998; 

HUR et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2001). Segundo a análise histológica 85% 

das amostras foram classificadas como carcinoma e 15% como adenomas, 

seguindo a tendência descrita pela teoria da carcinogênese colorretal da 

seqüência adenoma-carcinoma referente à progressão histológica, devido a 

uma série de mutações gênicas (HUR et al, 2000; FRANCO, FRANCO, 2004). 

O modelo experimental empregado nesse estudo mostrou-se de grande valia 

para avaliação dos efeitos da TFD em tumores de cólon, permitindo a 

localização e acesso aos tumores por via retal, além da semelhança histológica 

com os tumores de cólon em humanos. 

A associação quetamina, xilazina e butorfanol por via intraperitoneal, foi 

adotada por combinar um agente anestésico dissociativo, um miorrelaxante e 

um analgésico visceral, que tem se mostrado muito segura promovendo um 

período anestésico hábil de 40 a 60 minutos, podendo ser estendido através de 

doses complementares, caso haja necessidade (THURMON et al., 1999; 

SHANAIDER, SILVA, 2004). As doses utilizadas foram suficientes para a 

manutenção dos animais em plano anestésico durante a localização dos 

tumores e realização da TFD, sendo em alguns animais complementadas. Não 

ocorreram mortes nesse estudo em conseqüência do procedimento anestésico. 

A visibilização dos tumores no cólon por via endoscópica mostrou-se 

inicialmente difícil de ser realizada, porém depois de suplantadas dificuldades 

técnicas associada ao manejo dos animais e ao próprio equipamento tornou-se 

muito útil e factível, possibilitando conduzir a fibra óptica com o difusor 

cilíndrico acoplada ao sistema ao local de interesse, facilitando a realização da 

TFD sem a necessidade de incisar o cólon para realização da irradiação como 

observado em diversos trabalhos (BARR et al., 1989, 1991; DOHMOTO et al., 

1996; ABULAFI et al., 1997; CURNOW et al., 1999; CURNOW et al., 2000; 

HARADA et al., 2005; CURNOW et al., 2006), podendo ainda ser empregada 

no estudo das diferentes modificações macroscópicas que ocorrem na mucosa 

do cólon durante o processo de indução tumoral pela DMH (OKADA et al., 

1996).  
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A decisão de realizar a laparotomia mediana a fim de marcar os tumores 

e auxiliar no posicionamento na fibra óptica no momento irradiação facilitou 

ainda mais o processo, haja vista que a maioria dos tumores era palpável ao 

longo do cólon. Entre as vantagens observadas na associação da colonoscopia 

e da laparotomia mediana realizada nesse trabalho destacou-se a facilidade na 

localização e marcação dos tumores, a possibilidade de acesso aos tumores 

pela luz intestinal evitando a realização de uma incisão no cólon, eximindo essa 

região de alterações locais inerentes a esse procedimento, alterações da 

microcirculação, possíveis infecções e aderências, que poderiam influenciar 

nos resultados.  

Conforme descrito nos métodos, as amostras dos grupos G1A, G2A, 

G1B, G2B e G3 destinavam-se tanto para as avaliações histológicas (H.E., 

TUNEL e caspase-3 clivada) como para a avaliação do estresse oxidativo 

(MDA), porém algumas dessas amostras apresentavam dimensões reduzidas 

(menores de 5 mm de diâmetro) impossibilitando a divisão das mesmas para 

realização de ambas as análises, assim, optou-se por destinar essas amostras 

de tamanho reduzido somente para análise histológica na tentativa de evitar 

possíveis perdas. Conseqüentemente, os grupos de amostras utilizados para 

avaliação do estresse oxidativo foram reduzidos para: 10, 5, 8, 7 e 5 amostras 

respectivamente.  

A técnica do tissue microarray (TMA) permite grande variedade de 

análises in situ, como marcação de antígenos por imuno-histoquímica. 

Qualquer estudo desenvolvido em lâminas de tecido pode ser realizado em 

TMA, tornando a análise significativamente mais rápida, prática e econômica 

(WAN et al., 1987). Nesse estudo essa técnica realmente facilitou a análise das 

amostras, mas apesar de terem sido montadas em duplicata 7 amostras foram 

perdidas no processo de montagem da lâmina utilizada na técnica TUNEL e 9 

amostras na imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada), correspondendo a 

aproximadamente 7% de um total de 116 amostras.  

A TFD fundamenta-se na interação entre o FS, a luz e o oxigênio 

molecular e, para que esse processo seja efetivo esses fatores têm que estar 

em níveis adequados nas células. Há três mecanismos básicos através dos 
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quais a TFD induz a destruição das células tumorais: dano direto pela ação do 

oxigênio singleto e das EROs, destruição da microvasculatura tumoral e 

ativação do sistema imune (DOUGHERTY et al., 1998; PLAETZER et al., 2003; 

NOWIS et al., 2005; CASTANO et al., 2005). Entre esses mecanismos o mais 

efetivo é o dano pela ação do oxigênio singleto e das EROs, sendo também 

considerado o ponto crítico no processo fotodinâmico, haja vista dependência 

direta da disponibilidade de oxigênio molecular, influenciado pelo próprio 

processo, bem como pelo colapso na microvasculatura nos primeiros 

momentos de irradiação, sendo esse dependente da taxa de fluência 

(DOUGHERTY et al., 1998; SITNIK, HENDERSON, 1998; BUSCH et al., 2002; 

DOLMANS et al., 2002). Uma das medidas adotadas visando minimizar a 

redução da perfusão tecidual de oxigênio durante a TFD é o fracionamento da 

dose de energia (INUMA et al., 1999; CURNOW et al., 1999; CURNOW et al., 

2000; van den BOOGERT et al., 2001; PECH et al., 2002; TSUTSUI et al., 

2002; ROBINSON et al., 2003; BABILAS et al., 2003; HARADA et al., 2005; 

OBERDANNER et al, 2005; BONINI, 2006; CURNOW et al., 2006; TOGASHI et 

al., 2006). 

Considerando a importância da geração do oxigênio singleto e das 

EROs na TFD, foi avaliada nesse trabalho a influência do fracionamento da 

dose de energia, na formação das EROs, via peroxidação lipídica através da 

dosagem do MDA. Observou-se um aumento estatisticamente significante (p = 

0, 022) nos níveis do MDA nos grupos submetidos à TFD (G1 e G2) em relação 

ao grupo controle (G3) quando as amostras foram coletadas logo após a 

irradiação (G1A e G2A), achado esse semelhante ao encontrado na literatura 

utilizando-se o 5-ácido aminolevulínico como FS em cultura de células 

(GEDERASS et al., 2000; HJELDE et al., 2005). Observou-se ainda entre os 

grupos G1A e G2A uma diferença estatisticamente significante (p = 0, 001) 

entre os níveis de MDA, ou seja, aqueles tumores submetidos à irradiação 

fracionada (G2A) apresentaram níveis do MDA superiores aos encontrados nos 

tumores irradiados continuamente, fato esse associado ao restabelecimento da 

microcirculação local durante o intervalo de escuro, levando a reperfusão 

tecidual, aumentando os níveis de oxigênio molecular e conseqüentemente a 

geração de oxigênio singleto e, nesse caso específico as EROs (INUMA et al., 
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1999; CURNOW et al., 1999; CURNOW et al., 2000; TSUTSUI et al, 2002; 

ROBINSON et al., 2003; OBERDANNER et al., 2005; CURNOW et al., 2006; 

TOGASHI et al., 2006; BONINI, 2006).  

Nossos dados corroboram a hipótese vigente de restabelecimento da 

microcirculação promovendo a reoxigenação tecidual durante o intervalo de 

escuro. Este fato abre possibilidade para o estudo in vivo da microcirculação 

avaliando não somente as variações dos níveis de oxigênio tecidual (CURNOW 

et al., 2000; BUSCH et al., 2002; WANG et al., 2004; HARADA et al., 2005), 

mas também os efeitos diretos sobre a microvasculatura tumoral através de 

microscopia intravital, comparando in vivo e em tempo real as modificações do 

calibre vascular e fluxo sangüíneo durante todo o processo fotodinâmico, bem 

como durante o intervalo de escuro associado ao fracionamento.    

Nas amostras dos grupos G1 e G2 analisadas após 3 horas da 

irradiação (G1B e G2B) não foram observadas diferenças estatísticas (p > 

0,05) em relação ao grupo controle (G3) e nem entre si (G1B = G2B; p = 0, 

615). Uma das possíveis explicações a esse fato pode estar relacionada ao 

restabelecimento dos mecanismos de quelação dos radicais livres como o 

sistema glutationa reduzindo assim os níveis das EROs (OBERDANNER et al., 

2005). Essa hipótese abre caminho para novos estudos visando, não apenas 

esclarecer a via específica associada a esse mecanismo, mas também 

aumentar ainda mais a efetividade da técnica utilizando conjuntamente com a 

TFD um fármaco que iniba especificamente uma das etapas do sistema 

glutationa, haja vista esse sistema ser a defesa mais importante contra lesões 

oxidativas induzidas pelas EROs.  

A TFD através de seus mecanismos específicos pode induzir a morte 

celular, tanto por necrose como por apoptose. O tipo de morte induzida 

depende da interação de diversos fatores, tais como a concentração do FS e 

sua localização intracelular, características genotípicas das células alvo, 

disponibilidade de oxigênio molecular, entre outros (LUO, KESSEL, 1997; 

GRANVILLE et al., 1998; LAM et al., 2001; WYLD et al., 2001; OLEINICK et al., 

2002; HIGUSHI, 2003; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et al., 2004; NOWIS 

et al., 2005; MIKE et al., 2007). Nas situações em que se proporciona uma 
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excelente integração entre esses fatores a via mais freqüente de morte celular 

é a necrose, entretanto, caso essa integração perfeita não aconteça pode 

ocorrer a apoptose ou mesmo a recuperação das células ao dano oxidativo 

induzido pela TFD (OLEINICK et al., 2002; ALMEIDA et al., 2004; NOWIS et 

al., 2005). 

 Apoptose e necrose são duas formas distintas de morte celular que têm 

diferentes implicações aos tecidos adjacentes. A necrose é um processo 

associado à perda da integridade da membrana celular com conseqüente 

extravasamento do conteúdo intracelular induzindo reação inflamatória. 

Apoptose, diferentemente da necrose, é decorrente de um processo ativo 

controlado por sinais intra e extracelulares, levando a uma seqüência de 

alterações bioquímicas e morfológicas caracterizadas pela diminuição do 

tamanho da célula, condensação da cromatina, liberação do citocromo c pela 

mitocôndria, ativação de caspases, seguida de invaginação da membrana 

celular, fragmentação do DNA e formação de corpos apoptóticos que são 

assimilados e degradados por macrófagos teciduais ou células vizinhas. Esse 

processo de destruição sistemática da célula formando os corpos apoptóticos 

impede a liberação desordenada do conteúdo intracelular para o interstício 

prevenindo danos as células adjacentes e a inflamação tecidual (OLEINICK et 

al., 2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et al., 2004; NOWIS et al., 2005). 

A cinética desses eventos apoptóticos é determinada por múltiplos fatores 

incluindo o tipo de FS, sua distribuição e concentração intracelular, bem como 

a dose de luz utilizada (AGOSTINIS et al., 2004). 

Existe uma dissociação temporal entre as alterações bioquímicas e 

morfológicas envolvidas na determinação da morte celular. Em muitos casos, 

as células atingem o “ponto de não retorno” precocemente após um estímulo 

lesivo, entretanto, o surgimento de alterações morfológicas torna-se evidente 

somente horas mais tarde (HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004).  

Nesse estudo observou-se que a morte celular ocorreu tanto por necrose 

como por apoptose e que em ambos os grupos G1 e G2, os sinais associados 

a esse evento ficaram mais evidentes a partir de 24 horas após a irradiação 

laser, achado esse semelhante àquele descrito por Togashi et al. (2006) que 
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investigaram os efeitos do fracionamento sobre a área de necrose em um 

modelo animal de carcinoma espinocelular oral, analisando as alterações 

morfológicas teciduais em função do tempo.  

A comparação dos índices de necrose entre os grupos G1C e G2C 

mostrou diferença estatisticamente significante (G1C < G2C; p = 0, 043). Esses 

resultados indicam que a irradiação fracionada promoveu uma melhor interação 

entre os fatores determinantes da morte celular via necrose, possivelmente 

através do aumento da reoxigenação tecidual durante o intervalo de escuro, 

indicado nesse estudo pelos maiores níveis de MDA achados no grupo G2A 

quando comparados ao grupo G1A. Esses achados se assemelham aos 

encontrados na literatura, onde se correlacionou a elevação dos níveis de MDA 

após a TFD com aumento nos índices de morte em culturas de células 

(GEDERAAS et al., 2000; HJELDE et al., 2005).  Deve-se ressaltar a 

importância desse achado, onde o fracionamento aumentou a eficiência da 

TFD em um modelo animal de carcinoma colorretal sob condições de micro-

ambiente parecidas àquelas encontradas na prática clínica.    

Por outro lado quando se comparou os índices de necrose entre os 

grupos G1D (irradiação contínua e sacrifício após 48 h da irradiação) e G2D 

(irradiação fracionada e sacrifício após 48 h da irradiação) não se observou 

diferença estatisticamente significante entre eles (G1D = G2D; p = 0, 618), fato 

esse devido à irradiação contínua ter induzido níveis menores de EROs e 

assim atingido o limiar oxidativo vital das células tumorais mais tardiamente em 

comparação a irradiação fracionada que atingiu o nível máximo de morte 

celular 24 h após a irradiação, enquanto a irradiação contínua obteve o nível 

máximo de necrose somente 48 h após a irradiação. Esse fato poderia ser 

comprovado aumentando o número de subgrupos nesse estudo, ou seja, 

incluindo grupos onde os animais seriam sacrificados em intervalos mais 

curtos, possibilitando estabelecer um perfil temporal do índice de necrose com 

muito mais precisão. Entretanto, isso implicaria em um número maior de 

animais indo no sentido contrário das prerrogativas éticas atuais em 

experimentação animal. 
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Esses achados demonstram correlação direta com os mecanismos de 

ação atribuídos ao fracionamento, principalmente aquele relacionado à 

reoxigenação tecidual, pois com a ausência de luz no período de escuro a 

reação fotodinâmica cessa diminuindo o consumo do oxigênio molecular, 

associado ainda ao restabelecimento da microvasculatura local, permitindo a 

restauração dos níveis máximos de oxigênio através da difusão desse gás dos 

capilares para as células, tornando ainda mais efetiva a reação fotodinâmica na 

segunda fração de luz. No período de escuro proporcionado pelo regime de 

fracionamento ocorre a reoxigenação do tecido irradiado que se mantivera em 

condições de hipóxia durante a primeira fração de luz o que resulta em danos 

celulares associados a essa reperfusão (INUMA et al., 1999; CURNOW et al., 

1999; CURNOW et al., 2000; TSUTSUI et al., 2002; ROBINSON et al., 2003; 

OBERDANNER et al., 2005; CURNOW et al., 2006; TOGASHI et al., 2006; 

BONINI, 2006).   

Conforme descrito anteriormente o tipo de morte celular associada à 

TFD depende da interação de diversos fatores, dentre os quais se destaca a 

disponibilidade de oxigênio molecular. Há um consenso entre os diferentes 

grupos de pesquisadores que a TFD, em sua fase inicial, induz um colapso na 

microvasculatura submetendo o tecido irradiado a condições de hipóxia ou 

mesmo anóxia, sendo esse fato um dos responsáveis pelo desequilíbrio 

funcional das células, podendo induzir a ativação de diversos mecanismos 

adaptativos, que em determinadas situações são ineficazes em restaurar o 

equilíbrio celular e por vezes ativam o processo de morte celular, podendo o 

mesmo ocorrer por necrose ou apoptose.  

O processo de apoptose pode ser dividido em duas fases: iniciação e 

execução. Durante a primeira, ocorre a ativação do sistema enzimático 

composto por uma família de proteases denominada caspases. Tais enzimas 

são responsáveis, na fase de execução, pela clivagem de várias proteínas 

celulares vitais e pela ativação das endonucleases, o que culmina com a morte 

celular (OLEINICK et al., 2002).  

A iniciação da apoptose pode ocorrer por duas vias distintas, a 

extrínseca (ou mediada por receptores) e a intrínseca (ou mitocondrial) que 
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convergem para a ativação das caspases. A via extrínseca é iniciada pela 

união de ligantes específicos, presentes no meio extracelular, com os 

chamados receptores de morte (death receptors) localizados na membrana 

celular. Esses receptores são representados principalmente pela superfamília 

de receptores do TNF (tumoral necrosis factor) (RTNF), incluindo RTNF-1, Fas 

(CD95) (First apoptosis signal – cluster differentiation), DR-4 e DR-5 (death 

receptor) (OLEINICK et al., 2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et al., 

2004; NOWIS et al., 2005). A ativação da apoptose mediada pelos receptores 

de morte ocorrem preferencialmente quando o FS utilizado apresenta 

características hidrofílicas, como o Photofrin® e o Photogem®, principalmente 

através da ativação dos receptores Fas e FasL (YOKOTA et al, 2000; 

ALMEIDA et al, 2004; NOWIS et al, 2005). A ativação da via intrínseca decorre 

de uma alteração no potencial transmembrana mitocondrial e subseqüente 

liberação de moléculas pró-apoptóticas, entre elas o citocromo c, para o citosol. 

Essa via sofre forte influência da família de proteínas Bcl-2 e sua ativação 

associada à TFD ocorre principalmente quando os FS utilizados se acumulam 

na mitocôndria (OLEINICK et al., 2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et 

al., 2004; NOWIS et al., 2005).   

Na fase de execução da apoptose ocorre a ativação das caspases 

executoras (caspases 3, 6 e 7) que atuam diretamente ou por meio de 

endonucleases, levando a quebra da cromatina nuclear e do citoesqueleto. Há 

fragmentação da célula e formação de corpos apoptóticos, constituídos de 

citoplasma, restos de organelas e fragmentos nucleares (OLEINICK et al., 

2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et al., 2004; NOWIS et al., 2005). 

Várias técnicas têm sido empregadas para detectar a apoptose em 

diferentes fases da evolução desse processo biológico, como a microscopia 

eletrônica (HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004; HUERTA et al., 2007), técnicas 

imuno-histoquímicas, incluindo-se a caspase-3 clivada e a citoqueratina-18-

clivada, (OLEINICK et al., 2002; GOWN, WILLINHAM, 2002; PLAETZER et al., 

2003; ALMEIDA et al., 2004; HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004; NOWIS et al., 

2005; HUERTA et al., 2007) e as técnicas que detectam a fragmentação do 

DNA entre essas a técnica TUNEL (GRAVIELLI et al., 1992; OLEINICK et al., 
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2002; GOWN, WILLINHAM, 2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et al., 

2004; NOWIS et al., 2005; HUERTA et al., 2007).  

A técnica TUNEL, utilizada para avaliar a apoptose nesse estudo, é uma 

das mais empregadas pelos pesquisadores. Essa técnica foi escolhida por 

detectar a fragmentação do DNA (porção 3’- OH) que ocorre ao final da fase de 

execução e início da morte celular, já em sua fase irreversível, entretanto, ela 

não é específica para apoptose, detecta filamentos terminais de DNA 

fragmentado que também podem ser encontrados em células necróticas 

(GOWN, WILLINHAM, 2002; NOWIS et al., 2005; HUERTA et al., 2007).  

Considerando esse fato optou-se por excluir desse estudo as amostras das 

lâminas de TMA utilizadas para avaliação da apoptose (TUNEL e caspase-3 

clivada) que apresentavam características morfológicas de necrose em toda 

sua extensão, visando minimizar resultados falso-positivos. Foram excluídas 2 

amostras do grupo G1D e 4 amostras do grupo G2D das amostras submetidas 

às técnicas TUNEL e  imuno-histoquímica (Caspase-3 clivada).  

A análise das amostras pelas técnicas TUNEL e imuno-histoquímica 

(Caspase-3 clivada) mostrou que independente do regime de entrega de 

energia, os índices de apoptose dos grupos G1 e G2 se mantiveram muito 

próximos em todas as etapas, a exceção dos grupos G1A e G2A (TUNEL: G1A 

> G2A; p = 0, 0005; Caspase-3 clivada: G1A > G2A; p = 0, 023), resultado esse 

que pode ser devido à isquemia prolongada associada à irradiação contínua 

levando a ativação precoce das vias apoptóticas, principalmente a extrínseca 

mediada pelos receptores da família Fas, haja vista essa ser a via preferencial 

quando se utiliza FS cuja localização se baseia na membrana celular, como 

aquele utilizado nesse estudo, aumentando assim o número de células 

marcadas por ambas as técnicas (OLEINICK et al., 2002; ALMEIDA et al., 

2004). O fato da diferença entre os grupos estar restrita aos grupos G1A e 

G2A, pode ser decorrente da ativação desses receptores da família Fas mais 

intensamente durante a fase isquêmica do que durante a reperfusão tecidual. 

Esse achado abre a possibilidade de novos estudos para investigar com 

precisão não somente a via de ativação, mas também os receptores envolvidos 

no desencadeamento da apoptose em função da variação na tensão de 

oxigênio intracelular nos diferentes momentos da TFD. 
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Comparando-se os valores dos índices apoptóticos (IA) obtidos através 

das duas técnicas empregadas nesse estudo, notou-se que na imuno-

histoquímica (Caspase-3 clivada) os valores foram superiores àqueles da 

técnica TUNEL nas amostras coletadas 24 e 48 horas após a irradiação, fato 

esse devido a essa última marcar filamentos terminais de DNA fragmentado, 

que ocorre em uma etapa mais tardia da apoptose e decorre principalmente da 

ação das caspases executoras, entre elas a caspase-3 clivada, seja por ação 

direta ou por ação de endonucleases por elas ativadas (OLEINICK et al., 2002; 

GOWN, WILLINHAM, 2002; PLAETZER et al., 2003; ALMEIDA et al., 2004; 

HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004; NOWIS et al., 2005; HUERTA et al., 2007). 

Além disso, a progressão irreversível da apoptose através da ativação da 

caspase-3 requer que essa enzima permaneça ativa por um período mínimo de 

tempo que varia de minutos a horas dependendo do tamanho, tipo e estado 

funcional das células (HUPPERTZ et al., 1999). Outro aspecto que deve ser 

considerado na interpretação desses resultados é que as caspases são 

enzimas efetoras do processo apoptótico e tanto sua ativação como sua ação 

sofrem rigoroso controle molecular, principalmente no que se refere à caspase-

3, pelas proteínas inibidoras da apoptose (IAPs), que por sua vez têm sua 

atividade controlada por moléculas inibidoras das IAPs, entre elas a 

Smac/DIABLO (HUPPERTZ et al., 1999; HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004; 

HUERTA et al., 2007; BUYTAERT et al., 2007). Assim, deve-se considerar a 

hipótese de modulação negativa das IAPs sobre a caspase-3 que 

possivelmente levaria a redução da clivagem do DNA e conseqüentemente dos 

sítios de ligação nos quais a técnica TUNEL exibe sua marcação. Essa 

hipótese abre a possibilidade de investigar a influência das IAPs ou mesmo da 

Smac/Diablo no desenvolvimento da apoptose em células submetidas à TFD. 

Nesse estudo a expressão da caspase-3 clivada foi encontrada tanto no 

citoplasma como no núcleo das células, achado esse semelhante aos relatados 

na literatura (KRAJEWSKA et al., 1997; MANDAL et al., 1999; HUPPERTZ et 

al., 1999). Notou-se que as amostras cujas células expressaram a caspase-3 

clivada predominantemente no citoplasma pertenciam aos animais dos grupos 

sacrificados 0 e 3 horas após a irradiação laser, e aquelas com expressão 

predominantemente na região nuclear pertenciam aos animais dos grupos 
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sacrificados 24 e 48 h após a irradiação, fato esse que pode estar associado ao 

deslocamento da caspase-3 clivada em direção aos seus alvos nucleares, 

como as proteínas do envelope nuclear (lamina A, lamina B e lamina C), a 

DNA-PKcs (DNA-dependent protein kinase) e a PARP (poly-(ADP-ribose) 

polymerase) (KRAJEWSKA et al., 1997; HUPPERTZ et al., 1999; MANDAL et 

al., 1999; HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004), durante a progressão do 

processo apoptótico (KAMADA et al., 2005).      

Esses achados demonstram que a expressão da apoptose induzida pela 

TFD é progressiva e, de acordo com a literatura se inicia nas primeiras horas 

após a ativação das vias de indução da apoptose, intrínseca ou extrínseca 

(OLEINICK et al., 2002; ALMEIDA et al., 2004; NOWIS et al., 2005), atingindo 

níveis máximos entre 24 e 48 horas após o tratamento. 

As figuras 39 B e 40 B mostram uma correlação linear entre as variáveis 

área de necrose e índice de apoptose (Caspase-3 clivada) nas amostras dos 

grupos G2C e G2D respectivamente, indicando inicialmente uma relação direta, 

ou seja, uma tendência de aumento na expressão da caspase-3 clivada à 

medida que a área de necrose aumenta (G2C) e em seguida uma relação 

inversa (G2D). Conforme discutido anteriormente, a irradiação fracionada, 

principalmente associada à reoxigenação tecidual no intervalo de escuro, 

promoveu os maiores índices de necrose a partir de 24 horas após a irradiação 

laser, enquanto a expressão da caspase-3 clivada atingiu níveis máximos entre 

24 e 48 h. Esses achados corroboram a hipótese da dissociação temporal entre 

as alterações bioquímicas e morfológicas envolvidas na determinação da morte 

celular (HOLDENRIEDER, STIEBER, 2004). Apesar da significância estatística 

no teste de correlação de Pearson, não foi possível estabelecer a existência ou 

não de uma relação causal entre as variáveis, pois não foram constatadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos G2C e G2D, tanto em 

relação à área de necrose como na expressão da caspase-3 clivada (Tabelas 2 

e 4), entretanto, esses achados despertam ainda mais o interesse de se avaliar 

durante um período mais prolongado as alterações celulares induzidas pela 

TFD.   
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A escolha dos parâmetros utilizados nesse estudo como dose, 

intensidade e intervalo de escuro foi baseada nos trabalhos que apresentaram 

melhores resultados e que foram realizados em modelos animais que 

apresentavam alguma semelhança com o modelo empregado nesse estudo, 

pois se considera que as características celulares, bem como as características 

da microvasculatura do tecido alvo, seja fator muito importante na TFD (BARR 

et al., 1989; MESSMANN et al., 1995, 1997; ABULAFI et al., 1997; INUMA et 

al., 1999; CURNOW et al., 1999, 2000; TSUTSUI et al., 2002; ROBINSON et 

al., 2003; HARADA et al., 2005; OBERDANNER et al, 2005; CURNOW et al., 

2006; BONINI, 2006).  

Nesse estudo procurou-se avaliar os efeitos da TFD sobre os tumores 

de cólon induzidos experimentalmente em ratos, a influência do fracionamento 

da dose de energia sobre a intensidade e o tipo de morte celular associado a 

essa técnica. Apesar da constatação da eficácia da TFD e da influência do 

fracionamento sobre a viabilidade das células tumorais, não foi possível definir, 

através das ferramentas empregadas nesse estudo, a forma principal de morte 

celular, pois, tanto a necrose como a apoptose estavam presentes nos tecidos, 

principalmente entre 24 e 48 h após a irradiação laser e a comparação entre 

seus índices não foi possível por considerarem parâmetros de avaliação 

distintos. Sabe-se que além do fracionamento, vários outros fatores influenciam 

no tipo de morte celular associada à TFD, porém ainda é preciso determinar 

qual é a participação de cada um deles na efetividade dessa técnica, sendo 

esse questionamento o próximo alvo de investigação científica nessa linha de 

pesquisa. 
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6. CONCLUSÕES 

 
1. O fracionamento da dose de energia influencia diretamente no processo 

de peroxidação lipídica induzindo um aumento nos índices de morte 

celular via necrose na fase inicial do processo. 

2. A TFD mostrou-se eficaz no tratamento de tumores de cólon em ratos 

induzindo a morte celular por ambos os mecanismos, necrose e 

apoptose, habilitando esta técnica para o tratamento antineoplásico. 
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7. ANEXOS 
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ABSTRACT  
 

Purpose:  To evaluate the influence of the energy dose fractionation in the 

effectiveness of photodynamic therapy (PDT) in colorectal cancer in rats. We 

investigated the relationship between lipid peroxidation and cancer cells death. 

Methods:  Fifty Wistar rats summing up 116 tumor samples were divided into 

three groups: continuous irradiation (G1= 47 samples; 200 J/cm2), fractionated 

irradiation (G2=12 samples; 40 J/cm2; dark interval of 150 s; 160 J/cm2) and 

control group (G3 = neither photosensitizer (PS) nor irradiation). G1 and G2 

groups were photosensitized with Photogem® (2mg/Kg i.v.) three hours before 

laser irradiation. The laser energy delivered endoscopycally through an optic 

fiber with a cylindrical diffuser to the colon tumors. After laser irradiation the rats 

both groups were subdivided based on the time passed between the end of the 

irradiation and the animal death (G1A e G2A, 0h; G1B e G2B, 3h; G1C e G2C, 

24h; G1D e G2D, 48h). Results:  A lipid peroxidation was significantly increases 

(G2A > G1A; p= 0,008) as well as in the index of tumoral necrosis (G2C > G1C; 

p= 0,043) indicating a direct correlation between the increase in the ROS 

production and the necrosis area related to the light dose fractionation, 

however, there was no significant difference between the groups G1 and G2 

regarding the apoptosis index (TUNEL or caspase-3 cleaved). Conclusion:  

Fractionation enhanced significantly the efficiency of the PDT of the colorectal 

tumor. 
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