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RESUMO 
 

O diagnóstico das lesões pré-malignas é de grande importância porque 

aumenta as chances de cura e de prevenção ao grande risco do tumor se espalhar 

para outros órgãos (metástases). Como um novo método de diagnóstico de câncer 

de próstata foi utilizada a técnica de medida de fluorescência da protoporfirina IX 

(PPIX) extraída do sangue de animais saudáveis (ou seja, sem câncer) e de animais 

com câncer de próstata induzido pela inoculação intraprostática das células DU145, 

durante as sete semanas subsequentes à inoculação, para acompanhamento da 

progressão tumoral. Os resultados mostraram que a partir da primeira semana do 

desenvolvimento do tumor já é possível detectar alteração nos níveis de PPIX 

endógena, e a partir da terceira semana há diferença estatística entre os animais 

com e sem tumor. A fim de se obter melhores resultados quanto a diferenciação 

entre os animais sem tumor e com tumor e para se determinar o estadiamento do 

tumor, foi usado o ácido δ-aminolevulínico (ALA) que é um precursor da PPIX, no 

caminho da biossíntese do heme, para induzir a produção de PPIX nos animais. As 

análises da fluorescência do sangue dos animais que receberam o ALA mostraram 

que desde o início do crescimento cancerígeno já é possível sua detecção com 

diferença estatística significante. E ainda, que é possível que a análise das fezes 

dos animais possa contribuir para a detecção do câncer. 

Além da PPIX, outro marcador estudado para o câncer de próstata foi o 

citrato, que se apresenta em concentrações diminuídas na presença do tumor. A 

quantificação de citrato foi realizada nas urinas dos animais com câncer de próstata 

usando-se o complexo Európio-Oxitetraciclina (EuOTc). Os resultados mostraram 

que o EuOTc pode ser usado como um biossensor no diagnóstico de câncer de 

próstata desde o início do desenvolvimento tumoral. 

Este trabalho vislumbra a utilização futura do diagnóstico fotodinâmico de 

porfirinas e do uso do complexo EuOTc como biossensor de citrato como método 

minimamente invasivo e de alta sensibilidade e especificidade para detecção de 

câncer de próstata, para complementar os métodos atualmente utilizados. 

 

Palavras-chave: Protoporfirina IX. Ácido δ - Aminolevulínico. Európio. Oxitetraciclina. 

Citrato. Câncer de Próstata. 
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ABSTRACT 
 

The initial diagnosis of premalignant lesions is of great importance because it 

increases the chances of cure and prevention of the high risk of tumor spread to 

other organs (metastasis). 

 As a new prostate cancer diagnosing method it was used the fluorescence 

technique to measure PPIX extracted from the blood of healthy animals (ie no 

cancer) and of the animals with prostate cancer induced by intraprostatic inoculation 

of DU145 cells, during the seven subsequent weeks of the inoculation, to monitor the 

tumor progression. The results showed that from the first week of tumor development 

it is already possible to detect changes in the levels of endogenous PPIX, and from 

the third week there is statistical difference between animals with and without tumor. 

In order to obtain better results for the differentiation between the animals with 

tumor and without tumor and to determine tumor staging, it was used the δ-

aminolevulinic acid (ALA) which is a precursor of PPIX, in the heme biosynthesis 

pathway, to induce the production of exogenous PPIX in the animals. 

The analysis of the blood fluorescence of the animals that have received ALA 

showed that since the beginning of the cancerous growth it is already possible to 

detect it with statistically significant difference. And, it is also possible that the 

animal’s feces analysis may contribute to cancer detection. 

In addition to PPIX, another marker for prostate cancer studied was the citrate, 

which concentration is diminished in the presence of the tumor. The citrate 

quantification was carried out in the urine of animals with prostate cancer using the 

europium-oxytetracycline (EuOTc) complex. The results showed that the EuOTc can 

be used as a biosensor in the diagnosis of prostate cancer since the beginning of 

tumor development. 

This work envisions the future use of porphyrin photodynamic diagnosis and 

the use of the complex EuOTc as a biosensor of citrate as a minimally invasive, high 

sensitivity and specificity methods for the prostate cancer detection, to complement 

the methods currently used. 

 
Keywords: Protoporphyrin IX. δ-Aminolevulinic Acid. Europium. Oxitetracycline. 

Citrate. Prostate Cancer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 O Câncer de Próstata 
 

O câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo e o 

mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de câncer1. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o número de casos novos de 

câncer de próstata estimado para o Brasil referente ao ano de 2011 é de 52.3501.  

Nesse tipo de câncer, a idade é um fator de predisposição importante, pois 

tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam exponencialmente a partir dos 50 

anos de idade2. Atingindo quase 50% dos indivíduos com 80 anos e provavelmente 

não poupará nenhum homem que viver até os 100 anos de idade3. 

 Histórico familiar é outro marcador de importância: homens com antecedentes 

familiares de câncer de próstata têm maiores chances de desenvolver a doença3, 

podendo aumentar o risco de 3 a 10 vezes em relação à população em geral2. 

 Fatores ambientais e alimentares também parecem estar relacionados ao 

desenvolvimento desse tipo de câncer3. O consumo de alimentos com alto teor de 

gorduras, a ingestão de carne vermelha, cálcio e o excesso de álcool podem 

aumentar o risco de câncer na próstata1,2. Por outro lado, o consumo de frutas, 

vegetais ricos em carotenóides (como o tomate e a cenoura), leguminosas (como 

feijões, ervilhas e soja), selênio, vitaminas D e E, licopeno e ômega-3 têm sido 

associados a um efeito protetor1,2.  

As taxas de incidência desse tipo de câncer são cerca de seis vezes maiores 

nos países desenvolvidos, comparados aos países em desenvolvimento2. 

Entretanto, a sobrevida estimada em cinco anos é de 76% nos países desenvolvidos 

enquanto nos países em desenvolvimento é de 45%. A sobrevida média mundial é 

de 58%1. 

O câncer de próstata é considerado um câncer de bom prognóstico quando 

diagnosticado e tratado oportunamente. 
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1.2 A Próstata 
 
 A próstata masculina é um órgão que faz parte do sistema reprodutor do 

homem, e se localiza entre a bexiga e o reto, envolvendo a uretra (Figura 1).  

 A próstata começa a se desenvolver durante a 10ª semana de gestação com 

a produção de testosterona (que ativa os receptores andrógenos – AR), pelos 

testículos do feto4,5. Na infância, a próstata é pequena, pesando cerca de 2 g e 

permanece rudimentar até a puberdade, quando então ela retoma seu 

desenvolvimento, devido ao aumento da produção de testosterona, atingindo 

tamanho quase estacionário (aproximadamente 20 g) em torno dos 20 anos e assim 

permanece até os 40 anos4.  

A função da glândula prostática é a de secretar um líquido alcalino, o fluido 

prostático, que compõe 30% do sêmen4. Esse líquido prostático contém íons citrato, 

cálcio, proteínas como o antígeno prostático específico (PSA), a enzima fosfatase 

ácida e a enzima coagulante e uma profibrinolisina, conferindo ao sêmen um 

aspecto leitoso e um pH em torno de 7,54. Esse pH neutraliza a ligeira acidez do 

sêmen, aumentando, assim, acentuadamente a motilidade e a fertilidade dos 

espermatozóides4. Além disso, o fluido prostático contribui para a liquefação desse 

líquido seminal4. A fertilidade fica comprometida na ausência da próstata, sendo, 

aparentemente essencial no sucesso da reprodução dos mamíferos5. 

 Na próstata também ocorre a conversão da testosterona, pela ação da 

enzima 5 α-redutase, em diidrotestosterona, que é um hormônio masculino mais 

ativo, apresentando de 5-10 vezes mais afinidade pelos ARs do que a testosterona6. 

Em geral, esses andrógenos são responsáveis pelas características peculiares do 

corpo masculino4. 

 O estímulo androgênico é absolutamente necessário para o desenvolvimento 

e o funcionamento da próstata7. Os andrógenos são importantes para estimular o 

crescimento e a morfogênese tanto quanto para estabilizar a diferenciação funcional 

das células secretoras do epitélio. Na próstata madura, os andrógenos mantém a 

interação epitélio-estroma. E essa interação epitélio-estroma desempenha papel 

fundamental na regulação e manutenção da atividade funcional da próstata.  A 

perturbação nessa interação homeostática recíproca entre o epitélio e o estroma 

contribui na formação do câncer, tanto nos estágios iniciais quanto avançados7,8. 
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Figura 1 – Complexo urogenital masculino ilustrando a posição anatômica da próstata humana adulta 

e as estruturas associadas [adaptado da ref. 5]. 
 

 A próstata humana é dividida em três principais zonas: central (ZC), periférica 

(ZP) e zona de transição (ZT)8. O tecido prostático é constituído por glândulas, 

ductos e estroma. São 3 os principais tipos de células: célula epitelial luminal 

secretora, célula epitelial basal e célula estromal de músculo liso8. As células 

neuroendócrinas são um outro tipo menos comum de células presentes. As células 

epiteliais secretoras são células colunares altas que forram o lúmen da glândula e 

secretam proteínas prostáticas e fluidos no lúmen prostático8. As células basais 

formam uma camada contínua entre as células secretoras e o estroma. As 

neuroendócrinas são células raras presentes na camada epitelial8. O estroma é 

composto principalmente por músculo liso, sendo espesso na próstata humana. 

Além de músculo liso, a camada de estroma também contém fibroblastos, células 

neuronais, linfáticas e vasculares. Ao redor destas células estromais existe uma 

complexa matriz extracelular composta principalmente por fibras colágenas, fibras 

reticulares, fibras do sistema elástico, proteoglicanos e diversas glicoproteínas6,9. 

Ainda, uma extensão do estroma muscular forma uma “cápsula” prostática10. 

 
 

1.2.1 Doenças da Próstata 
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A próstata, com o passar dos anos, geralmente após os 40-50 anos de idade, 

começa a crescer e gera vários problemas que comprometem a qualidade de vida 

dos homens3, sendo dois os principais: o primeiro é o crescimento benigno, 

chamado de hiperplasia benigna da próstata (HBP), que acomete homens após os 

40 anos e que produz dificuldade para a eliminação da urina. O segundo é o câncer 

de próstata, que surge associado ou não ao crescimento benigno e que se manifesta 

quase sempre depois que os homens completam 50 anos de idade3. Além desses 

dois, também existe a prostatite, que é uma infecção da próstata. 

A HBP normalmente está associada à zona de transição da próstata enquanto 

que a zona periférica, que contém aproximadamente 75% do tecido glandular na 

próstata humana normal, é o local de maior frequência de origem do câncer de 

próstata11. 

 

1.2.1.1 Câncer 
 
 O câncer de próstata em sua fase inicial tem uma evolução silenciosa. Muitos 

pacientes não apresentam nenhum sintoma ou, quando apresentam, são 

semelhantes aos do crescimento benigno da próstata. Na maioria dos casos, o 

tumor apresenta um crescimento lento, de longo tempo de duplicação celular, 

levando cerca de 15 anos para atingir 1 cm³ e acometendo homens acima de 50 

anos de idade1. Porém, as formas agressivas do câncer de próstata, quando não 

diagnosticadas e tratadas, podem crescer de forma rápida, levando entre dois e oito 

anos para se ramificar pelo organismo, tornando a doença de difícil controle e 

podendo levar à morte3. Uma fase avançada da doença pode ser caracterizada por 

um quadro de dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, por infecções 

generalizadas ou insuficiência renal1. 

Quando a próstata começa a crescer, ela pode comprimir a uretra, 

provocando dificuldade para expelir a urina, jato urinário fraco ou aumento do 

número de micções3. 

A próstata não dói12. Por isso, só e possível saber se ela está com problemas 

por meio de exames médicos. Homens a partir dos 50 anos devem fazer anualmente 

a avaliação clínica da próstata, ainda que não apresentem nenhum sintoma da 

doença12, e para os homens com histórico familiar positivo para o câncer de próstata 

essa avaliação deve ter início aos 40 anos de idade.   
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A detecção precoce do câncer de próstata aumenta as chances de cura, além 

de permitir um tratamento menos agressivo, e consequentemente uma melhor 

qualidade de vida para o paciente. 

1.3 Métodos de Diagnóstico 
 

Os dois métodos convencionais para o diagnóstico de câncer de próstata são: 

o toque retal e a dosagem do antígeno prostático específico (PSA). 

No toque retal digital o médico avalia a glândula prostática pela inserção do 

dedo através do reto (que é a única via natural de acesso à próstata), para a análise 

do tamanho, da consistência, existência de nódulos, pontos doloridos e mobilidade12. 

O toque retal mostrou ser o método mais eficiente no diagnóstico precoce do câncer 

de próstata, apesar de apresentar uma sensibilidade de 55% a 69%3,12 e somente as 

porções posterior e lateral da próstata poderem ser palpadas durante o exame, 

deixando 40% a 50% dos tumores fora de alcance2. E ainda, além de ser um método 

bastante subjetivo2, há um grande preconceito dos latinos em relação a esse 

exame12.  

Quanto ao PSA, que é uma proteína produzida exclusivamente pelas células 

epiteliais da próstata, se encontra elevado de maneira significativa nos casos de 

câncer, mas por não ser produzido especificamente pelas células cancerosas, a sua 

dosagem também pode estar alterada em outras patologias que não o câncer, como 

na hiperplasia benigna da próstata e na prostatite, assim como após a ejaculação e 

a realização de uma cistoscopia12. Aceita-se como valores limites normais até 4 

ng/mL, porém podem existir tumores com PSA abaixo deste valor2. Quando o PSA 

estiver acima de 10 ng/mL há indicação formal para biópsia2. Para valores entre 4-10 

ng/mL deve-se também levar em consideração a velocidade do PSA e a relação 

PSA livre/total2. Considerando o ponto de corte em 4,0 ng/mL, a sensibilidade 

estimada varia de 35% a 71% e a especificidade de 63% a 91%2. E ainda, seu valor 

preditivo positivo aponta para valores em torno de 28%, o que significa que cerca de 

72% dos pacientes com dosagem de PSA alterada são submetidos a biópsias 

desnecessárias2. 

Outro exame que pode ser utilizado no diagnóstico do câncer de próstata é o 

ultrassom transretal, que é feito através do ânus e permite visualizar áreas de lesões 

cancerosas3. Este exame falha em 60% a 70% dos pacientes, deixando de 
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evidenciar tumores que estão presentes ou demonstrando lesões que não são 

malignas3. Por isso o ultrassom é utilizado pelos urologistas mais para orientação na 

realização de biópsias da próstata3.   

 Por tanto, o diagnóstico de certeza do câncer de próstata é a biópsia, que 

deve ser considerada sempre que houver anormalidades no toque retal ou na 

dosagem do PSA2. 

 A biópsia do tecido é um exame bastante invasivo, onde é realizada a coleta 

de material para o estudo histopatológico do tecido13. Esse estudo fornece a 

graduação histológica do sistema de Gleason, cujo objetivo é informar o 

estadiamento do tumor, a taxa de crescimento e sua tendência à disseminação2.  

 Nessa graduação histológica, o câncer é caracterizado pela aparência do 

tecido tumoral, em uma escala de 1 a 5, conhecida como Escala de Gleason. Esse 

sistema é baseado exclusivamente no padrão de arquitetura das glândulas do tumor 

prostático. Ele avalia o quão eficientemente as células de um determinado câncer 

são capazes de se auto-estruturar em glândulas semelhantes às da próstata normal. 

A capacidade de células tumorais de imitarem a arquitetura das glândulas normais é 

chamada de diferenciação. Um tumor cuja estrutura está quase normal (bem 

diferenciado) provavelmente terá um comportamento biológico relativamente 

próximo ao de células normais14,15. 

A classificação pelo sistema de Gleason vai de muito diferenciado (grau 1) a 

muito pouco diferenciado (grau 5), resumidamente15: 

1. O tumor não pode ser sentido durante o exame de palpação e não será mostrado 

no exame de imagem.  

2. Tumor confinado na glândula prostática. Palpável e visível no exame de imagem. 

3. Tumor se espalhando através da cápsula prostática.  

4. Tumor fixado contra a parede pélvica ou invadindo diretamente outras estruturas 

como bexiga ou esfíncter. 

5. Muito pouco diferenciado, não apresenta um padrão. Nessa etapa já apresenta 

nódulos na linfa e metástases distantes. 

 
 Para se obter o escore total da classificação de Gleason, deve-se considerar 

o primeiro e o segundo padrões predominantes, onde o patologista gradua de 1 a 5 

essas duas áreas mais frequentes do tumor. O padrão dominante é denominado 

primário e o outro, secundário. O primário e o secundário são somados para se 
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determinar o grau de Gleason combinado, que varia de 2 a 10. Caso haja apenas 

um padrão, ele é duplicado.  Quanto mais baixo é o escore de Gleason, melhor será 

o prognóstico do paciente2.  

Para a verificação de metástases faz-se necessário o exame de cintilografia 

óssea2.  

O INCA não recomenda o rastreamento para o câncer de próstata (estratégia 

de detecção precoce voltada a pessoas sem nenhum sintoma e aparentemente 

saudáveis), pois os métodos atuais, não mostraram, até o momento, sucesso em 

reduzir a mortalidade, além de levarem a muitas cirurgias desnecessárias, causando 

prejuízos tanto financeiros, quanto na qualidade de vida dos pacientes1. 

Em vista do exposto, há uma necessidade urgente de encontrar novos 

biomarcadores e/ou métodos de detecção que possam auxiliar no diagnóstico 

precoce do câncer de próstata. 

 

1.4 Diagnóstico Fotodinâmico (PDD) 
 
 

A detecção precoce do tumor possibilita que um tratamento seja feito ainda 

nos estágios iniciais do desenvolvimento do câncer, aumentando assim as chances 

de resultados mais eficazes para o paciente, mas normalmente não há técnicas 

efetivas para diagnóstico das transformações teciduais iniciais.  

A fluorescência vem provando ser uma ferramenta versátil para diagnóstico 

de câncer, principalmente por causa da sua habilidade de examinar tanto a 

superfície quanto o volume do tecido e a possibilidade de adaptá-la a dispositivos 

endoscópicos16. 

Técnicas de diagnóstico baseado em espectroscopia óptica têm o potencial 

de ligar a bioquímica às propriedades morfológicas teciduais. Em particular essas 

técnicas são não invasivas, rápidas e quantitativas16. Além disso, elas podem ser 

usadas para elucidar as características teciduais, como a taxa de metabolismo 

celular, vascularidade, oxigenação intravascular, e alterações na química e na 

morfologia dos tecidos16. A caracterização de tecidos e fluidos biológicos pode ser 

usada para interpretar uma variedade de problemas clínicos, como o crescimento 

cancerígeno in vivo. 
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A interação da luz com células, tecidos e fluidos pode ocorrer em 

comprimentos de onda no ultravioleta (UV), visível (VIS), infravermelho próximo 

(NIR) e infravermelho (IR)17. 

Quando estimulados por radiação em comprimento de onda apropriado, as 

células, tecidos e fluidos podem emitir luz por autofluorescência. Quando eles são 

iluminados por luz pulsada, a autofluorescência gerada pelos fluoróforos apresenta 

um tempo de decaimento de centenas de picossegundos a dezenas de 

nanossegundos18.  

O tempo de vida e a intensidade de emissão de um fluoróforo refletem o 

ambiente físico e químico onde ele está, como valores de pH, concentração de 

cátions, de oxigênio, e a transferência de energia. Supõe-se que diferentes estágios 

de carcinogênese devem conter diferentes concentrações de fluoróforos e distinção 

entre os ambientes locais, e então, exibir tempos de vida e intensidade da 

autofluorescência distintos18. 

Nessa região espectral (UV/VIS), a espectroscopia de absorção e de 

fluorescência vem sendo extensivamente estudada como ferramenta de diagnóstico 

de lesões pré-malignas e câncer16,17, por tratar-se do método mais sensível para o 

monitoramento das mínimas alterações na estrutura e no microambiente dos 

fluoróforos19. 

Como cada material possui características espectroscópicas próprias, a 

obtenção dos espectros de absorção, emissão, assim como dos tempos de 

decaimento dos estados dos íons envolvidos, permite a obtenção do ‘fingerprint’ do 

material. 

 

1.4.1 Fluoróforos Endógenos  
 
 

A fotodetecção em tecidos para a caracterização de câncer foi reportada pela 

primeira vez em 1924, por Policard, que estudou a autofluorescência do tumor após 

a iluminação com luz UV20. Essa fluorescência foi atribuída aos fluoróforos 

endógenos, que são moléculas biológicas que apresentam fluorescência endógena 

e que estão relacionadas com as transformações que ocorrem na carcinogênese. A 

Tabela 1 apresenta alguns deles, como os aminoácidos: triptofano e tirosina21, as 
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proteínas estruturais: colágeno e elastina17, as co-enzimas NADH e FAD21, e as 

porfirinas22. 

Tabela 1 – Fluoróforos Endógenos [adaptado da ref. 17]. 
 

Fluoróforos  

Endógenos 
Excitação 

Máxima (nm)  
Emissão 

Máxima (nm)  

Aminoácidos    

Triptofano 280 350 

Tirosina 275 300 

Proteínas Estruturais   

Colágeno 325 400 

Elastina 290, 325 340 

Enzimas e Co-Enzimas   

NADH 290, 351 440, 460 

FAD 450 535 

Porfirinas 400 - 450 630, 690 

 
 

O estudo da fluorescência endógena para diagnóstico de câncer de próstata e 

de bexiga, in vivo, foi primeiramente reportado por Alfano e colaboradores23 em 

1984. Paralelamente, vários estudos foram realizados avaliando a autofluorescência 

de tecidos para a detecção de cânceres24 para diferentes etiologias, como pulmão25, 

gástrico26, câncer de mama27, entre outros. 

A utilização dessa técnica de espectroscopia de fluorescência para 

diagnosticar câncer através do sangue vem sendo feita de forma menos acentuada. 

Entre os estudos realizados estão os de Leiner e colaboradores que, em 1986, 

reportaram diferenças espectroscópicas em amostras de soro de pacientes 

voluntárias saudáveis e com malignâncias ginecológicas, atribuindo-as ao 

triptofano28. Monaci e colaboradores estudaram vários tipos de células brancas em 

sangue humano mostrando que as células diferem tanto na intensidade de 

autofluorescência quanto na forma espectral29. 
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 A fluorescência nativa do plasma em pacientes com câncer oral foi verificada 

por Madhur e colaboradores19, para discriminar os estágios iniciais e avançados do 

tumor. Nesse estudo, eles concluíram que no caso de amostras de sangue de 

pessoas com câncer oral, tanto em estágios iniciais quanto em avançados, eram 

apresentadas bandas em torno de 512 e 524 nm, que não eram observadas no caso 

de amostras controle (pacientes saudáveis). Essas bandas foram atribuídas ao 

FAD19. 

Xu e colaboradores observaram forte luminescência no vermelho (630 nm) 

em amostras de soro de pacientes com câncer, quando excitadas em 450 nm30. 

Essa emissão característica em 630 nm foi correlacionada com os compostos 

porfirínicos30. Wenchong e colaboradores também noticiaram a mesma emissão 

vermelha característica em torno de 630-690 nm no caso de tecidos biológicos e 

sangue de pacientes com câncer31. 

Masilamani e colaboradores fizeram um estudo da autofluorescência de 

componentes do sangue de pacientes controle (saudáveis) e de pacientes com 

câncer de diversas etiologias, e reportaram que o sangue de pacientes com câncer 

gástrico, câncer de mama e linfoma de Hodgkin apresentavam bandas distintas e 

intensificadas em aproximadamente 630 nm devido à porfirina endógena, que 

encontrava-se em maior ou menor quantidade dependendo se era um tumor em 

estágio inicial ou avançado. Essa fluorescência intensa verificada no sangue dos 

pacientes com os tumores, quando excitado no UV é, principalmente, devido à 

molécula de PPIX protonada20. 

 

1.4.1.1 Protoporfirina IX 
 
 A protoporfirina IX (PPIX) é um composto formado por quatro anéis pirrólicos 

unidos por pontes de meteno (=CH-), como mostrado na Figura 2. Ela é a precursora 

imediata na biossíntese do heme17, sendo o heme um dos constituintes das 

hemoproteínas, como a hemoglobina, mioglobina e citocromos32, e é o responsável 

pela ligação do oxigênio no transporte do mesmo pela hemoglobina (o oxigênio 

combina-se frouxamente com duas das seis valências de coordenação do íon 

ferroso)33.  
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Figura 2 – Protoporfirina IX [Adaptado da ref. 34]. 

 

 A biossíntese do heme (Figura 3) ocorre na mitocôndria e no citosol da célula, 

sendo mediada por 8 enzimas32. Resumidamente, inicia-se com a formação do ácido 

δ-aminolevulínico (ALA), na mitocôndria, a partir da união de uma molécula de 

succinil-CoA à molécula de glicina, catalisado pela enzima ALA-sintetase32. É 

importante ressaltar que esta é a etapa limitante da síntese do heme32. O ALA é 

então transportado para o citosol, onde duas moléculas de ALA são condensadas 

para formar uma molécula de porfobilinogênio (PBG), na presença da enzima ALA-

desidratase (ALAD)32. No citosol, prosseguindo na síntese do heme, é formado o 

uroporfirinogênio III e o coproporfirinogênio III. Este último é descarboxilado, pela 

coproporfinogênio oxidase, já na mitocôndria novamente, em protoporfirinogênio IX, 

que é oxidado, pela enzima protoporfirinogênio oxidase em protoporfirina IX. A última 

etapa, ainda na mitocôndria, é a incorporação do íon ferro (Fe2+) na protoporfirina IX 

para formar o heme32. 

 

A PPIX é um importante fluoróforo endógeno. Seu espectro de absorção 

apresenta 5 bandas: a banda Soret (na região dos 400 nm) e mais quatro bandas, 

conhecidas como bandas Q, que compreendem a região entre 450 e 750 nm34. 

A emissão da PPIX é observada em suas duas bandas características em 

aproximadamente 635 nm e 705 nm. 

 Analisando essas propriedades espectroscópicas da PPIX é possível 

monitorar a sua concentração em tecidos e fluidos biológicos35. 
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Figura 3  – Biossíntese do heme [Adaptado da ref. 36]. 

  

1.4.2 Fluoróforos Exógenos 
 

Além dessas moléculas orgânicas endógenas, há também os fluoróforos 

exógenos, conhecidos como fotossensibilizadores, usados como agentes de 

contraste para diagnóstico de câncer e lesões pré-malignas, que foram 

desenvolvidos originalmente para a terapia fotodinâmica (PDT – do inglês 

Photodynamic Therapy)37. Entre eles estão uma ampla variedade de porfirinas, 

clorinas e ftalocianinas, entre outros37. Os mais estudados são as porfirinas.  

Em 1911, Haussmann e colaboradores fizeram os primeiros estudos com 

hematoporfirinas reportando que a combinação dos mesmos com luz, matava as 

células tumorais38. Richard Lipson e colaboradores, em 1960, iniciaram a era da 

PDT sintetizando o primeiro fotossensibilizador a ser usado clinicamente em PDT: o 

Photofrin I, também derivado de hematoporfirina, demonstrando que ele se 

localizava nos tumores, onde lá emitia luz por fluorescência39,40. Dougherty41, em 

1987, realizou a purificação desse composto, produzindo o Photofrin II, que foi a 

primeira droga aprovada pelo FDA (Food and Drug Adminstration) para o tratamento 

de cânceres. Desde então, diversos estudos e testes clínicos foram realizados38. 
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O uso clínico desses fotossensibilizadores é limitado pelas desvantagens que 

eles apresentam, como baixa seletividade, prolongado tempo de ação, pouca 

absorção e as dificuldades de desenvolvimento de formulações apropriadas para o 

uso das drogas in vivo. 

Por isso, o desenvolvimento de novos fotossensibilizadores com mínimos,  ou 

nenhum, efeitos colaterais é de grande importância para o sucesso da terapia e do 

diagnóstico fotodinâmico de câncer. 

 

1.4.2.1 Ácido δ – Aminolevulínico 
 

Em 1963, Ghadially e colaboradores42,43 introduziram um novo conceito 

quando sugeriram o uso do ácido δ-aminolevulínico (ALA), como precursor 

sensibilizador, para induzir a fluorescência da PPIX em tumores. E hoje é 

provavelmente o fotossensibilizador (também chamado de pró-droga) mais seletivo 

para tratamento de câncer atualmente conhecido em oncologia44, pois esse acúmulo 

da PPIX é maior em células malignas do que nos tecidos normais45,46,47. 

O ALA não é um fluoróforo por si só, mas por ser um precursor natural da 

PPIX no caminho da biossíntese do heme (Figura 3), induz ao acúmulo da PPIX, que 

é um fluoróforo endógeno, seletivamente em células tumorais46,47,48. 

Normalmente, a síntese do heme regula a síntese da PPIX, através de um 

controle de “feedback” e inibe a formação endógena do ALA em excesso, através do 

mecanismo de controle de “feedback” negativo. A presença de heme livre inibe a 

síntese do ALA. Quando todo o heme sintetizado é utilizado, há pouco “feedback” 

negativo e com isso haverá um aumento na síntese do ALA49. Nessas condições a 

concentração de ALA irá aumentar e, consequentemente, a síntese do heme (uma 

vez que o ALA é um precursor, distante, do heme). E dessa forma, se agora o heme 

é produzido mais rápido do que é removido do sistema, o heme livre irá se acumular 

inibindo a formação do ALA. Em condições normais, a demanda do heme controla a 

taxa de síntese do heme e consequentemente a taxa de síntese da PPIX49. 

Há vários passos na síntese da PPIX entre o heme e o ALA, como as 

múltiplas enzimas, por exemplo, que podem atuar como fatores limitantes (Figura 3). 

Então, se a taxa de conversão da PPIX em heme é menor do que a taxa de síntese 

da PPIX, a PPIX irá se acumular49. 
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Dessa forma, a administração exógena do ALA desvia esse “feedback” e 

induz ao acúmulo da PPIX nos tecidos tumorais. Além disso, foi observado que a 

deficiência na ferroquelatase (a enzima requerida para converter a PPIX em heme), 

em tecidos tumorais, resulta na acumulação da PPIX nesses tecidos44. Esse 

acúmulo de PPIX também está relacionado ao tipo celular (algumas células não 

acumulam PPIX mesmo na presença do ALA49), pH50, hipóxia50, temperatura51, 

glicose52, entre outros53.  

Esse acúmulo de PPIX induzido pelo ALA pode ser usado tanto em PDT 

quanto PDD. 

Como o ALA e a PPIX são substâncias naturais no organismo, os efeitos 

colaterais são reduzidos, provocando uma menor toxicidade, quando comparados 

aos demais fotossensibilizadores34. 

A droga pode ser administrada oral, tópica, intravenosa ou 

intraperitonealmente37. Para produzir o efeito desejável, o fotossensibilizador deve 

ser entregue ao alvo em concentração suficiente, com alta especificidade e 

seletividade. 

O ajuste do tempo de circulação no fluido sanguíneo pode ser realizado 

através de componentes da formulação e variação do tempo, aumentando a 

eficiência do fármaco através de uma biodistribuição da droga em favor de tecidos 

patogênicos e evitando a toxicidade em tecidos sadios. 

As diferenças no acúmulo desses fluoróforos exógenos nos tecidos tumorais 

em relação aos tecidos normais parecem estar relacionadas às características 

fisiológicas diferenciadas do tumor54. Entre essas características estão: o 

microambiente do tumor, onde as células crescem desordenadamente, resultando 

em arranjos celulares de maior volume intersticial; o tumor apresenta uma drenagem 

linfática deficitária e hipervascularidade; uma concentração de receptores de LDL 

maior que no tecido normal (derivados porfirínicos exibem alta afinidade por 

lipoproteínas de baixa densidade) e pH inferior ao do tecido sadio. Nesse ambiente 

acidificado os fotossensibilizadores hidrofílicos tornam-se mais hidrofóbicos 

(lipofílicos) através da protonação e dessa forma, a entrada nas células seria 

facilitada54. 

 

A eficiência da fluorescência no diagnóstico de tecidos tumorais é dependente 

da capacidade de síntese da porfirina no tecido alvo. Foi observado que diferentes 
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tecidos são capazes de acumular diferentes quantidades de PPIX46,55. Gibbs e 

colaboradores55 estudaram a capacidade de produção de PPIX em oito tipos de 

células diferentes, incluindo células de câncer de mama, próstata (DU145) e do 

cérebro, e a quantidade de PPIX variou mais de 10-vezes entre os diferentes tipos 

celulares, depois da administração do ALA.  

Chakrabarti e colaboradores56 estudaram a produção de PPIX, in vitro, em 

célula benigna prostática (TP-2) e mais dois tipos de células de câncer de próstata 

(LNCaP e PC-3), e mostraram que elas produzem diferentes quantidades de PPIX, 

mas a célula benigna sempre apresentava a menor quantidade independente do 

tempo de incubação com o ALA. Por exemplo, em quatro horas de incubação a TP-2 

apresentou aproximadamente 25 nM/g ‘pellet’ celular, enquanto que a LNCaP e a 

PC-3, aproximadamente 100 e 200 nM/g ‘pellet’ celular, respectivamente. Já a partir 

da sexta hora de incubação com o ALA, a produção das células TP-2 (~10 nM/g 

‘pellet’ celular) e LNCaP (~60 nM/g ‘pellet’ celular) diminuem, enquanto que a da PC-

3 (~360 nM/g ‘pellet’ celular) continua aumentando. 

Muitos estudos foram realizados utilizando o ALA como fotossensibilizador, 

principalmente para o uso em PDT, mas os estudos para PDD de câncer em tecidos 

também têm avançado tanto in vitro56,57,58 quanto in vivo59,60,61. Inclusive, 

recentemente, dois estudos com humanos liderados por Stief e Hofstetter62,63,64 

foram realizados em pacientes com câncer de próstata que ingeriram o ALA horas 

antes de serem submetidos à prostatectomia radical a fim de se delimitar as 

margens cirúrgicas do tumor. Os resultados positivos encorajam a continuidade 

dessas pesquisas. 

 O diagnóstico fotodinâmico de câncer de próstata através do sangue, usando 

o ALA para induzir uma maior produção de PPIX em animais e pacientes com 

câncer, pode contribuir no desenvolvimento de métodos mais efetivos na detecção 

precoce dessa neoplasia e é um estudo inédito.  

1.5 Outros Marcadores de Câncer de Próstata 
 

1.5.1 Citrato 
 
 A constatação de que os níveis de citrato nos fluidos corporais – sêmen, 

urina, plasma, fluido prostático, etc – podem indicar enfermidades como o câncer de 



 31 

próstata65, incentivou muitos pesquisadores a estudarem métodos para a detecção 

de citrato, de modo a facilitar sua determinação e torná-lo um exame de rotina para 

detecção de câncer de próstata66,67,68. 

 As células epiteliais secretoras da próstata são especializadas em secretar e 

acumular altos níveis de citrato (a concentração de citrato no tecido prostático é de 

aproximadamente 800 - 20.000 nmol por grama de tecido, comparado aos 100-500 

nmol/g para os demais tecidos moles; e o fluido prostático contém de 20 a 100 mM 

de citrato comparado aos níveis plasmáticos que são de 0,1-0,2 mM69). Essa alta 

concentração de citrato está relacionada a uma enzima chamada m-aconitase, que 

minimiza a habilidade da célula em oxidar o citrato via ciclo de Krebs70, além disso, a 

produção de citrato é regulada hormonalmente pela testosterona69.  

 A alteração do metabolismo do citrato é um fator importante na patogênese 

das doenças prostáticas. Kurhanewicz e colaboradores71 demonstraram o potencial 

do citrato como um marcador in vivo para discriminar o câncer de próstata da HBP e 

da próstata saudável. A HBP envolve a proliferação das células epiteliais secretoras 

produtoras de citrato69. No caso de câncer de próstata, o nível de citrato está 

diminuído ou indetectável por causa do metabolismo de conversão do citrato-

produzido para citrato-oxidado68. 

 Como a concentração de citrato decai significantemente desde os primeiros 

estágios do câncer de próstata, a detecção de níveis de citrato permite analisar se o 

tecido prostático está saudável ou se as células prostáticas estão sofrendo 

transformações cancerígenas.   

 Em geral, a quantificação de citrato é baseada em ensaios enzimáticos72,73, 

que envolvem procedimentos complicados e caros, devido à utilização de enzimas 

de alto custo em várias etapas do teste e métodos físicos (ressonância magnética) 

que envolvem equipamentos de alto custo74. 

 Recentemente foi verificado que a concentração de citrato presente em 

fluidos corporais pode ser determinada por complexos lantanídicos75. Porém a 

síntese desses complexos lantanídicos é bastante complexa, sendo necessárias 

várias etapas e equipamentos, além de ser preferível que sejam preparados por 

pessoa capacitada, tornando assim um processo dispendioso e demorado. 

 Em vista disso, o desenvolvimento de biossensores de citrato têm se tornado 

de grande importância porque a determinação de citrato em fluidos e tecidos 
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biológicos é um parâmetro para diagnosticar o câncer de próstata e ainda discriminá-

lo do crescimento benigno da próstata. 

 Foi demonstrado que a emissão do európio no complexo EuOTc aumenta na 

presença de citrato76,77,78, podendo ser usado como biossensor para a detecção de 

câncer de próstata.  

1.6 Complexo Európio-Oxitetraciclina (EuOTc) 
 

Os íons Terras Raras (TRs), são os elementos químicos dispostos na tabela 

periódica com número atômico variando de 57 a 71 (do lantânio ao lutécio - também 

conhecidos como Lantanídeos-Lns), além do escândio (21) e do ítrio (39). 

Originalmente, foram considerados 'raros' porque eram desconhecidos na sua forma 

elementar, e difíceis de serem extraídos das rochas que os continham79. 

Os íons Lns trivalentes têm a camada 4f fortemente blindada pelos elétrons 

das camadas 5s e 5p, o que faz com que estes íons apresentem uma interação fraca 

com o campo ligante, e consequentemente suas bandas de emissão e absorção são 

estreitas80,81. 

Os lantanídeos absorvem pouco na região espectral do visível e ultravioleta, 

mas em quelatos a eficiência de absorção é aumentada80.  

Quando um ligante orgânico (por exemplo a oxitetraciclina) absorve radiação, 

há uma transição eletrônica de seu estado singleto fundamental para um estado 

singleto excitado, seguido de uma perda energética para um estado tripleto excitado. 

Esta energia é transferida para o lantanídeo (efeito antena) ou perdida através de 

decaimentos não radiativos. A eficiência desse processo de conversão de energia, 

ou seja, a sequência absorção ⇒ transferência ⇒ emissão, depende da intensidade 

de absorção do ligante, da eficiência da transferência de energia ligante-lantanídeo e 

da eficiência de luminescência do íon82. 

A Figura 4 apresenta o mecanismo de emissão de fluorescência de 

complexos de Eu3+. S0, S1 e T1 são, respectivamente, o estado singleto fundamental, 

estado singleto excitado, e estado tripleto83. Este sistema identifica os caminhos que 

levam à emissão do íon európio. A molécula de oxitetraciclina (ligante) é excitada 

saindo do estado S0 para o estado S1. Por um processo de conversão interna e de 

cruzamento intersistemas é levada a um estado tripleto de onde transfere energia 

para os íons európio (Eu3+).  
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Figura 4-  Mecanismo de emissão de complexos de Eu 3+: 

S0, S1 e T1 estado singleto fundamental, estado singleto excitado, e estado tripleto, respectivamente 

[adaptado da Ref. 83]. 

 

O processo de emissão da fluorescência do complexo de lantanídeo (na 

Figura 4) tem algumas particularidades que são ausentes em fluoróforos 

convencionais84,85,86: (a) O ligante, não o íon próprio do lantanídeo, absorve a 

energia da radiação incidente, e prossegue então na conversão interna até a 

transferência da energia absorvida para o íon lantanídeo e (b) As múltiplas emissões 

do lantanídeo87. Por exemplo, no complexo de Európio, múltiplas emissões são 

observadas como várias transições eletrônicas 5D0 → 7FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4) e  5D1 → 
7FJ (J = 1, 2, 3, 5, 6), sendo as transições mais intensas 5D0 → 7F2  e  

5D0 → 7F1 com 

emissões em torno de 610-630 nm e 585-600 nm, respectivamente88. 

Os mecanismos acima resultam nas três principais vantagens dos complexos 

Európio-Família das Tetraciclinas: 
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1) Devido à dissipação de energia durante a conversão interna, o cruzamento 

intersistema e a transferência de energia intramolecular, a energia do fóton emitida 

pelo complexo Eu-Tcs é significativamente diferente daquela da radiação de 

excitação, e consequentemente o deslocamento Stokes é grande88, cerca de 220 

nm. A excitação da oxitetraciclina é no ultravioleta (~392 nm), e pode ser realizada 

tipicamente utilizando-se laser, lâmpada ou um LED violeta. A linha de emissão mais 

intensa do európio é no vermelho (~615 nm). Esse grande deslocamento Stokes 

permite a fácil discriminação da luz de emissão da de excitação. 

2) A banda de emissão do Európio no vermelho é estreita (~10 nm). Isso 

acontece por causa da blindagem dos orbitais f pelos orbitais preenchidos mais 

energéticos s e p do lantanídeo83. E a intensidade de fluorescência da banda 

principal do complexo de európio é muito forte, embora seu rendimento quântico seja 

geralmente mais baixo do que aquele dos fluoróforos convencionais. A razão disso é 

que a energia transferida é fortemente emitida por uma banda estreita e bem 

definida89. 

3) O tempo de decaimento da fluorescência é longo (~20 µs). As transições 

eletrônicas f-f do lantanídeo são proibidas, conduzindo para um longo tempo de 

decaimento do estado excitado. Os tempos de decaimento de complexos de európio 

são altamente sensíveis ao ambiente do ligante, em especial ao número de 

moléculas de água que ocupam locais internos da coordenação do íon89. As 

transições proibidas f-f são refletidas também nos coeficientes baixos de extinção, 

fazendo a foto-excitação direta de íons de lantanídeo um tanto difícil, e requerendo 

ligantes orgânicos para a absorção da energia. Os tempos de decaimentos 

relativamente longos de complexos de lantanídeos facilitaram extremamente a 

fluorometria resolvida no tempo90. 

Apesar de em solução aquosa os íons lantanídeos apresentarem fracos 

coeficientes de absorção, a preparação com agentes quelantes ou encapsuladores 

de lantanídeos, resulta em materiais que apresentam forte luminescência, permitindo 

que os complexos com lantanídeos sejam usados como sondas fluorescentes em 

várias aplicações em biomedicina. 

Agentes quelantes são macromoléculas que complexam íons de metais 

polivalentes formando duas ou mais ligações coordenadas ou uma combinação de 

ligações coordenadas e iônicas91. A complexação é uma atração eletrostática entre 

um íon e um agente quelante de modo que não há transferência de elétrons entre 
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estes. Quanto às cargas, a estrutura final terá como carga a somatória das cargas 

individuais de cada participante do complexo. 

 

Família das Tetraciclinas 

Os elementos da família das tetraciclinas apresentam propriedades 

quelantes92,93. Estes elementos apresentam uma fluorescência molecular intrínseca. 

A formação de um complexo com íons lantanídeos, por exemplo, o Eu3+, permite a 

transferência de energia intramolecular do estado excitado das tetraciclinas para o 

nível de emissão do íon lantanídeo. Como resultado, o európio apresenta grande 

deslocamento Stokes (220nm) e longo tempo de vida de excitação (~20µs), com a 

presença das tetraciclinas. Considerando a Oxitetraciclina - para um pH em torno de 

6,9 - o európio ocupa a posição dos átomos de oxigênio (posição 1 da Figura 5)94. 

Os prováveis sítios de complexação incluem o sistema β-dicetonados (posições 11 e 

12) e os grupos enol e carboxamida do anel A95. 

A Figura 5 apresenta a estrutura molecular da Oxitetraciclina – C22H24N2O9.  

 

 
Figura 5 – Oxitetraciclina 

  
 O complexo Európio-Oxitetraciclina (EuOTc) pode ser utilizado como 

biossensor para a detecção de citrato no diagnóstico de câncer de próstata. O 

complexo EuOTc é obtido a partir da mistura de Eu2Cl3.6H2O e oxitetraciclina em 

uma solução tampão com pH ajustado e é estável por vários meses96. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
Os objetivos principais desse trabalho foram: 

A caracterização espectroscópica da PPIX extraída do sangue de animais 

saudáveis e com câncer de próstata induzido pela inoculação intraprostática das 

células DU145; 

Análise da PPIX endógena e induzida pela administração oral de ALA no sangue 

dos animais com câncer de próstata para verificar a correlação entre a intensidade 

de emissão da PPIX extraída do sangue e o estadiamento tumoral. 

Confirmação da transferência da PPIX induzida pelo ALA das células DU145 para 

o sangue dos animais; 

Caracterização espectroscópica da PPIX endógena e induzida pelo ALA nas 

fezes e urina dos animais com câncer de próstata; 

Quantificação de citrato na urina dos animais com câncer de próstata através do 

complexo EuOTc. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Preparação dos Materiais 
 

3.1.1 Curva de calibração da Protoporfirina IX 
 
 Protoporfirina IX sintética, denominada Padrão (Sigma Porfirina, Products, 

Logan, Utah, USA), foi dissolvida em acetona p.a. para preparação, em triplicata, de 

soluções contendo concentrações de 0,005; 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 e 0,15 

µg/mL. O espectro de emissão foi obtido excitando-se as amostras em 405 nm, com 

fenda de 5 mm, em cubeta de quartzo de 1 mm de caminho óptico. A curva média 

para cada concentração foi calculada e os sinais das emissões das áreas integradas 

entre 575-725 nm foram plotadas em função da concentração de PPIX para se ter a 

curva padrão. 

3.1.2 Preparação do complexo EuOTc 
 

O complexo EuOTc foi preparado partindo-se do cloreto de európio 

hexahidratado e da oxitetraciclina-HCl de pureza analítica, obtidos da Sigma Aldrich 

e Molecular Probe. Todas as soluções foram preparadas em 10 mmol L-1 de ácido 

propanesulfônico 3 (N-Morpholino) - MOPs (da Carl Roth, Alemanha).  

 As soluções preparadas são: 

Solução I: Solução Tampão MOPs – Sal de Mops em 100 mL de água bi-destilada 

(pH = 6,91). 

Solução II: solução de EuCl3⋅6H2O em 10 mL da solução I. 

Solução III: solução de oxitetraciclina em 10 mL da solução I. 

Solução IV: Solução EuOTc – Mistura dos 10 mL da solução II, 10 mL da solução III 

e 80 mL da solução I. 

Solução V: corresponde à solução de citrato de sódio ou à urina coletada dos 

animais. 

Solução VI: Solução EuOTc:Citrato/Urina – Mistura de 500 µL da solução IV e 10 µL 

da solução V. 

 A Figura 6 retrata o esquema de preparação das amostras. 
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Figura 6 - Esquema de preparação do complexo EuOTc 

 

3.1.3 Curva de Calibração do Citrato 
  

 O citrato de sódio diidratado de pureza analítica foi obtido da Sigma Aldrich. 

As soluções de citrato foram preparadas pela dissolução de 1,48 mg de citrato de 

sódio em 1 mL de água bi-destilada seguido de uma série de diluições feitas para 

obter as seguintes concentrações: 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 10,0 

mM. Essas soluções de citrato de sódio foram adicionadas às soluções de EuOTc 
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(solução VI) para obter a curva de calibração do citrato. O espectro de emissão foi 

obtido excitando-se as amostras em 405 nm, no fluorímetro Fluorolog 3 da Jobin 

Yvon, com fenda de 5 mm, em cubeta de plástico de 2 mm de caminho óptico. As 

médias das intensidades máximas para cada concentração, em 617 nm, foram 

plotadas em função da concentração de citrato para se ter a curva de calibração. 

 

3.2 Cultura Celular  
  

 Para a preparação do meio de cultura DMEM para as células, misturou-se: 1 

envelope de meio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Médium, GIBCO), contendo 

alta concentração de glicose (4,5 g/litro a 25 mM); 3,7 g de bicarbonato de sódio; 25 

mM de Hepes; 0,58 g de L-Glutamina e 1000 mL de água MilliQ.  

 Ajustou-se o pH para 7,0-7,2 e no fluxo laminar classe II, filtrou-se a mistura, 

suplementando-a com 100 unidades/mL de Penicilina, 50 mg/mL de Estreptomicina 

e 10% de soro bovino fetal (SBF). 

 

 As células de câncer de próstata humanas, da linhagem DU145, foram 

cultivadas no meio DMEM (acima descrito) e mantidas em estufa a 37ºC em 

atmosfera de 5% de CO2. 

 

3.3 Animais 
 
 Os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

da UNIFESP, parecer 0667/08. 

Foram utilizados camundongos Balb C Nude, machos, pesando entre 23 e 28 

g, de 8 a 12 semanas de vida, gentilmente cedidos pelo biotério do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), onde foram mantidos em gaiolas dentro 

de cabines de fluxo de ar laminar livre de patógenos, com livre acesso à ração 

padrão e água, autoclavados.  

Os animais foram divididos em 5 grupos: 

1) Grupo Controle: 25 animais que foram subdivididos em grupos para a análise da 

PPIX nos animais sem intervenção cirúrgica. 
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2) Grupo SF: 7 animais foram inoculados com 10 µL de solução fisiológica estéril, 

para excluir aumento da PPIX devido a possível inflamação ou infecção causados 

pela intervenção cirúrgica.  

3) Grupo SF ALA: 7 animais inoculados com 10 µL de solução fisiológica estéril que 

receberam solução ALA (500 µL) administrada via oral.  

4) Grupo Tumor: 15 animais inoculados com 1x105 células DU145, em um volume 

de 10 µL de solução fisiológica estéril, nas glândulas prostáticas. 

5) Grupo Tumor ALA: 15 animais inoculados na próstata com 1x105 células DU145, 

em 10 µL de solução fisiológica estéril. Esses animais receberam 500 µL da solução 

de ALA nos dias de coleta de sangue.  

3.3.1 Cirurgia 
 

 Os animais foram anestesiados com aproximadamente 25 µL de solução 

anestésica contendo 250 µL de Xilazina e 500 µL de Quetamina, via intraperitoneal. 

Para a inoculação das células DU145 ou da solução fisiológica apenas, seguiu-se o 

procedimento reportado por Rembrink e colaboradores97, onde fez-se uma abertura 

na região abdominal inferior e as vesículas seminais foram rebatidas com um 

cotonete esterilizado. A agulha foi inserida no lobo dorsal da próstata e as células 

DU145 foram inoculadas cuidadosamente (Figura 7). Os animais foram suturados 

com fio de seda. 

 
Figura 7-  Procedimento de inoculação intraprostática das células DU145. 

3.3.2 Coleta do sangue 
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 Os animais foram monitorados e as amostras de sangue foram coletadas 7, 

14, 21, 35 e 49 dias após a indução do tumor. Aproximadamente 250 µL de sangue 

de cada animal foi coletado com heparina como anticoagulante pelo plexo retro-

orbital, com um capilar de vidro. 

 

3.3.3 Coleta da Urina 
 
 As urinas dos animais dos grupos Tumor e SF foram coletadas nos 7º, 14º, 

21º e 35º dias após a inoculação das células, diretamente em tubos autoclavados, 

pela aplicação de massagem com suave pressão na região acima da bexiga. Nem 

todos os animais urinavam todos os dias da coleta, mas a cada coleta era obtida as 

urinas de pelo menos 10 deles (aleatoriamente). 

 

3.3.4 Extração da Protoporfirina IX 
 

 Para a extração da protoporfirina IX das amostras de sangue seguiu-se o 

procedimento reportado por Masilamani e colaboradores20, onde para cada 150 µL 

de sangue total / hemácias / plasma adicionaram-se 450 µL de acetona de pureza 

analítica. A mistura foi agitada vigorosamente no vórtex, por 1 minuto 

aproximadamente e em seguida, foi centrifugada por 15 min à 4000 rpm. A acetona 

extrai a PPIX separando-a dos demais elementos figurados do sangue, que ficam no 

fundo do tubo e é descartado. E a PPIX, agora no sobrenadante, é coletada 

cuidadosamente e armazenada em um tubo eppendorf limpo para a análise 

espectroscópica. 

 Para a extração das porfirinas das fezes e das urinas o procedimento foi 

similar: à urina adicionou-se três vezes, em volume, de acetona, seguindo-se o 

mesmo protocolo adotado para o sangue. Para as fezes, adicionou-se 200 µL de 

acetona para cada 10 mg de fezes, macerando-as já junto à acetona e 

centrifugando-as à 4000 rpm por 15 minutos. Os sobrenadantes de todos eles foram 

analisados no mesmo dia da coleta. 

 

3.3.5 Preparação e administração oral da solução de ALA 
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 O ácido δ-aminolevulínico (ALA) foi obtido da Sigma-Aldrich. As soluções de 

ALA foram preparadas imediatamente antes de cada administração em todos os dias 

de coleta de sangue (no 7º, 14º, 21º, 35º e 49º dia após a indução do tumor). Para 

tal; 0,10 g de ALA foram dissolvidos em 10 mL de solução fisiológica e o pH ajustado 

para 7,2-7,4 aproximadamente, pela adição de solução NaOH. Um total de 500 µL 

da solução de ALA (200 mg/kg) foi administrado oralmente (usando uma agulha de 

gavagem) aos animais dos grupos Tumor ALA e SF ALA. O sangue desses animais 

foi coletado 3h30 (± 15min) depois da administração do ALA. Para a análise da 

variação de dose nos animais e nas células, as soluções foram preparadas com 

diferentes concentrações (descritas nos resultados), o mesmo ocorreu para a 

variação do pH. 

3.3.6 Histologia 
 
 No 7º, 14º, 21º e 35º dia, cinco animais com câncer de próstata foram 

eutanasiados e no 49º dia os animais restante usados no experimento, incluindo os 

animais dos grupos SF. As próstatas foram excisadas e lavadas em solução 

fisiológica, fixadas em formol (solução de formol a 10%) e então processadas 

rotineiramente em parafina. As análises histológicas foram feitas em cortes de 4 µm, 

corados com hematoxilina e eosina (HE). 

 

3.4 Análises Espectroscópicas 
 

3.4.1 Fluorescência 
 
 Para as análises de fluorescência foi usado o Fluorímetro Fluorolog 3 da 

Jobin Yvon. Excitando-se as amostras em 405 nm, obteve-se a emissão das 

mesmas entre 575 e 725 nm, utilizando-se uma cubeta de quartzo de 1 mm para as 

amostras de PPIX em acetona. Para as amostras de Urina/Citrato no complexo 

EuOTc a excitação também foi em 405 nm, entre 580 e 640 nm, em cubetas de 

plástico de 2 mm, adicionando-se 10 µL de urina em 500 µL da solução EuOTc. 

 

3.4.2 Absorção 
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 Para as análises de absorção, utilizou-se o espectrofotômetro Olis Cary da 

Varian, no intervalo de 350 a 650nm, em uma cubeta de quartzo de 10 mm. 

 

3.5 Análise Estatística 
 
 As análises estatísticas das diferenças entre os grupos experimentais foram 

feitas aplicando-se o teste ANOVA. A significância estatística foi fixada em p < 0,05. 

Os dados são expressos como Média ± Erro Padrão (EP). 

 



 44 

4. RESULTADOS 
  

Com o objetivo de utilizar a técnica de fluorescência para a detecção de 

câncer de próstata, em modelo animal, dois métodos foram adotados: primeiro o de 

analisar a fluorescência da PPIX endógena e da PPIX induzida pelo ALA, extraída 

das amostras biológicas de animais inoculados com as células DU145 durante sete 

semanas, para o acompanhamento do crescimento tumoral e a correlação entre o 

tamanho do tumor e a concentração de PPIX no sangue. E, segundo, a análise da 

concentração de citrato, detectado pelo biossensor Európio-Oxitetraciclina (EuOTc), 

na urina desses mesmos animais com câncer de próstata. Os resultados são 

descritos detalhadamente a seguir: 

 

4.1 Caracterização Espectroscópica de Porfirinas En dógenas e 

Porfirinas induzidas pelo ALA para o Diagnóstico de  Câncer de 

Próstata 

 
Para a caracterização espectroscópica da PPIX sintética, obtida da Sigma e 

denominada Padrão, analisou-se os espectros de absorção e emissão da PPIX em 

acetona: 

 

A Figura 8 apresenta o espectro de absorção da solução de 10 µg  de PPIX, 

obtido no espectrofotômetro Olis Cary 17-D da Varian, no intervalo de 350 a 650 

nanômetros, utilizando-se uma cubeta de quartzo de caminho óptico de 10 

milímetros, mostrando as cinco bandas características da PPIX: a banda Soret (em 

torno de 405 nm) e as quatro bandas mais fracas, bandas Q, em comprimentos de 

onda maiores (de 450 a 700 nm). 

 

A Figura 9 apresenta o espectro de emissão da PPIX (solução de PPIX 

padrão, de 5 µg/mL, em acetona). Excitando a solução da PPIX, em 405nm 

(comprimento de onda da região de maior absorção), é observada a emissão 

característica da PPIX: uma banda distinta em 632 nm e três bandas não resolvidas 

espectralmente (e sobrepostas) entre 650 e 725 nm, sendo, dessas, a mais intensa 

em 700 nm aproximadamente. 
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Figura 8  - Espectro de absorção de 10 µg de protoporfirina IX em acetona, mostrando a banda Soret 

em 405 nm e as quatro bandas Q entre 450 e 700 nm. 
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Figura 9  -  Espectro de emissão da PPIX em acetona (5 µg/mL) entre 575 e 725 nm, com excitação 

em 405 nm. 



 46 

4.1.1 Obtenção das curvas de calibração da PPIX 
 

Para posterior quantificação da concentração de PPIX presente em amostras 

biológicas, uma curva de calibração da PPIX foi obtida e é mostrada na Figura 10. 

Para obter essa figura, a área medida abaixo da curva de emissão da porfirina na 

região espectral entre 575 e 725 nm foi plotada em função da concentração da 

solução de PPIX padrão em acetona, entre 0,005 e 0,150 µg/mL. Como o aumento 

na intensidade é linear com o aumento da concentração de PPIX na solução, uma 

função linear foi ajustada aos dados experimentais para se determinar a curva de 

calibração. Usando essa curva de calibração é possível estimar as concentrações de 

PPIX das amostras biológicas, desde que seguidas as mesmas condições para 

preparação das amostras. 
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Figura 10  – Curva de calibração da PPIX em acetona. 

 

4.1.2 Autofluorescência da PPIX no sangue 
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A análise da autofluorescência da PPIX foi realizada em sangue total, 

hemácias e plasma dos animais, através da extração da PPIX com acetona. A 

extração da PPIX é necessária devido à extinção (quenching) da fluorescência da 

PPIX pela hemoglobina98. A protoporfirina IX dos eritrócitos poderia ser extraída com 

etanol para se obter a fluorescência característica da PPIX sem a interferência da 

hemoglobina, mas a eficiência da extração é de no máximo 60%, enquanto que com 

a acetona, obtém-se uma eficiência de pelo menos 87%98. A extração com ácidos 

(como acetato de etila/ácido clorídrico), por sua vez, dissocia o metal da 

protoporfirina, por exemplo, retirando o Zinco da Zinco-Protoporfirina (Zn-PP), e 

fornece apenas a concentração final de protoporfirina livre98. 

 

4.1.2.1 Presença da PPIX nos componentes do sangue 
 

Avaliou-se a PPIX, extraída com acetona, do plasma, das hemácias e do 

sangue total. Para isso, o sangue de 9 animais saudáveis foi coletado com heparina, 

como anticoagulante, homogeneizado e um terço do sangue foi separado para a 

análise do sangue total, e o restante foi centrifugado à 4000 rpm por 5 minutos para 

a separação do plasma e das hemácias.  

O objetivo aqui foi verificar a concentração de PPIX nos diferentes 

componentes do sangue e ainda, possíveis alterações na quantidade de PPIX no 

sangue total quando o mesmo é armazenado. 

As amostras do sangue total foram separadas em dois grupos e analisadas 

em dois momentos distintos. O primeiro grupo teve a PPIX extraída com 450 µL de 

acetona para 150 µL do sangue total no mesmo dia da coleta, e o segundo grupo foi 

analisado 30 dias após a coleta (e a PPIX somente foi extraída no dia da análise 

espectroscópica, seguindo-se o mesmo procedimento do primeiro grupo). Durante 

esses 30 dias, as amostras foram armazenadas, já separadas em 150 µL do sangue 

total por tubo, sob refrigeração de -20ºC e protegidas da luz. 

Na Figura 11.A) é possível verificar que a intensidade do sinal tanto na 

hemácia quanto no sangue total é basicamente a mesma. Sendo assim, as análises 

no sangue dos animais foram realizadas em sangue total, principalmente por 

demandar um volume menor de sangue coletado do animal por vez, e também 

porque simplifica o procedimento eliminando-se a etapa da separação do plasma da 

hemácia.   
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Ainda, a Figura 11.B) mostra que a quantidade de PPIX permanece a mesma, 

um mês após a coleta, para o sangue total. Essa preservação da concentração de 

PPIX no sangue é de grande utilidade para as análises clínicas laboratoriais, visto 

que o sangue pode ser armazenado para posterior análise, sem degradação da 

PPIX no mesmo. 
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Figura 11 – Espectro de emissão comparando a fluorescência da PPIX no sangue total, nas 
hemácias e no plasma de animais saudáveis (A) e ainda, comparando a emissão dessas amostras 

analisadas no mesmo dia da coleta e 30 dias depois (B). 
 

4.1.2.2 Comparação do espectro de emissão da PPIX sintética e da PPIX 
extraída do sangue total de camundongo 
 

Após a caracterização da PPIX padrão e a verificação da concentração de 

PPIX nos diferentes componentes do sangue dos animais, fez-se a comparação da 

PPIX extraída com acetona do sangue total com uma amostra de PPIX sintética: 

Na Figura 12, o espectro de emissão de 0,027 µg/mL de PPIX em acetona 

(PPIX padrão) é comparado com o espectro obtido da PPIX extraída do sangue 

total, com acetona, de um animal controle (sem tumor). O perfil de emissão de 

ambos é muito similar, indicando que a PPIX é o principal fator responsável pelo 

sinal de emissão obtido do sangue. Isso ocorre devido à extração da PPIX com 
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acetona do sangue total, que elimina o sinal de outras espécies moleculares, e, 

consequentemente o espalhamento de luz nas amostras é negligenciado. 

A única diferença entre os dois espectros está na presença de uma banda em 

aproximadamente 588 nm que compõe o espectro da protoporfirina extraída do 

sangue. Essa banda refere-se à emissão da Zn-PP98. 
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Figura 12  - Comparação entre o espectro de emissão da PPIX Padrão, de 0,027 µg/mL, em acetona, 

e o espectro da PPIX extraída com acetona do sangue de um camundongo controle. Excitação em 
405 nm. 

 
 

4.1.3 Análise da fluorescência da PPIX endógena extraída do sangue 
dos animais com câncer de próstata na progressão tumoral 
 
 

Pode-se verificar na comparação entre os espectros de emissão do sangue 

dos animais saudáveis e dos animais com câncer de próstata, Figura 13, que ambos 

apresentam as mesmas características: uma banda principal em 632 nm e outra em 

700nm, e que são, como visto anteriormente, características do espectro de emissão 

da PPIX. A diferença entre eles está somente na intensidade de emissão da PPIX, 

que se encontra aumentada nos animais com tumor, como mostrada na Figura 13. 
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Figura 13 – Comparação do espectro da PPIX extraída com acetona de animais controle e animais 

com câncer de próstata (21 dias). 
 
 

Com o objetivo de verificar a correlação entre o aumento da intensidade do 

sinal da fluorescência da PPIX extraída do sangue dos animais e a progressão do 

câncer de próstata, foi realizado um estudo com os camundongos Nudes inoculados 

com as células DU145. 

Os animais foram acompanhados durante 7 semanas. No 7º, 14º, 21º, 35º e 

49º dia do procedimento de inoculação, o sangue de todos eles foi coletado e 

analisado. 

Os resultados são mostrados na Figura 14, onde o sinal médio da área de 

emissão, obtido pela integração do espectro de emissão entre 575 e 725 nm, foi 

plotado em função dos dias de crescimento do tumor (7o, 14º, 21º, 35º e 49º dia após 

o procedimento de inoculação). Cada ponto corresponde à média do sinal de cada 

grupo estudado. Para o grupo controle, o sangue de todos os animais utilizados 

nesse experimento foi coletado antes das intervenções cirúrgicas. O grupo SF, 

composto pelos animais que foram inoculados apenas com solução fisiológica (sem 
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células DU145), foi acompanhado durante todo o experimento, tendo o sangue 

coletado do 7º ao 49º dia após a inoculação da solução fisiológica.  

Para o grupo Tumor, os animais inoculados com as células DU145 tiveram o 

sangue coletado nas sete semanas subsequentes à indução do tumor (nos mesmos 

dias do grupo SF). Pôde ser observado, claramente, que o valor médio da 

intensidade do grupo Tumor aumenta progressivamente enquanto o tumor cresce na 

próstata dos animais, indicando que a porfirina está se acumulando no sangue. Já 

no grupo SF, a média permanece a mesma durante todo o tempo de 

acompanhamento, mostrando que durante o período analisado não houve nenhuma 

interferência na produção de PPIX. Outro ponto interessante a ser observado, nessa 

Figura 14, é que as médias dos sinais da PPIX dos animais dos grupos SF e tumor 

têm um decaimento na primeira semana (quando comparados ao sinal do grupo 

controle), ainda mais acentuado para o grupo SF, provavelmente devido ao 

processo de recuperação dos animais inoculados na cirurgia. Mas a partir da 

segunda semana, a emissão média de PPIX no sangue dos animais do grupo SF se 

estabiliza entre 4,08 x 107 e 4,66 x 107 unidades arbitrárias (u.a.), mesma faixa de 

emissão do grupo controle. E somente a concentração de PPIX dos animais com 

tumor é que vai aumentando proporcionalmente ao número de dias do experimento, 

com o crescimento do tumor. Até a terceira semana, o aumento na intensidade do 

sinal do sangue é linear. Porém, da quinta semana em diante, o sinal tem um 

aumento menos acentuado, pois, embora a área do tumor seja quase 4 vezes maior 

que a dos animais na terceira semana, parte dessa área já está necrosada e as 

células mortas dessa área necrosada não produzem PPIX. 

Apesar da média dos espectros das amostras apresentarem valores 

diferentes para cada semana (grupo Tumor), o erro padrão (EP) é coincidente em 

alguns intervalos analisados. A média ± EP pode ser facilmente distinguida entre os 

animais dos grupos controle e SF da dos animais com tumor a partir da terceira 

semana, apresentando diferença estatística somente dessa etapa em diante. 

A síntese de PPIX é afetada pelas condições fisiológicas do microambiente 

tumoral, o tipo celular e a taxa de proliferação celular. No tecido tumoral, a 

deficiência na enzima ferroquelatase44, 99 é um dos fatores que influencia no acúmulo 

da PPIX, pois, não inserindo o Fe2+ na PPIX não forma o heme e consequentemente 

a PPIX se acumula. O teor de ferro alterado, e a deficiência de outras moléculas que 
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participam da síntese do heme nas células tumorais também podem estar 

envolvidos100,101,102.  
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Figura 14 – Área do espectro de emissão da PPIX extraída do sangue dos animais, entre 575 e 725 
nm, plotada em função dos dias de crescimento do tumor. O dia 0 corresponde ao grupo Controle, e 

os dias 7, 14, 21, 35 e 49 indicam a intensidade de emissão da PPIX endógena nos animais dos 
grupos SF e Tumor. 

 

As células tumorais requerem elevada taxa de produção de PPIX, devido à 

alta atividade metabólica por causa da alta taxa de proliferação celular103. Além 

disso, as células tumorais tendem a reter mais a PPIX produzida, talvez por uma 

questão de metabolismo energético celular99, enquanto que as células quiescentes 

não103.  

Ainda relacionado ao microambiente tumoral, o pH no tecido tumoral 

encontra-se normalmente na faixa de 6,5 e 6,8; enquanto que os tecidos saudáveis 

apresentam valores de pH extracelular entre 7,0-7,450. A produção de ácido láctico 

sob condições anaeróbicas e a hidrólise de ATP em um ambiente deficiente em 

energia é provavelmente a maior causa desse microambiente acidificado23,25.  
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O excesso de íons hidrogênio produzidos altera a ionização de moléculas 

resultantes de protonação ou deprotonação. O pH influencia a taxa de reações 

metabólicas, o comportamento de membranas biológicas e membranas do sistema 

de transporte, a ligação molecular, a ação e distribuição de drogas, afetando a carga 

proteica e outros grupos reativos críticos e ainda, o aumento na concentração de 

íons hidrogênio ocasiona a dilatação das arteríolas33. 

Nesse microambiente acidificado, a PPIX pode ser levada à protonação20. 

Isso pode ser um fator decisivo para a retenção celular ou não da porfirina no tecido 

ou na célula, associada a proteínas intracelulares, como uma molécula sozinha ou 

como aglomerados20.  

Outro fator que pode estar envolvido no aumento da PPIX no sangue é a 

atividade da hemoglobina nos tecidos tumorigênicos devido à alteração do seu pH33. 

A hemoglobina (Hb) nos eritrócitos, tanto quanto outras proteínas em outras partes 

do organismo, age como um importante tampão que rapidamente se liga ao excesso 

de íons hidrogênios (H+): H+ + Hb ⇔ HHb33. Quando a concentração de H+ se altera, 

o sistema de tamponamento do fluido corpóreo tende a minimizar essas alterações, 

capturando H+ até restabelecer o equilíbrio33. E esses íons H+, capturados pela 

hemoglobina, podem ser exatamente os íons hidrogênios que protonaram a PPIX, e 

com isso, ao se ligar ao H+, a hemoglobina carrega consigo a PPIX protonada. 

 A dilatação dos vasos sanguíneos e a formação de novos vasos 

(neovascularização), ocasionado principalmente por causa da deficiência tecidual de 

oxigênio, e de nutrientes que leva a formação dos fatores angiogênicos, favorecem a 

irrigação sanguínea e consequentemente mais hemoglobina alcança o tumor, nessa 

tentativa de neutralização, e o fluxo sanguíneo que passa pelo tumor carrega a 

PPIX. 

Convencionalmente era dito que as porfirinas, assim como o heme, 

rapidamente se difundiam através da membrana plasmática104. Porém, recentes 

estudos têm levantado dúvidas sobre a difusão do heme. Segundo esses estudos, o 

heme e as porfirinas se associam às membranas por causa da sua natureza 

lipofílica, mas ao contrário do que se acreditava anteriormente, esses compostos 

(heme e porfirina) são incapazes de atravessar as membranas biológicas por 

difusão104.  

O excesso de heme e de porfirinas nas células é altamente tóxico104. Para 

proteger as células dessa citotoxicidade existe um sistema de efluxo que exporta 
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heme/porfirina das células. Esses mecanismos transportadores regulam não 

somente a concentração celular dessas substâncias como também sua localização 

nas células104. Os mecanismos transportadores da membrana plasmática podem 

tanto exportar substâncias para evitar que elas permaneçam nas células quanto 

facilitar sua captação. E ainda, esses mecanismos de efluxo também exportam 

substâncias intracelulares. Similarmente, as organelas intracelulares também 

possuem transportadores tanto para extrair moléculas do citosol quanto para liberá-

las no citosol104.  

Atualmente, foram propostos dois mecanismos de efluxo do heme: o FLVCR 

(do inglês: receptor for feline leukemia virus, subgrupo C, por ter sido originalmente 

clonado como uma proteína de superfície celular que servia como um receptor do 

vírus da leucemia felina, subgrupo C) e a proteína multi-droga resistente (Bcrp)104. O 

FLVCR é altamente expresso em tecidos que sintetizam altos níveis de heme 

(eritrócitos e vários tipos de células cancerígenas que aumentam a utilização de 

heme devido à rápida duplicação celular)105. Assim como o FLVCR, o Bcrp também 

funciona como um transportador que exporta o heme e as porfirinas do ambiente 

intracelular para o extracelular e ambos regulam o nível celular de heme/porfirina, 

fornecendo assim, um mecanismo de proteção em condições de heme em 

excesso104.  

Dessa forma, esses mecanismos de regulação do heme e as alterações do 

microambiente tumoral nas células podem ser usados para explicar o aumento na 

síntese de PPIX e a transferência desse excesso de PPIX produzida pelas células 

tumorais, tanto endógena quanto induzida pelo ALA, para o sangue, afim de 

controlar a toxicidade da PPIX nas células.  

 
Como esse aumento na fluorescência da PPIX é proporcional à progressão 

do tumor, essa técnica pode ser usada para se detectar a presença do tumor e 

determinar o seu estadiamento, embora exista a limitação de não detectá-lo desde o 

início do crescimento do tumor. 

4.1.4 Análise da fluorescência da PPIX induzida pelo ácido δ-
aminolevulínico nas células DU145 em cultura 

 

Para melhorar a sensibilidade do método de diagnóstico fotodinâmico de 

câncer de próstata, o ALA foi usado, como agente de contraste, a fim de aumentar a 
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produção e acúmulo de PPIX no sangue dos animais com tumor, visando à 

diferenciação entre os animais com tumor daqueles sem tumor, desde a primeira 

semana do ensaio.  

 

Sabe-se que a distribuição da droga é altamente dependente do tempo e da 

dose administrada, de tal modo que esses parâmetros são pontos cruciais na 

investigação dessa técnica e por isso foram avaliados primeiramente nas células 

DU145 em cultura, e depois nos animais com as células implantadas na próstata. 

 

4.1.4.1 Tempo 
 

 Para a variação do tempo do ALA nas células, estudou-se sua ação de 30 

minutos a 12 horas. Para tal, as células foram divididas, em quantidades iguais, em 

placas de petri de 6 poços. Quando as placas apresentaram confluência de 80%, o 

meio atual foi descartado, as células foram lavadas com solução fisiológica, e 1 mL 

de solução filtrada de ALA de 200 µg/mL em água MilliQ, e com pH ajustado a 7,4 foi 

adicionada à cada placa com mais 8 mL de meio de cultura DMEM sem soro e sem 

antibiótico. Para o grupo controle (ALA 0h), foi adicionado à célula os 8 mL de meio 

DMEM (também sem soro e sem antibiótico), mais 1 mL de água MilliQ (sem ALA). 

Após 30 minutos, 1, 4, 8 e 12 horas a solução de ALA com o meio foi retirada, as 

células lavadas, tripsinizadas e centrifugadas. Ao pellet de células foi adicionado 1 

mL de acetona, misturado bem no vórtex e centrifugado por 15 min à 4000 rpm. O 

sobrenadante foi armazenado e a análise de fluorescência foi realizada no mesmo 

dia. Todo o experimento foi feito em triplicata.  

 

As células apresentam o espectro de emissão da PPIX endógena (quando 

extraída com acetona da mesma maneira que no sangue) com uma intensidade de 

sinal muito baixa (ALA 0h, na Figura 15). 

Porém, observa-se que a presença de ALA aumenta a concentração de PPIX 

nessas células. Esse aumento na produção de PPIX é dependente do tempo que as 

células ficam expostas à droga. Em 12h de ação do ALA, o sinal de emissão da 

PPIX é 200 vezes maior que das amostras sem ALA (ALA 0h). 
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Figura 15 –  Estudo da variação do tempo de ação do ALA, entre 0 e 12 horas, com concentração de 
200 µg/mL, nas células DU145. 

  

4.1.4.2 Dose 
 

Em relação à variação da dose de ALA nas células, Figura 16, os 

experimentos também foram realizados em triplicata e a quantidade da solução de 

ALA difere entre os grupos, variando de 0 a 700 µg/placa, sendo o pH 7,4 e o tempo 

entre 4h e 5h. De novo, o grupo 0 µg ALA corresponde ao grupo que recebeu 

somente água milliQ (sem ALA) e meio DMEM, porém, todas as placas mantiveram 

o mesmo volume final entre solução ALA/água e meio DMEM (também sem soro e 

sem antibiótico).  

Nesse caso, observa-se que os grupos apresentam um crescente aumento na 

produção de PPIX, até aproximadamente 500 µg/placa. E, a partir daí, a produção 

de PPIX mantém-se a mesma, ou seja, a intensidade do sinal da PPIX é a mesma 

para as placas que receberam 500 e 700 µg de ALA, indicando que as células 

esgotaram sua capacidade de produção de PPIX, provavelmente devido à limitação 

de enzimas. 
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Figura 16 –  Estudo da variação da dose de ALA nas células DU145. A concentração de ALA variou 
entre 0 e 700 µg/placa. 

 
 

4.1.4.3 Transferência da PPIX, induzida pelo ALA, das células DU145 para o 
sangue.  
 

Para confirmar que a PPIX produzida pelas células tumorais é transferida 

para o sangue, fez-se o experimento descrito abaixo, onde as células foram 

cultivadas em placas de petri de 6 poços. Ao atingirem 80% de confluência (para 

garantir que todas tivessem aproximadamente a mesma quantidade de células), as 

células receberam a solução de ALA, para sintetizarem PPIX, e em seguida, a 

solução de ALA foi retirada, e às células adicionou-se o sangue de camundongos 

normais sem tumor (coletado 30 minutos antes). O sangue permaneceu em contato 

com as células por 2h, quando então foi retirado, e a PPIX, tanto do sangue quanto 

das células, foi extraída com acetona e analisada. 

 A confirmação da hipótese de transferência de PPIX das células para o 

sangue se daria por uma concentração menor de PPIX nas células (por ter 

transferido para o sangue), enquanto que no sangue total deveria ter uma 

concentração maior de PPIX (por ter recebido das células). Outra observação a ser 
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feita era se as células que receberam ALA, e que consequentemente produziram 

mais PPIX, transfeririam essa PPIX sintetizada somente para o sangue ou se 

simplesmente perderiam essa PPIX produzida para o meio DMEM (poço 4). O 

procedimento realizado é detalhadamente descrito abaixo e os resultados são 

mostrados na Tabela 2 e na Figura 17. 

 

Experimento: 

Primeira etapa: Em uma placa de petri de 6 poços, foram cultivadas as células 

DU145, em 5 poços (2-6), e o experimento teve início quando todos eles estavam 

apresentando aproximadamente a mesma quantidade de células (confluência de 

80%).  

Segunda etapa: Os poços 2 e 3 receberam 1,5 mL de solução fisiológica (SF) 

mais 1,5 mL de meio DMEM sem soro (apenas para preservar sempre o mesmo 

volume final de solução). Os poços 4 a 6 receberam 1,5 mL de solução ALA (500 µg 

de ALA) e 1,5 mL de meio DMEM sem soro. 

Terceira etapa: Após 4h (tempo que o ALA permaneceu nas células para que 

as mesmas produzissem mais PPIX), os poços tiveram as soluções retiradas e as 

células foram lavadas com solução fisiológica. 

  Três poços (1, 3 e 6) receberam 300 µL de sangue total de camundongos 

machos saudáveis (o sangue de 3 animais saudáveis foi coletado e 

homogeneizados para então serem divididos nos 3 poços). Os poços 2 e 5 

receberam meio DMEM sem soro.  

No poço 4, quando retirada a solução de ALA, as células foram tripsinizadas, 

centrifugadas e ao pellet de células foram adicionados 500 µL de acetona para a 

extração da PPIX. 

A placa voltou para a estufa de CO2 por mais 2h. 

Quarta Etapa: Retirada do sangue dos poços 1, 3 e 6 (após 2h) e efetuada a 

extração da PPIX dos sangues, com acetona (600 µL). O meio DMEM dos poços 2 e 

5 também foram retirados (após 2h).  

 As células (poços 2, 3, 5 e 6) foram lavadas com solução fisiológica para 

retirar os resíduos de sangue e então foram tripsinizadas. Ao pellet de células foi 

adicionado 500 µL de acetona para extração da PPIX (sempre seguindo o mesmo 

procedimento já descrito para as extrações).  
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Tabela 2 – Resumo da primeira, segunda e terceira etapa do experimento de transferência da PPIX 
das células para o sangue. 

 
 

Poço Primeira Etapa Segunda Etapa Terceira Etapa 

1 - - 300 µL sangue 

2 DU145 
DU145  

1,5 mL SF 

DU145 

Meio DMEM 

3 DU145 
DU145 

1,5 mL SF 

DU145 

300 µL sangue 

4 DU145 
DU145 

1,5 mL ALA 
PPIX extraída 

5 DU145 
DU145 

1,5 mL ALA 

DU145 

Meio DMEM 

6 DU145 
DU145 

1,5 mL ALA 

DU145 

300 µL sangue 

 

A Figura 17 apresenta o resultado da intensidade de emissão da PPIX 

extraída tanto das células quanto dos sangues, dos 6 poços. 

 A Figura 17.A) apresenta o resultado da PPIX extraída do sangue puro (poço 

1) que ficou na estufa por 2h, para a análise da concentração endógena de PPIX 

presente no sangue dos animais saudáveis e compará-lo, posteriormente, com os 

sangues que ficaram em contato com as células. 

  A Figura 17.B) apresenta o espectro da PPIX extraída das células do poço 2, 

o qual recebeu apenas as células DU145 com meio DMEM e SF, para verificar a 

concentração endógena de PPIX nessas células. Observa-se que a concentração 

produzida naturalmente pelas células é baixa (intensidade de emissão de 

aproximadamente 5,5x104 CFS). 
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Figura 17  – Confirmação da transferência da PPIX das células DU145 para o sangue total de animais 

saudáveis. A) Poço 1: apenas sangue total. B) Poço 2: fluorescência endógena das células DU145. 
C) Poço 3: as células DU145 que receberam o sangue total. D) Poço 4: Células DU145 que 

receberam ALA e após 4h, assim que o ALA foi retirado, extraiu-se a PPIX das células. E) Poço 5: 
Células DU145 que receberam ALA e após 4h, quando o ALA foi retirado, elas receberam meio 

DMEM por 2h antes de ter a PPIX extraída. F) Poço 6: As células DU145 receberam ALA e após 4h, 
quando o ALA foi retirado, elas receberam o sangue total de camundongos saudáveis, por 2h, para 

então a PPIX ser extraída de ambos. 
 

 A Figura 17.C) representa o poço 3. Nesse poço as células (sem ALA) 

receberam o sangue dos animais. Verifica-se que tanto o sangue quanto as células 

apresentam basicamente a mesma intensidade observada nas figuras A e B, 

respectivamente. Isso por que as células DU145 apresentam uma quantidade 

pequena de PPIX endógena para transferir para o sangue e se essa transferência 
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estiver ocorrendo, não é o suficiente para alterar a intensidade de emissão da PPIX 

em ambos. 

 Na Figura 17.D) e Figura 17.E) são apresentadas as intensidades das células 

dos poços 4 e 5, respectivamente. Ambos receberam a solução de ALA por 4h. A 

diferença entre eles está no fato de o poço 4 ter a PPIX extraída das células assim 

que se retirou a solução ALA e no poço 5 adicionou-se meio DMEM por 2h, após a 

retirada do ALA. Somente depois dessas 2h é que a PPIX das células do poço 5 foi 

extraída. Isso porque pretendeu-se verificar se as células perdem a PPIX, induzida 

pelo ALA, para o meio de cultura celular. Como a intensidade de emissão das 

células dos dois poços é a mesma, confirmou-se que as células não perdem a PPIX 

produzida, na presença de ALA, em excesso para o meio DMEM, pelo menos nas 

duas primeiras horas. E, além disso, as células param de produzir mais PPIX 

quando o ALA é removido. Nessa situação, as células apresentaram uma 

intensidade de emissão de 9,6x106 CFS, o que representa um valor de emissão 175 

vezes maior do que ela emite normalmente, devido à concentração endógena de 

PPIX (Figura 17.B – onde a intensidade máxima do espectro, em 632 nm, é de 

5,5x104 CFS). 

 A Figura 17.F) refere-se ao poço 6. Poço esse onde as células, após ficarem 

4h na presença do ALA, receberam o sangue dos animais por 2h (após a retirada da 

droga). Passado esse período, o sangue e as células foram analisados, 

separadamente. A intensidade de emissão da PPIX extraída das células foi de 

2,9x106 CFS, o que representa apenas 30% do valor que ela sintetizou na presença 

de ALA, como visto nas Figura 17.D) e E). Enquanto que no sangue, acontece 

exatamente o contrário, ou seja, o sinal do sangue nesse poço, que é de 4,9x106 

CFS, aumenta em relação à Figura 17.A) ou C) onde a intensidade era de 2,8x106 

CFS. Isso significa que esse aumento na concentração de PPIX no sangue é 

resultado da transferência da PPIX entre as células e o sangue.  

Outro teste realizado foi o de adicionar ALA ao sangue coletado dos animais, 

e armazenado em placa de petri na estufa, por duas horas também. Não houve 

diferença no sinal de emissão do sangue, pois os eritrócitos maduros não têm 

capacidade de sintetizar mais PPIX106 (resultado não mostrado por tratar-se do 

mesmo espectro da Figura 17.A). 
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4.1.5 Análise da fluorescência da PPIX induzida pelo ácido δ-
aminolevulínico nos animais 

 

Para os animais, um estudo da dose e do tempo de ALA também foi 

realizado, como segue: 

4.1.5.1 Variação da dose de ALA administrada aos animais 
 

Vinte camundongos Balb C Nudes machos, saudáveis, de aproximadamente 

8 semanas foram divididos em 4 grupos de 5 animais cada. Um grupo não recebeu o 

ALA (identificado como Sem ALA), os outros receberam cada um uma concentração 

de ALA: 20, 60 e 200 mg/kg. Todos os animais tiveram seu sangue coletado entre 3 

e 3h30 após a administração oral da solução. O grupo de 20 mg/kg de ALA 

apresentou uma intensidade pouca coisa maior que o grupo Sem ALA. Já o de 200 

mg/kg apresentou o sinal mais intenso e por isso foi a concentração utilizada nos 

animais com tumor (Figura 18). Além disso, essa dose (200 mg/kg) é a concentração 

normalmente usada nos estudos com roedores107,108
. 
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Figura 18 – Variação da dose de ALA administrada oralmente a camundongos saudáveis. Dose 

variando entre 0 e 200 mg/kg do peso do animal. 
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4.1.5.2 Variação do tempo de ação do ALA nos animais 
 

Para verificar, nos animais saudáveis, qual o melhor tempo de ação do ALA, 

25 animais foram divididos em 5 grupos de 5 animais e todos receberam a mesma 

solução ALA (mesma dose) e cada grupo teve seu sangue coletado em um horário 

diferente, variando entre 1 e 24h. A média de intensidade de cada grupo foi 

normalizada em relação à média do grupo 0h, identificado como controle (que 

corresponde à concentração de PPIX endógena nesses mesmos animais analisados 

previamente, antes da administração do ALA). Dessa forma, na Figura 19, o grupo 

controle é apresentado com o valor 1 e os demais são apresentados com os valores 

médios relativos ao do grupo controle. Após uma hora de ação do ALA, o sangue 

dos animais (grupo 1h) apresenta uma intensidade de emissão da PPIX 71% maior 

que o dos animais que não receberam ALA (grupo controle). Em duas horas, os 

animais (grupo 2h) apresentam a intensidade de emissão da PPIX mais alta (quase 

o dobro do grupo controle), e a partir da terceira hora a produção de PPIX começa a 

diminuir e o que foi produzido parece ser eliminado do organismo. Em 24h, a 

quantidade de PPIX no sangue dos animais é praticamente a mesma do grupo 

controle, ou seja, em 24h, toda a concentração extra de PPIX produzida é eliminada 

do organismo dos animais (Figura 19). Essa rápida eliminação é muito importante, 

pois dessa forma diminuem-se os efeitos colaterais da droga, principalmente quanto 

ao da fotossensibilidade da pele por tempo prolongado, que muitas dessas drogas 

de contraste costumam apresentar.  

Embora nos animais saudáveis o melhor tempo (maior quantidade de PPIX no 

sangue do animal) seja de 2 horas após a administração do ALA, nos animais com 

tumor, o melhor tempo foi o de 3h, como pode ser visto na Figura 20. Isso deve 

acontecer, porque o ALA precisa alcançar as células tumorais onde será produzida a 

PPIX em maior concentração e essa PPIX produzida precisa chegar ao sangue, de 

onde a mesma será extraída e analisada. A Figura 20 mostra a intensidade média 

apresentada pelos animais com tumor, após 21 dias da inoculação das células 

DU145 diretamente na próstata. Observa-se um sinal mais alto para os animais que 

receberam a solução do ALA 3h antes da coleta do sangue. O período de 3h-3h30 

foi, então, o escolhido para o experimento com os animais com tumor, porque em 

3h-3h30 há uma melhor distinção entre o sinal dos animais saudáveis e os com 

tumor (visto que nesse período, para os animais saudáveis a PPIX já começou a ser 
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eliminada do organismo, enquanto que nos animais com tumor, nesse mesmo 

período ainda está ocorrendo a síntese de PPIX pelas células), até porque as 

células tumorais tendem a reter mais a PPIX sintetizada, enquanto que as células 

normais, não103. 
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Figura 19 – Comparação da emissão da PPIX sintetizada pelos animais saudáveis entre 1h e 24h de 

ação do ALA. Resultados dos variados tempos normalizados em relação ao grupo controle (0h). 

2h 3h - 3h30 6h
0

1

2

3

4

5

6

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

(1
06  C

F
S

)

Grupos

 
Figura 20 – Comparação da intensidade de emissão em 632 nm da PPIX sintetizada pelos animais com câncer 

de próstata, após 21 dias da inoculação das células DU145, entre 2h e 6h de ação do ALA.  
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4.1.5.3 Variação do pH da solução de ALA administrada aos animais 
 

Uma análise da interferência do pH da solução de ALA no resultado da 

produção de PPIX pela administração de ALA nos animais, foi realizada, e conforme 

comprova a Figura 21, a produção da porfirina é a mesma entre os diferentes pHs, 

de 2,8-3,0 (sem ajuste) a 7,2-7,4. O pH 7,2-7,4 foi escolhido porque é o mesmo 

utilizado para as células nos experimentos acima descritos.  
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Figura 21 – Variação do pH da solução de ALA administrada aos animais saudáveis, por 3h30 

aproximadamente. 
 

4.1.6 Análise da PPIX extraída do sangue dos animais com câncer de 
próstata após a administração oral de ALA 
 

Constatado que o ALA induz à produção extra de PPIX nas células DU145, 

analisou-se a possibilidade de aumentar a intensidade de emissão da PPIX presente 

no sangue dos animais com câncer de próstata usando o ALA. Quando os animais 

recebem a solução de ALA, o ALA alcança as células tumorais, e como reportado na 

literatura50, o ALA entra nas células através de um mecanismo de transporte ativo 

que parece ser pH dependente, e é ótimo em pH ácido, ou seja, o ambiente 

acidificado do tumor promove a entrada seletiva do ALA naquelas células e ali ele é 
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metabolizado em PPIX fluorescente, e, dessa forma o tecido tumoral consegue 

acumular temporariamente mais PPIX que os tecidos normais.  

Esse acúmulo seletivo de PPIX nos tecidos malignos provê um contraste 

entre os animais saudáveis e aqueles onde o tumor foi induzido. Esse contraste já foi 

reportado em alguns estudos para a detecção de margens cirúrgicas durante a 

prostatectomia parcial ou radical em pacientes e animais com carcinoma de próstata, 

e em terapia fotodinâmica para câncer de próstata e para vários outros tipos de 

câncer 62,63,109. 

Mas até agora, ainda não havia sido feita a análise da PPIX acumulada no 

sangue de animais com câncer, após a administração de ALA. A PPIX sintetizada e 

acumulada nas células tumorais é transferida para o sangue e pode ser analisada 

pela extração da porfirina do sangue total.  

 

A Figura 22 apresenta a concentração de PPIX no sangue dos animais dos 

grupos Controle, SF com ALA e Tumor com ALA. O grupo controle (plotado no dia 0) 

já foi apresentado na Figura 14, mas agora na Figura 22, quando comparado aos 

demais animais que receberam ALA, com ou sem tumor, é o grupo que apresenta a 

menor intensidade de emissão no sangue. Isso ocorre porque os animais do grupo 

SF que receberam a solução de ALA (identificados como grupo SF ALA), mesmo 

não tendo o tumor, também tiveram sua produção de PPIX aumentada, uma vez que 

quase todas as células do organismo podem sintetizar PPIX, e o excesso de ALA é 

capaz de estimulá-las a produzirem mais do que produziriam naturalmente. Os 

animais do grupo tumor são os que apresentam a intensidade mais alta de emissão 

da PPIX extraída do sangue, após a administração de ALA (grupo Tumor ALA). 

Os animais do grupo SF ALA e Tumor ALA foram acompanhados durante as 

7 semanas após a cirurgia de inoculação. Esses animais receberam 

aproximadamente 500 µL da solução de ALA (eles foram pesados antes de cada 

etapa de administração oral da droga e cada animal recebeu 200 mg de ALA por 

quilo de massa corpórea). A solução de ALA era preparada imediatamente antes de 

cada administração, pela mistura do ALA com água estéril e o pH ajustado para 7,2-

7,4. Para a administração oral, foram usadas seringas com agulha de gavagem para 

camundongo: com o animal imobilizado, a agulha era inserida cuidadosamente e o 

líquido, liberado aos poucos para não haver perda do mesmo. 
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Após 3h-3h30 da administração do ALA, foram realizadas as coletas de 

sangue de todos os animais, a PPIX extraída com acetona e o sobrenadante 

analisado sempre no mesmo dia de coleta.  

A produção de PPIX no grupo SF ALA foi basicamente a mesma em todas as 

etapas de coleta de sangue, durante todas as semanas do ensaio. 

Nesse estudo foi analisada a progressão do tumor na próstata versus o 

aumento na intensidade de fluorescência da PPIX, após a administração de ALA, 

durante 7 semanas (nos dias 7, 21, 35 e 49 após a indução do tumor).  Desde a 

primeira semana do crescimento do tumor foi possível observar uma significante 

diferença entre a intensidade de emissão da PPIX extraída do sangue dos animais 

sem tumor (grupo SF ALA) e os animais com câncer de próstata (grupo Tumor ALA) 

quando ambos os grupos receberam ALA. Essa diferença significante pode ser 

usada para o diagnóstico inicial do câncer de próstata desde as primeiras alterações 

cancerígenas e para a determinação do estadiamento do tumor.  
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Figura 22  – Área integrada do espectro de emissão da PPIX, extraída do sangue dos animais que 

receberam a solução de ALA, plotada em função dos dias do crescimento tumoral. O dia 0 
corresponde ao grupo controle (animais antes da intervenção cirúrgica) e os dias 7, 21, 35 e 49 

correspondem aos animais do grupo SF ALA, inoculados com solução fisiológica apenas e ao grupo 
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Tumor ALA, animais inoculados com as células DU145. Com exceção dos animais controle, todos os 
demais receberam as doses de ALA oralmente. 

 

As análises fluorescentes mostram que a intensidade de emissão no sangue 

dos animais com 7 dias do tumor, que receberam ALA,  já é quase 1,5 vezes a 

intensidade do grupo controle. Esses resultados mostram o quão sensível é o 

diagnóstico fotodinâmico do câncer de próstata, pela PPIX induzida pelo ALA.  

 No 35º e 49º observa-se a mesma intensidade de fluorescência. Isso pode 

ocorrer devido à grande área de necrose presente e as células mortas não 

sintetizam PPIX, e ainda, o ALA apresenta uma limitação para penetrar as células 

profundas e com isso, talvez nem todas as células estejam sendo alcançadas pelo 

ALA para produzirem mais PPIX. 

Na Figura 22, assim como na Figura 14, os dados são apresentados como 

média ± erro padrão (EP).  A cinética do acúmulo de PPIX no sangue total dos 

animais dos grupos Controle, Tumor, SF, Tumor ALA e SF ALA foi avaliada 

utilizando o teste estatístico Anova, considerando p < 0,05 para assumir que as 

diferenças foram estatisticamente significantes.  

 
Tabela 3  – Concentração da PPIX endógena e induzida (pelo ALA) no sangue dos animais durante a 

progressão do tumor, calculadas através da curva de calibração da Figura 10. 
 

[PPIX] 

Endógena 

[PPIX]  

Induzida-ALA 
Grupos 

Média ± EP 

(µg/mL) 

Média ± EP 

(µg/mL) 

Sol. Fisiológica 0,0274 ± 0,004 0,0398 ± 0,009 

Tumor 7 Dias 0,0270 ± 0,007 0,0568 ± 0,006 

Tumor 14 Dias 0,0348 ± 0,006 - 

Tumor 21 Dias 0,0391 ± 0,010 0,0781 ± 0,014 

Tumor 35 Dias 0,0435 ± 0,013 0,0876 ± 0,017 

Tumor 49 Dias 0,0486 ± 0,012 0,0893 ± 0,007 

 
O aumento da emissão da PPIX no sangue dos animais do grupo Tumor ALA 

acompanhado pelo crescimento da massa tumoral foi significativamente diferente, 
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em todos os pontos do experimento, dos valores obtidos para o grupo controle e SF 

ALA. Esses resultados demonstram um verdadeiro acúmulo de PPIX no sangue dos 

animais com câncer causado pelas alterações metabólicas específicas do tumor e a 

transferência dessas moléculas de PPIX para o sangue. Para os grupos controle, SF 

e Tumor (sem ALA), há diferença estatística somente a partir da terceira semana. 

 A Tabela 3 apresenta a concentração endógena e induzida (pelo ALA) da 

PPIX extraída do sangue dos animais, e calculada através da curva de calibração da 

Figura 10. 

 

 Para finalizar os estudos da PPIX no sangue e apenas para monitorar a 

porcentagem de hemácias dos animais durante o experimento, foi feito o 

acompanhamento do volume de hemácias em relação ao sangue total, através da 

realização dos hematócritos, com tubo capilar em centrifuga de micro-hematócrito, 

centrifugando a 10000 rpm por 5 minutos. Os resultados mostraram que a 

porcentagem variou entre 40% e 51% para todos os animais (tanto para os animais 

controle, quanto para os animais do grupo SF e do grupo Tumor, com ou sem ALA), 

não apresentando relação entre o volume de hemácias nem com o tumor, nem com 

o ALA.  

 

4.1.7 Estudo da PPIX excretada nas fezes e na urina dos animais 
 

A produção em excesso de porfirinas no organismo pode resultar na 

eliminação das mesmas pelas fezes e urina, como já foi reportado nos casos de 

portadores da doença Porfiria110, onde, inclusive, o diagnóstico dessas doenças 

compreende a análise do aumento da excreção de uroporfirina e coproporfirina 

urinária110. No caso dos indivíduos com câncer a porfirina aumentada no sangue e 

no tecido é a PPIX. Como o excesso de heme e de PPIX é prejudicial ao organismo, 

supõe-se que esse excesso também possa ser eliminado pelas fezes e urina. 

 

4.1.7.1 Análise da PPIX endógena nas fezes e na urina dos animais 
 

Para verificar essa hipótese, as fezes e as urinas dos animais com e sem 

tumor foram coletadas. Extraiu-se a PPIX com acetona. À urina adicionou-se três 
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vezes, em volume, de acetona, seguindo-se o mesmo protocolo adotado para o 

sangue. Para as fezes, adicionou-se 200 µL de acetona para cada 10 mg de fezes, 

macerando-a já junto à acetona e centrifugou-se à 4000 rpm por 15 minutos. O 

sobrenadante de todos eles foi analisado espectroscopicamente.  

O espectro de emissão das fezes, Figura 23, apresentou duas bandas: uma 

com intensidade máxima em 632 nm e outra em 671 nm. O pico em 632 nm refere-

se à emissão da PPIX, e o pico em 671 nm, à emissão da coproporfirina. A literatura 

mostra que as bandas nas regiões entre 616 e 625 nm e entre 671 e 680 nm podem 

ser atribuídas a outras porfirinas solúveis, como uroporfirina e coproporfirina, ou 

ainda a fotoprodutos formados pela degradação da PPIX111. A uroporfirina em 

solução salina apresenta bandas em 618 e 680 nm e a coproporfirina, em solução 

salina, bandas em 613 e 676 nm, consistentes com essas análises, das Figura 23 a 

Figura 25111.  

A análise das fezes revelou que a PPIX está aumentada nas fezes dos 

animais com tumor, conforme mostra a Figura 23, onde são representadas as 

médias de 7 animais para o grupo SF e de 5 animais para o grupo Tumor, com 21 

dias da inoculação das células DU145.   
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Figura 23 – Análise da PPIX endógena extraída das fezes dos animais do grupo SF e do grupo Tumor após 21 

dias da inoculação intraprostática das células DU145. 
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Em todos os animais, o pico mais intenso é o da banda em 671 nm, porém é 

possível observar que nos animais com tumor, a intensidade da banda com pico 

máximo em 632 nm aumenta, enquanto que a banda em 671 nm apresenta até um 

decréscimo na intensidade de emissão.  

A coproporfirina, assim como a PPIX e a uroporfirina, é produzida durante a 

síntese do heme (Figura 3). Como nos animais com tumor a síntese da PPIX é 

alterada, isso provavelmente interfere na síntese da coproporfirina também. Dessa 

forma, como os animais passam a produzir mais PPIX talvez haja menos substrato 

para a produção da coproporfirina e por isso é verificado esse decréscimo na 

intensidade de emissão em 671 nm. 

 Na Tabela 4 é mostrado o valor médio da intensidade máxima em 632 nm 

para os dois grupos. 

Estatisticamente, houve diferença significativa (p < 0,05) entre os animais. É 

possível que a análise da PPIX nas fezes possa servir como teste de diagnóstico 

não invasivo para câncer, assim como já é feito para a Porfiria. Estudos mais 

elaborados serão feitos para verificar a sensibilidade do método e confirmar se a 

partir da primeira semana do crescimento tumoral já seria possível detectar essa 

diferença na concentração de PPIX nas fezes. 

 

Tabela 4 – Intensidades máximas de emissão em 632 nm dos espectros da Figura 23. 
 

Animais Intensidade em 632nm 

(106 CFS) 

Grupo SF 0,72 ± 0,12 

Grupo Tumor - 21 dias 2,73 ± 0,51 

 

A urina não apresentou emissão da PPIX, por ser uma porfirina pouco solúvel 

em água, sendo excretada principalmente pela bile e fezes112. 

 

4.1.7.2 Análise da PPIX induzida, pelo ALA, nas fezes e urinas dos animais 
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 A PPIX, produzida pela indução do ALA, também foi analisada na urina e nas 

fezes dos animais com e sem câncer de próstata, seguindo-se sempre o mesmo 

procedimento, já descrito acima. 

 A Figura 24 apresenta o espectro de emissão da urina de animais sem tumor 

e com tumor. Os animais com tumor que não receberam ALA (receberam somente 

água) são comparados aos animais que receberam ALA e tiveram suas urinas 

coletadas após 2h, 3h30 e 6h da administração da droga. Nela é possível observar 

duas bandas de emissão: uma mais intensa em 622 nm e outra em 689 nm. Ainda, 

nesses espectros, em comprimento de ondas menores, entre 575 e 610 nm é 

possível verificar um forte espalhamento que ocorre devido aos cristais presentes 

nas urinas. Para evitar essas interferências no espectro da uroporfirina, talvez seja 

necessária uma purificação do sobrenadante antes da análise espectroscópica.  
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Figura 24 – Análise das porfirinas extraídas das urinas dos animais com e sem tumor na próstata. 

 

Na Figura 25 são apresentadas as médias dos espectros dos sobrenadantes 

obtidos através da extração das porfirinas das fezes de cada grupo de animais com 

tumor de próstata e que receberam o ALA, na terceira semana após a inoculação 

das células DU145. Observa-se que as fezes dos animais saudáveis apresentaram 

um espectro com uma pequena banda em 632 nm e uma banda maior em 671 nm, 



 73 

como mostrado na Figura 23. Nos animais com tumor, na presença de excesso de 

ALA, a banda em 632 nm, banda característica do espectro da PPIX, aumenta em 

intensidade com o aumento do tempo de ação do ALA, e ainda, a banda em 700 nm, 

também característica da PPIX, começa a aparecer. Após 6h da administração do 

ALA, as fezes dos animais apresentam uma banda bastante intensa em 632 nm, 

muito mais intensa que a banda em 671 nm.  
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Figura 25 – Análise das porfirinas, induzidas pelo ALA, extraídas das fezes dos animais com e sem 

tumor na próstata. 
 

Um fato interessante a ser observado é que tanto os animais com tumor 

quanto os animais controles, quando receberam a mesma dose de ALA e tiveram as 

fezes coletadas após o mesmo período de tempo, no caso 3h30, a intensidade 

média do sinal, nas fezes, de ambos os grupos (SF e Tumor), foi praticamente a 

mesma, ou seja, eles eliminaram a mesma quantidade de PPIX, embora o animal 

com tumor sintetize mais PPIX que o animal do grupo SF. Provavelmente isso ocorra 

por que em 3h30 após a administração oral do ALA, a concentração de PPIX no 

sangue é muito alta, ou seja, a produção extra de PPIX sintetizada pelas células 
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cancerígenas nos animais com tumor, em 3h30, está no sangue dos animais e ainda 

não está sendo eliminada pelas fezes. Já em 6h está bastante intensa nas fezes e 

menos intensa no sangue (Figura 20). E provavelmente estes períodos mais longos 

(6h em diante) sejam os mais indicados para a análise nas fezes. Estudos 

posteriores serão realizados a fim de verificar se a partir de 6h já seria possível 

distinguir os animais com tumor dos animais sem tumor pela concentração de PPIX 

nas fezes dos mesmos. 

Em geral, a fração porfirínica da molécula de hemoglobina, depois que o ferro 

já foi retirado e liberado no sangue, é convertida pelos macrófagos, em várias 

etapas, no pigmento biliar bilirrubina, liberado no sangue e, mais tarde, secretado 

pelo fígado na bile33.  Acredita-se que o excesso da PPIX produzida começa a ser 

excretada, pelas fezes, sem sofrer essa conversão em bilirrubina.  

4.1.8 Conclusões Parciais  
 
 

O estudo da PPIX endógena pela autofluorescência do sangue revelou que 

esta molécula encontra-se em maior quantidade nos animais com tumor em relação 

aos animais sem tumor, e que essa concentração de PPIX pode ser correlacionada 

ao tamanho do tumor. Embora desde a primeira semana após a indução do tumor, 

pela inoculação das células DU145 na próstata dos animais, já seja possível 

confirmar uma alteração na intensidade de emissão do sangue, apenas na terceira 

semana do crescimento tumoral é que o sinal da PPIX apresenta diferença 

estatística significante quando comparada aos animais controle e grupo SF. 

Visando sanar esse problema, foi utilizado o ALA, como uma pró-droga capaz 

de induzir à produção de PPIX seletivamente na região tumoral. A diferença entre a 

produção de PPIX, induzida pelo ALA, nos animais com tumor desde a primeira 

semana foi estatisticamente significante em relação aos animais sadios, mostrando 

que o ALA pode ser usado para melhorar o diagnóstico fotodinâmico de câncer de 

próstata possibilitando a detecção das primeiras alterações malignas que acontecem 

no tecido. 

O ALA entra seletivamente nas células tumorais devido a diferença de pH e 

ali ele é metabolizado em PPIX. Essa PPIX em excesso no tecido é transferida para 

o sangue, e isso foi comprovado pela realização dos experimentos com células em 

cultura que receberam o ALA, produziram PPIX e depois transferiram para o sangue. 
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Essa PPIX transferida para o sangue é então eliminada do organismo, sendo 

possível detectá-la nas fezes dos animais. E, surpreendentemente, os animais com 

tumor apresentam uma quantidade de PPIX maior nas fezes do que os animais sem 

tumor e isso deve ser melhor estudado para verificar a possibilidade da detecção do 

tumor pelas fezes dos indivíduos.  

A solução de ALA não apresenta sinal de emissão na configuração 

espectroscópica estudada. A administração oral de doses de ALA não resulta em 

nenhuma reação adversa e retorna aos níveis normais em até 24h113,114. 

A maior desvantagem do ALA é a sua limitação para penetrar as células alvo. 

Essa desvantagem é atribuída às características físico-químicas da molécula. Uma 

maneira de aumentar a efetividade do ALA é a utilização de ésteres de ALA com alta 

lipofilicidade115, o éster que vêm mostrando melhores resultados é o ácido 

hexylaminolevulínico (h-ALA)116. Estudos demonstraram que uma concentração 100 

vezes menor do h-ALA em relação ao ALA aumenta a intensidade de emissão em 2-

3 vezes àquela induzida pelo ALA117. 

Novos estudos devem ser realizados em humanos a fim de comprovar a 

eficiência do ALA no diagnóstico de câncer de próstata através da análise do sangue 

e das fezes. 

A medida da autofluorescência da PPIX endógena e induzida, pelo ALA, do 

sangue pode ser feita para se determinar os efeitos da terapia e monitorar 

tratamentos contra câncer. A autofluorescência do sangue de pacientes após uma 

terapia bem sucedida deve apresentar um nível de PPIX similar ao sangue de 

pacientes sem tumor. 

 

4.2 Caracterização Espectroscópica do Complexo Euró pio-
Oxitetraciclina na Detecção de Citrato para o Diagn óstico de Câncer 
de Próstata 
 

Além do estudo da PPIX no sangue e nas fezes, um outro marcador para 

câncer de próstata foi estudado, aproveitando-se os mesmos animais. Trata-se do 

citrato, que como dito anteriormente, encontra-se em níveis diminuídos no tecido 

prostático e nos fluidos biológicos na presença do tumor. A análise do citrato se deu 

pela utilização do complexo EuOTc como biossensor na determinação dos níveis de 

citrato na urina para o diagnóstico de câncer de próstata. 
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4.2.1 Caracterização do complexo Európio-Oxitetraciclina na presença 
de Citrato 
 

Antes de verificar o comportamento do citrato nos fluidos biológicos dos 

animais com tumor, fez-se uma análise de citrato de sódio, obtido da Sigma, no 

complexo EuOTc: 

A Figura 26 apresenta o espectro de absorção da oxitetraciclina em solução 

tampão de MOPs (pH 6,9), onde se observam as duas bandas de absorção da 

oxitetraciclina na região do ultravioleta, em torno de 276 e 357 nm. A presença de 

íons de európio (III) na solução (complexo EuOTc) desloca o espectro para regiões 

de comprimentos de onda maiores e a absorção de maior intensidade passa a ser a 

de 392 nm. A força do oscilador da transição do íon európio é pequena e somente a 

banda da oxitetraciclina é observada no espectro de absorção. O citrato não altera a 

banda de absorção do complexo, uma vez que não absorve na região entre 300 e 

500 nm, como observado na Figura 27, onde se tem os espectros de absorção do 

complexo EuOTc puro, EuOTc com acréscimo de citrato e também da solução de 

citrato puro.  
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Figura 26  – Espectros de absorção da oxitetraciclina pura em solução e do complexo európio-

oxitetraciclina. 
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Figura 27 - Espectros de absorção do complexo EuOTc puro, do complexo EuOTc na presença de 

citrato, e de citrato puro em água.  
 

 A Figura 28 apresenta a intensidade de emissão do complexo EuOTc 

sozinho, comparando-o com o EuOTc na presença de citrato, quando excitados em 

405nm. 
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Figura 28  – Espectros de emissão do complexo EuOTc sozinho e do complexo EuOTc na presença 

de citrato. 
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 O aumento na intensidade de emissão do európio no complexo, na presença 

de citrato, revela que as moléculas de citrato se ligam ao íon Eu3+ protegendo-o do 

contato direto com a água118, minimizando assim a transferência da energia de 

excitação não radiativa do íon Eu3+ para as moléculas do solvente, possibilitando 

uma emissão mais eficiente do complexo, observada em aproximadamente 617 nm, 

quando o complexo é excitado em 405 nm. 

 

4.2.2 Obtenção da Curva de Calibração do Citrato 
 

A Figura 29 apresenta a curva de calibração das variadas concentrações de 

citrato em função da intensidade do Eu no complexo EuOTc. 20 µL da solução de 

citrato de concentrações de 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 10,0 mM 

foram adicionados a 1 mL de solução EuOTc. A intensidade máxima da banda em 

617 nm do espectro foi plotada em função da concentração de citrato. Uma função 

linear foi ajustada aos dados experimentais para se determinar a curva de 

calibração. A intensidade de emissão do Eu3+ no complexo EuOTc na presença do 

citrato aumenta linear e proporcionalmente à concentração do substrato na amostra. 
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Figura 29  – Curva de calibração das variadas concentrações de citrato (concentrações de 0,05; 

0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 10,0 mM) em função da intensidade de emissão do Eu no 
complexo EuOTc. 
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Os dados (intensidade máxima –Y– em função da concentração de citrato – 

Cc) mostram uma dependência linear: Y = a + b x Cc. A constante do coeficiente 

linear a = (2,18 ± 0,11) x 105 representa o background do experimento. O coeficiente 

angular b encontrado foi de (1,84 ± 0,03) x 105 mM. A concentração de citrato (Cc 

em mM) das amostras desconhecidas pode ser calculada a partir dessa equação, 

desde que os valores das intensidades máximas sejam determinados 

experimentalmente e as amostras sejam preparadas adequadamente. Por esses 

resultados foi possível obter um limite de detecção de 0,45 mM. 

 Esse procedimento permite a determinação de concentrações de citrato em 

fluidos biológicos, como urina, plasma, fluido prostático, seminal, e etc. A partir do 

sinal de emissão obtido, a Figura 29 pode ser usada para quantificar a concentração 

de citrato nos fluidos analisados. 

 A partir da quantificação de citrato em fluidos biológicos, o complexo Európio-

Oxitetraciclina foi testado como um novo biossensor para diagnóstico precoce de 

câncer de próstata. 

4.2.3 Análise da concentração de citrato na urina dos camundongos com 
câncer de próstata durante a progressão tumoral  
 

Para testar o complexo EuOTc como biossensor de citrato no diagnóstico de 

câncer de próstata, o seguinte experimento foi realizado, utilizando-se, 

paralelamente ao experimento da PPIX, os mesmos animais inoculados com as 

células DU145 e com solução fisiológica.  

 Grupo controle: compreende a urina dos camundongos utilizados nesse 

experimento, coletada antes de qualquer intervenção cirúrgica nos mesmos. 

 Grupo Tumor: composto pelos animais inoculados com 1 x 105 células DU145 

em um volume de 10 µL de solução fisiológica estéril. A urina dos animais foi 

coletada 7, 14, 21 e 35 dias após a inoculação das células, para acompanhamento 

dos níveis de citrato com a progressão do câncer. 

 Grupo SF: os animais inoculados somente com solução fisiológica. Os 

animais também foram acompanhados do 7º ao 35º dia. 

 A Figura 30 compara a emissão da urina tanto do camundongo com câncer 

de próstata (Tumor urina) quanto do camundongo sem tumor (SF urina) no complexo 

EuOTc, e ainda da urina e da solução de citrato em água. É possível observar que a 

presença da urina aumenta a emissão do EuOTc, e ainda que quando se trata da 



 80 

urina do camundongo sem tumor (grupo SF) a emissão é praticamente o dobro da 

do animal com tumor, indicando que a urina do animal sem tumor tem uma 

quantidade de citrato elevada. A urina e o citrato não apresentam emissão nessa 

região espectral analisada e por isso faz-se necessário o uso do complexo EuOTc.  
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Figura 30 – Comparação da emissão do EuOTc sozinho, e na presença de urina tanto do animal com 
câncer de próstata (Tumor urina) quanto do camundongo sem tumor (SF urina). E ainda, a ausência 

de emissão da urina e do citrato em água (entre 580 e 640 nm). 
 

 A Figura 31 apresenta a intensidade de fluorescência do Eu3+ no complexo 

EuOTc quando adicionadas as urinas dos animais com câncer de próstata (grupo 

Tumor) em diferentes estágios da doença (TU 7d,  TU 14d, TU 21d e TU 35d 

correspondendo respectivamente a 7, 14, 21 e 35 dias após a inoculação das 

células cancerígenas). É possível observar um decréscimo na emissão do EuOTc 

devido a menor concentração de citrato na urina decorrente do aumento do tumor na 

próstata dos animais. 

 A intensidade de emissão do complexo EuOTc sozinho é muito mais fraca do 

que a emissão das amostras que receberam urina dos animais, devido a ausência 

de citrato. O grupo controle apresenta a maior concentração de citrato na urina, 

seguido do grupo SF, que apresenta uma intensidade um pouco menor que o grupo 

controle, possivelmente porque esses camundongos (grupo SF) podem ter tido 
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algumas células da próstata lesionada devido à inserção da agulha para a 

introdução intraprostática da solução fisiológica. Os animais do grupo SF foram 

acompanhados durante as 5 semanas e tiveram a urina coletada e analisada 

durante todo o experimento, e os resultados mostraram que não há alteração 

significativa nos níveis de citrato durante o período analisado para o grupo SF.   
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Figura 31 – Intensidade máxima de emissão, em 617 nm, do complexo EuOTc na presença da urina 
dos animais, plotada em função dos diferentes grupos: Controle, SF e Tumor (7, 14, 21 e 35 dias da 
inoculação das células na próstata dos animais, respectivamente: TU 7d, TU 14d, TU 21d e TU 35d). 
    

 Na quinta semana (35 dias) da progressão do tumor, a concentração de 

citrato, calculada a partir da função obtida no gráfico da Figura 29 é de 

aproximadamente um terço do valor da média do grupo SF (TU 35d tem ~ 2,4 mM 

de citrato, enquanto que o grupo SF tem ~8,0 mM), conforme a Tabela 5.  

 

As análises espectroscópicas com o biossensor EuOTc mostraram que o nível 

de citrato nas urinas desses animais com câncer de próstata desde a primeira 

semana já apresenta um valor médio menor que o grupo SF. Com 14 dias, a 

emissão do EuOTc+Urina (TU 14d) teve uma diminuição de quase 15% em relação 
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a intensidade do grupo SF. Estes resultados demonstram que o biossensor EuOTc 

pode ser usado para o diagnóstico de câncer de próstata. 

 O teste estatístico Anova, considerando p < 0,05, apresentou diferença 

estatística significante entre o grupo SF e o grupo Tumor a partir dos 14 dias da 

progressão tumoral nos animais, quando a concentração de citrato foi determinada 

na urina dos mesmos. Quando a comparação é feita entre o grupo controle e os 

animais com tumor, p < 0,05 desde a primeira semana (7 dias) da indução do tumor. 

 
Tabela 5 –  Intensidades máximas, em 617 nm, do európio no complexo EuOTc na presença de urina 

dos animais com e sem tumor e a concentração de citrato (em mM) calculada para os diferentes 
grupos (Controle, SF e Tumor) a partir da curva de calibração do citrato da Figura 29. 

 

Intensidade (CFS) [citrato (mM)] 
Grupos 

Média ± EP (10 5) Média ± EP 

Controle 1,97 ± 0,17 9,513 ± 0,015 

Sol. Fisiológica 1,69 ± 0,18 7,981 ± 0,016 

Tumor 7 Dias 1,49 ± 0,10 6,916 ± 0,007 

Tumor 14 Dias 1,30 ± 0,09 5,934 ± 0,007 

Tumor 21 Dias 1,10 ± 0,14 4,790 ± 0,013 

Tumor 35 Dias 0,65 ± 0,07 2,383 ± 0,005 

 

  

4.2.4 Conclusões Parciais 
 
 A utilização do complexo EuOTc na detecção de câncer de próstata baseado 

na concentração de citrato nos fluidos corpóreos se mostrou muito promissora, uma 

vez que apresenta alta sensitividade, permitindo a diferenciação entre os animais 

com câncer de próstata e os animais saudáveis, e ainda, nos casos de câncer, 

predizer o estadiamento do tumor, de forma simples, rápida, barata e segura.  

 A detecção do câncer de próstata baseado no biossensor de citrato é não 

invasiva, de baixo custo, e resposta em tempo real. 

 A curva de calibração do citrato no complexo EuOTc resultou em uma função 

linear com limite de detecção de 0,45 mM. O que é suficiente para o uso do 
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complexo no diagnóstico do câncer, pois, por exemplo, no experimento realizado, os 

animais com tumor no estágio mais avançado analisado (5 semanas) a 

concentração de citrato na urina foi de 2,4 mM, enquanto que no animal sadio foi 

entre 8,0 e 9,5 mM, determinadas através do protocolo estabelecido nesse estudo. 

 Esses resultados preliminares encorajam a realização de novos testes a fim 

de se determinar as melhores condições para a detecção de citrato, com o 

biossensor EuOTc, tanto na urina quanto nos demais fluidos biológicos e no próprio 

tecido prostático.  

 

4.3 Histologia 
 

A cada semana dos experimentos, 5 animais foram eutanasiados, e as 

próstatas foram excisadas e colocadas em formol 10% para dar prosseguimento na 

preparação das lâminas para as análises histológicas, que são apresentadas nas 

Figura 34 a Figura 39. 

Primeiramente, vale lembrar que há algumas diferenças anatômicas e 

histológicas entre a próstata humana e a do camundongo. Anatomicamente, a 

próstata humana está totalmente envolta da uretra, e é dividida em zonas: central 

(ZC), periférica (ZP) e de transição (ZT). No camundongo, a próstata é dividida em 4 

lobos: anterior (AP), ventral (VP), dorsal (DP) e lateral (LP). Normalmente referem-se 

aos lobos dorsal e lateral como dorsolateral (DLP). A AP é adjacente à vesícula 

seminal e a DLP e a VP circundam a uretra. A Figura 32 ilustra esses lobos.  

 
Figura 32  - Lobos da próstata de camundongo [adaptado Ref. 11] 

 

 A próstata anterior (AP) é considerada análoga à zona central humana. O 

lobo dorsolateral dos roedores é o mais similar à zona periférica da próstata 

humana, a qual é a zona de maior incidência do câncer de próstata. O lobo ventral 
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não apresenta analogia com a próstata humana e a TZ não tem analogia com a dos 

camundongos10,11. 

 Histologicamente, ambos apresentam tipos de células epiteliais similares 

(secretoras, basais e neuroendócrinas), o que faz presumir que a fisiologia funcional 

seja a mesma10,11. A próstata de ambas as espécies é composta por glândulas e 

ductos, porém com significante diferença no estroma: enquanto em humanos a 

camada estromal é espessa, nos camundongos é delgada10,11. 

As Figura 34 àFigura 39 apresentam as análises macroscópicas e 

microscópicas (histológicas) das próstatas dos camundongos que receberam tanto a 

solução fisiológica quanto daqueles que receberam as células cancerígenas, 

realizadas em todos os pontos do experimento, para avaliar a progressão do tumor e 

investigar a correlação entre o crescimento da massa tumoral e a fluorescência da 

PPIX no sangue. As análises das células tumorais in situ, usando coloração HE, 

indicaram um crescimento progressivo da área tumoral durante o experimento. 

A Figura 33 mostra as análises macroscópicas das próstatas excisadas, e 

armazenadas em formol, dos animais eutanasiados a cada semana do experimento. 

Em A) vê-se a próstata de um animal do grupo SF, em B) do grupo tumor, com 7 

dias da inoculação das células DU145, em C) grupo tumor com 21 dias, em D) grupo 

tumor com 35 dias e em E) grupo tumor com 49 dias. As setas em C), D) e E) 

apontam a região tumoral. Tanto na terceira quanto na quinta semana é possível 

observar que o tumor encontra-se bem delimitado e confinado na região inoculada 

(em C) lado esquerdo dorsal e em D) lado direito dorsal do órgão). Com 49 dias o 

tumor já está comprometendo toda a próstata. Esses órgãos foram medidos com um 

paquímetro para calcular o volume tumoral e foram pesados em balança analítica 

para se determinar o peso dos mesmos. Esses resultados são mostrados na Tabela 

6. 

 

 

Figura 33 – Imagens das próstatas dos grupos SF (A) e Tumor com 7 dias (B), 21 dias (C), 35 dias 
(D) e 49 dias (E). 

 

A B C D E 
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Tabela 6 – Valores médios dos pesos e volumes das próstatas dos animais com e sem tumor 
 

Grupos Peso Próstatas 
(g) 

Volume Próstatas 
(mm 3) 

Sol. Fisiológica 0,0406 60,5 

Tumor 7 Dias 0,0379 60,4 

Tumor 21 Dias 0,0511 104,4 

Tumor 35 Dias 0,1223 394,1 

Tumor 49 Dias 0,3578 1260,3 

 
 

A Figura 34 apresenta a histologia do grupo SF, mostrando as glândulas 

prostáticas, com as características normais da próstata. A Figura 34.A) representa a 

próstata no corte longitudinal enquanto que a Figura 34.B) no corte transversal, 

ambos com 40 vezes de aumento. As Figura 34.C) e D) apresentam, 

respectivamente, as glândulas do lobo DLP e VP (x400). No DLP a glândula é 

composta por células epiteliais colunares simples com algumas dobras (seta preta). 

O tamanho do núcleo e a altura do epitélio são maiores na DLP em relação ao VP. O 

estroma da DLP é relativamente mais denso (seta amarela). O lúmen glandular 

contém secreção eosinofílica (*). No VP, em D), as células são epiteliais colunares 

simples também, mas não apresentam dobras (seta preta). A secreção é clara (*) e o 

estroma (seta amarela) é bem mais fino10. 

A Figura 35 apresenta a histologia das próstatas dos camundongos após 7 

dias da inoculação das células DU145. Em A) vê-se o corte longitudinal (x40) e em 

B) o transversal (x40). A seta em B) aponta o local ampliado em C), onde é possível 

observar as células cancerígenas que se instalaram para dar início ao crescimento 

tumoral. Note que no corte longitudinal (A) não foi possível localizar células tumorais. 

Por isso, neste ponto da progressão do tumor é muito difícil confirmar sua presença 

durante uma biópsia onde são coletados os fragmentos aleatoriamente, por tratar-se 

de uma quantidade muito pequena de células tumorais (foi possível observar apenas 

8 células na Figura 35. B) e nenhuma na A). 
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Figura 34 – Próstata grupo SF. A) Corte longitudinal (x40). B) Corte transversal (x40). Em detalhe, 
em C) Glândulas do lobo Dorsolateral (DLP) (x400) e em D) Glândulas do lobo Ventral (VP) (x400). 

  

 
Figura 35 – Próstatas dos animais do grupo tumor 7 dias. A) Corte longitudinal (x40). B) Corte 

transversal (x40) – a seta aponta local ampliado em C), mostrando as pouquíssimas células que irá 
iniciar o crescimento tumoral (x1000). 

 

 A Figura 36 apresenta cortes histológicos das próstatas de camundongos 

após 14 dias da inoculação das células DU145. Na Figura 36.A) mostra-se o corte 

longitudinal (x40) e em B) o transversal (x40). A partir de 14 dias da indução do 

tumor já é possível verificar áreas de proliferação tumoral (*) ladeando as glândulas 

prostáticas no lobo DLP.  

 Com 21 dias, o tumor já apresenta uma área grande. A Figura 37 apresenta 

os cortes histológicos das próstatas dos animais após 21 dias da indução do tumor 

prostático. Na Figura 37.A) é apresentado o corte longitudinal (x40) e em B) o corte 

transversal (x40). Em C) observam-se muitos vasos sanguíneos (setas pretas) 

irrigando o tumor e alta taxa de proliferação celular (setas amarelas). 

* 

* 

DLP 

VP 
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Figura 36 – Próstatas dos animais do grupo tumor com 14 dias. A) Corte longitudinal (x40). B) Corte 
transversal (x40). O asterisco sinaliza a região tumoral em A) e B). C) Região tumoral aumentada 

(x400) de B). 
  

 
Figura 37  – Próstatas dos animais do grupo tumor 21 dias. A) Corte longitudinal (x40). B) Corte 
transversal (x40). O asterisco representa a região tumoral. C) Região tumoral de B) ampliada (x400).  
 

 A Figura 38 apresenta um tumor ainda maior, representando os animais com 

35 dias da inoculação das células DU145. Na Figura 38.A) é apresentado o corte 

longitudinal (x40) e em B) o corte transversal (x40). Com 35 dias o tumor é quatro 

vezes maior que aquele apresentado pelos animais em 21 dias. Nessa etapa da 

progressão tumoral, observam-se extensas áreas de necrose (A e C (seta preta)), 

hemorragias, alto índice de multiplicação celular (seta amarela em C), 

neovascularização e hipervascularização (seta preta em C), e glândulas preservadas 

(em A, B e C (seta vermelha)). 

 O tumor prostático apresenta células tumorais de variados tamanhos e formas 

de núcleo e da célula como um todo, sendo possível observar as características 

* * 

* * 
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citológicas de câncer de próstata119: hipercromasia, núcleos alargados com 

nucléolos proeminentes e citoplasma basofílico. 

 

 
Figura 38 – Animais com 35 dias do tumor. A) Corte longitudinal (x40). B) Corte transversal (x40). Em 
A) e B) o tumor é representado pelo asterisco. C) Região Tumoral (x400) - Vê-se células tumorais de 
vários tamanhos e formatos, células em mitose (seta amarela), indicando alta proliferação, áreas de 

necrose (seta azul), indicando as células mortas, vaso sanguíneo (seta preta), indicando 
hipervascularização e uma glândula prostática (seta vermelha). 

  

 Tabela 7  – Valores das massas tumorais em µm2 dos tumores dos animais após 7, 14, 21, 35 
e 49 dias da indução do câncer de próstata, calculadas a partir das Figura 35.A), Figura 36.A), Figura 

37.A) e Figura 38.A) 
 

Área Massa 
Tumoral Grupos 

(µm2) 

Sol. Fisiológica - 

Tumor 7 Dias - 

Tumor 14 Dias 1420,4 

Tumor 21 Dias 4131,7 

Tumor 35 Dias 18520,2 

Tumor 49 Dias 47331,3 

  

 As áreas dos tumores no 14º, 21º, 35º e 49º dia, a partir das Figura 35.A), 

Figura 36.A), Figura 37.A) e Figura 38.A) respectivamente, foram calculadas e são 

mostradas na Tabela 7. 

* * 
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 E por fim, na Figura 39 é apresentado o animal após 7 semanas da 

inoculação das células tumorais em A) comparando-o com o animal inoculado 

apenas com a solução fisiológica em B). O tumor de 49 dias encontra-se em um 

estadiamento bastante avançado comprometendo muito o animal, que, inclusive, 

apresenta dificuldade para urinar (com 49 dias já não foi possível obter a urina dos 

mesmos para os testes com citrato). Em C) são apresentas as próstatas excisadas 

dos animais de A) e B). 

 

 
Figura 39  – Fotografias de camundongos após 7 semanas da inoculação de A) células tumorais 
DU145 e B) solução fisiológica. C) apresenta as duas próstatas retiradas dos animais de A) e B). 

 

5. CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento de novos métodos, mais sensíveis e específicos, para o 

diagnóstico precoce do câncer de próstata é de grande importância, devido à grande 

incidência desse tipo de câncer entre a população masculina e principalmente por 

causa da limitação dos métodos atualmente utilizados. 

Foi com o intuito de contribuir nesse campo da medicina que no presente 

trabalho estudou-se a fluorescência da PPIX no sangue, urina e fezes de animais 

com câncer de próstata, além do estudo da concentração de citrato na urina desses 

mesmos animais com câncer de próstata, com o complexo EuOTc, não para 

substituir, mas para complementar os métodos já existentes. 

A autofluorescência do sangue pode ser usada como método de diagnóstico 

de câncer de próstata, e também dos demais cânceres que apresentam diferença na 

produção endógena de PPIX. A técnica é minimamente invasiva, rápida e de baixo 

custo, bastando para tal a coleta do sangue, extração da PPIX e análise 
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espectroscópica.  Porém a quantificação da protoporfirina IX endógena pode não 

apresentar sensibilidade suficiente para detectar o câncer desde o início de sua 

formação. Para solucionar esse problema, o ALA se mostrou bastante eficaz, 

proporcionando um grande aumento na produção de PPIX nos animais com tumor, 

possibilitando assim a distinção, com diferença estatística significante, entre os 

animais saudáveis dos animais com tumor desde a primeira semana após a indução 

do tumor.  

Desta forma, os resultados demonstraram que o ALA pode ser usado para 

detecção de câncer de próstata desde estágios iniciais do tumor através da análise 

da PPIX sintetizada pelas células tumorais e transferidas para o sangue.  

Além da análise do sangue, a constatação de que a PPIX endógena está 

alterada nas fezes dos animais com tumor pode vir a contribuir para o diagnóstico de 

câncer de próstata. 

Quanto ao complexo EuOTc, como uma surpresa positiva, se mostrou 

eficiente na detecção do câncer de próstata através da determinação dos níveis de 

citrato na urina de animais com câncer de próstata, sendo sensível às pequenas 

alterações na produção do citrato pelo órgão. 

 Como trabalhos futuros, pretende-se analisar os possíveis interferentes na 

detecção de PPIX e do citrato, pelo complexo EuOTc, nos fluidos biológicos e nas 

fezes e, quando possível, testá-los em amostras de pacientes com câncer de 

próstata, hiperplasia benigna e saudáveis.  
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