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Resumo 

 

 

Piantino, CB. Estabelecimento de linhagens tumorais para estudos in vitro e in vivo 

de carcinoma urotelial da bexiga e adenocarcinoma de próstata. 2009.109p. 

[Dissertação] - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2009.  

 

 

Introdução: Um dos principais obstáculos para compreensão dos eventos biológicos 

envolvidos no câncer é a falta de modelos adequados para o estudo in vitro em 

especial em relação ao câncer de próstata (CaP) e ao câncer de bexiga (CaB). Há 

um número limitado de linhagens celulares de CaP e de CaB sendo a maioria 

proveniente de tumores invasivos e metastáticos. Sabe-se ainda, que existem 

diferenças étnicas entre as populações quanto ao comportamento de neoplasias. 

Desta forma, a pesquisa baseada em linhagens de uma população homogênea seria 

fonte de resultados limitados, não contemplando a diversidade que sabidamente 

ocorre entre os diferentes grupos. Além desse aspecto, as linhagens celulares 

comerciais são na sua maioria adquiridas na Coleção Americana de Culturas de 

Tecido (ATCC, do inglês American Tissue Cell Culture) que apesar de serem bem 

padronizadas, requerem processos de importação com aumento do custo e 

demandas burocráticas que dificultam a pesquisa. Portanto, consideramos vital para 

a compreensão dos fenômenos relacionados à carcinogênese, assim como estudos 

de resistência a drogas, quimioprevenção e novas estratégias terapêuticas, o 

desenvolvimento de linhagens tumorais derivadas de tumores primários que 

acometem a nossa população, peculiarmente miscigenada. No presente trabalho, 

fragmentos de carcinoma urotelial da bexiga e de adenocarcinoma da próstata foram 

obtidos durante cirurgia para remoção de tumores primários de pacientes tratados e 

acompanhados na Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP) e no Hospital Sírio Libanês. As linhagens estabelecidas a 

partir destes fragmentos foram caracterizadas através da análise da cinética de 



crescimento, análises imunocitoquímicas e anormalidades cromossômicas incluindo 

cariótipo e hibridização in situ por fluorescência (FISH). Além disso, as linhagens 

obtidas foram submetidas a estudos de quimiossensibilidade com o uso dos 

compostos curcumin e Prima-1. Avaliamos ainda, a tumorigenicidade de nossas 

linhagens em camundongos atímicos. Os resultados deste trabalho demonstram o 

desenvolvimento de três linhagens de CaB e três linhagens de CaP sendo as 

mesmas não tumorigênicas em camundongos atímicos. Além disso, demonstramos 

que o curcumin na concentração de 50 µM induziu morte celular em todas as 

linhagens estudadas, sendo seu efeito mais evidente nas linhagens de CaP. Por fim, 

Prima-1 reduziu a viabilidade celular independente do status de p53 nas linhagens 

de CaB. 

 

Descritores: 1.Linhagem celular tumoral  2.Neoplasias da próstata  3.Neoplasias da 

bexiga urinária.  

 
 
 



Summary 

 

 

Piantino, CB. Establishment of tumor cell lines from prostate adenocarcinoma and 

bladder urothelial carcinoma, for in vitro and in vivo studies. 2009. 109p. 

[Dissertation] - College of Medicine, University of São Paulo, São Paulo, 2009.  

 

 

Introduction: One of the main obstacles for understanding biological events involved 

in cancer is the lack of appropriated models for in vitro studies especially for prostate 

cancer (PC) and bladder cancer (BC). There are a limited number of PC and BC cell 

lines being the majority originated from metastatic and invasive tumors. Also it is well 

known that there are ethnic differences between populations concerning the behavior 

of tumors. In such a way, the research based on cell lines derived from a 

homogenous population should be source of limited results, not contemplating the 

diversity known to occur among different groups. In addition the commercial cell lines 

are generally acquired at American Tissue Cell Culture (ATCC) that although well-

established requires importation processes with cost increase and bureaucratic 

demands that difficult the research. Therefore we consider vital to the comprehension 

of the carcinogenesis phenomena, as well as drug resistance studies, 

chemoprevention and new therapeutic strategies, the development of tumor lineages 

derived from primary tumors that assail our miscigenated population. At the present 

work, fragments of bladder urothelial carcinoma and prostate adenocarcinoma were 

obtained by surgical resection of primary tumors from patients treated and followed in 

the Division of Urology of the Clinical Hospital of the São Paulo University (FMUSP) 

and Syrian Lebanese Hospital. The cell lines established from these fragments were 

characterized through growth kinetic, immunocytochemistry and chromosome 

abnormalities including karyotyping and Fluorescence in situ hybridization (FISH). 

Moreover, the cell lines were submitted to chemosensitivity studies using curcumin 

and Prima-1 and analyzed regarding their tumorigenicity in athymic mice. The results 

of this work show the development of three BC and three PC cell lines that were not 



tumorigenic in athymic mice. Curcumin at 50 µM concentration induced cell death in 

all studied lineages, being more effective in PC cell lines. Finally, PRIMA-1 reduced 

the cellular viability independent of the p53 status in BC cell lines. 

 

Descriptors: 1.Cell line, tumor  2.Prostatic neoplasms  3.Urinary bladder neoplasms. 



Lista de Figuras 

 
Figura 1 Esquema demosntrando a ampla ação do curcumin ________________ 27 

Figura 2 Morfologia das culturas de CaP  PcBra1, PcBra2 e PcBra3 __________ 49 

Figura 3 Morfologia das culturas de CaB BexBra1, BexBra2 e BexBra4 ________ 51 

Figura 4 PCR para verificação de contaminação por micoplasma _____________ 52 

Figura 5 Curva de crescimento das linhagens de CaP ______________________ 53 

Figura 6 Curva de crescimento das linhagens de CaB ______________________ 54 

Figura 7 Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaP ___________________ 55 

Figura 8 Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaB ___________________ 56 

Figura 9 Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaP demonstrando expressão 

nuclear de P53 _____________________________________________________ 57 

Figura 10 Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaB, demonstrando 

expressão nuclear forte e difusa de P53 em BexBra1 (1) e BexBra4 (2). ________ 57 

Figura 11 Teste de FISH das linhagens de CaP __________________________ 60 

Figura 12 Teste de FISH da linhagem BexBra1 ___________________________ 62 

Figura 13 Teste de FISH das linhagens BexBra2 e BexBra4  ________________ 62 

Figura 14 Efeito do curcumin na viabilidade de células tumorais das linhagens 

BexBra1, PcBra1 e LNCaP ___________________________________________ 65 

Figura 15 Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de PcBra1 ___________ 66 

Figura 16 Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de PcBra2 ___________ 67 

Figura 17 Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de PcBra3 ___________ 67 

Figura 18 Efeito do curcumin sobre viabilidade celular de BexBra1 ____________ 68 

Figura 19 Efeito do curcumin sobre viabilidade celular na linhagem BexBra2 ____ 69 

Figura 20 Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de BexBra4 __________ 69 

Figura 21 Efeito de Prima-1 na linhagem BexBra1 _________________________ 70 

Figura 22 Efeito de Prima-1 na linhagem BexBra4 _________________________ 71 

Figura 23 Efeito de Prima-1 na linhagem BexBra2 _________________________ 71 

Figura 24 Crescimento tumoral in vivo no subcutâneo da região dorsal de 

camundongo atímico da linhagem comercial LNCaP 6 semanas após a inoculação 72 

Figura 25 Microfotografia representando crescimento tumoral in vivo de implante 

subcutâneo de células da linhagem comercial LNCaP ______________________ 73 

Figura 26 Heterogeneidade das vias envolvidas na inativação de p53 em cânceres 

humanos _________________________________________________________ 86 



Lista de Tabelas 

 
 

Tabela 1 Linhagens humanas de CaP disponíveis no ATCC _________________ 17 

Tabela 2 Linhagens humanas de CaB disponíveis no ATCC  ________________ 18 

Tabela 3 Características dos adenocarcinomas da próstata submetidos à cultura  34 

Tabela 4 Características dos carcinomas uroteliais da bexiga submetidos à cultura 34 

Tabela 5 Anticorpos utilizados para caracterização das linhagens de CaP e de CaB

 _________________________________________________________________ 38 

Tabela 6 Seqüência dos oligonucleotídeos e tamanho do produto de amplificação 

dos exons 5, 7 e 8 do gene p53 _______________________________________ 39 

Tabela 7 Características dos experimentos in vivo _________________________ 46 

Tabela 8 Características dos três adenocarcinomas primários de próstata 

submetidos ao cultivo e que mantiveram crescimento adequado   _____________ 48 

Tabela 9 Características dos três carcinomas uroteliais da bexiga, submetidos ao 

cultivo e que mantiveram crescimento adequado  _________________________ 50 

Tabela 10 Análise cariotípica das linhagens de CaP _______________________ 58 

Tabela 11 Análise cariotípica das linhagens de CaB _______________________ 59 

Tabela 12 Análise das alterações do gene EGFR nas linhagens de CaP pela técnica 

de FISH __________________________________________________________ 60 

Tabela 13 Análise das alterações nos cromossomos 7,17 e 3 e do locus 9p21 pela 

técnica de FISH nas linhagens de CaB __________________________________ 61 

Tabela 14 Análise por STR nas linhagens de CaP e de CaB. Diferentes perfis 

alélicos de expressão entre as linhagens estabelecidas  ____________________ 63 



Lista de Abreviaturas 

 

ATCC- American Tissue Cell Culture  

CaB – Câncer de Bexiga 

CaP – Câncer de Próstata  

CCT – Carcinoma de células transicionais 

COX2 – Ciclooxigenase 2 

CR – Cistectomia radical 

DNA – Ácido desoxirribonucléico 

FISH – Hibridização in situ por fluorescência 

FITC- Isoticionato de fluoresceína 

IL-6 – Interleucina 6 

IKK- Kinase I-KappaB 

MMP3 - Metaloproteinase 3 

MMP9 – Metaloproteinase 9 

NCBI – National Center for Biotechnology Information  

NE – Não especificado 

NF-KappaB – Fator de transcrição nuclear Kappa B 

NT- Não Tumorigênico 

OPN – Osteopontina 

PCR – Reação em cadeia de polimerase 

PI – Iodeto de Propídeo  

PR – Prostatectomia radical 

PSA – Antígeno prostático específico 

RTU – Ressecção transuretral 

SFB – Soro fetal bovino 

T – Tumorigênico 

TD- Tempo de duplicação 

TNM – Tumor nodes metastasis 

TR – Toque retal 

VEGF – Fator de crescimento endotelial vascular 



Sumário 
 
 

1. Introdução _____________________________________________________ 15 

1.1 Importância do desenvolvimento de linhagens celulares  _________________ 15 

1.2 Câncer de próstata  ______________________________________________ 19 

1.3 Câncer de bexiga  _______________________________________________ 22 

1.4 Tratamento do câncer de próstata e do câncer de bexiga  ________________ 24 

1.4.1 Curcumin  ____________________________________________________ 25 

1.4.2 Prima-1  _____________________________________________________ 28 

1.5 Importância dos estudos in vivo  ____________________________________ 29 

2. Objetivos  ______________________________________________________ 31 

3. Materiais e Métodos  _____________________________________________ 33 

3.1 Estabelecimento de linhagens de câncer de próstata e de bexiga  ______ 33 

3.1.1 Coleta das amostras e manutenção das culturas  _____________________ 33 

3.1.2 Caracterização das linhagens tumorais  __________________________ 35 

3.1.2.1 Controle dos fibroblastos  ______________________________________ 35 

3.1.2.2 Investigação da contaminação das culturas por micoplasma  __________ 36 

3.1.2.3 Análise da cinética de crescimento  ______________________________ 37 

3.1.2.4 Estudos imuno-citoquímicos  ____________________________________ 37 

3.1.2.5 Análise de mutação em p53 por seqüenciamento  ___________________ 38 

3.1.2.6 Estudos citogenéticos  _________________________________________ 40 

3.1.2.6.1 Análises cariotípicas  ________________________________________ 40 

3.1.2.6.2  Análises das alterações moleculares pela técnica de FISH  __________ 41 

3.1.2.7 Investigação de contaminação cruzada entre as linhagens estabelecidas  42 

3.2 Estudos de quimiossensibilidade  _________________________________ 43 

3.2.1 Curcumin _____________________________________________________ 43 

3.2.2 Prima-1 ______________________________________________________ 44 

3.3 Avaliação da tumorigenicidade das linhagens de células de carcinoma 
urotelial da bexiga e de adenocarcinoma de próstata em camundongos 
atímicos _________________________________________________________ 45 

4. Resultados _____________________________________________________ 48 

4.1 Estabelecimento das linhagens de câncer de próstata e de bexiga _____ 48 

4.1.1 Linhagens de células de adenocarcinoma de próstata _________________ 48 



4.1.2 Linhagens de carcinoma urotelial de bexiga _________________________ 50 

4.2 Caracterização das linhagens tumorais ____________________________ 52 

4.2.1 Controle dos fibroblastos ________________________________________ 52 

4.2.2 Investigação da contaminação das culturas por micoplasma ____________ 52 

4.2.3 Análise da cinética de crescimento ________________________________ 53 

4.2.4 Análises imunocitoquímicas ______________________________________ 54 

4.2.5 Análises de alterações em p53 ____________________________________ 57 

4.2.5.1 Análise protéica ______________________________________________ 57 

4.2.5.2 Análise gênica _______________________________________________ 58 

4.2.6 Estudos citogenéticos ___________________________________________ 58 

4.2.6.1 Análises cariotípicas __________________________________________ 58 

4.2.6 2 Análises das alterações genéticas pela técnica de FISH ______________ 59 

4.2.6.2.1 Análises das alterações do EGFR nas linhagens de CaP ____________ 59 

4.2.6.2 Análises das alterações nos cromossomos 7,17 e 3 e do locus 9p21 nas 

linhagens de CaB___________________________________________________ 61 

4.2.7 Investigação de contaminação cruzada entre as linhagens estabelecidas __ 63 

4.3 Estudos de quimiossensibilidade por citometria de fluxo _____________ 64 

4.3.1 Curcumin _____________________________________________________ 64 

4.3.2 Estudos de quimiossensibilidade por viabilidade celular ____________ 66 

4.3.2.1 Curcumin ___________________________________________________ 66 

4.3.2.2 Prima-1 ____________________________________________________ 70 

4.4 Avaliação da tumorigenicidade de linhagens de células de carcinoma 
urotelial da bexiga e de adenocarcinoma de próstata em camundongos 
atímicos _________________________________________________________ 72 

5. Discussão ______________________________________________________ 75 

6. Conclusões _____________________________________________________ 90 

7. Apêndice 

 



14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Introdução 



15 
 

 
 

1. Introdução 

 

 

1.1 Importância do desenvolvimento de linhagens celulares 

 

 

A história da cultura de células se iniciou com Ross Harrison, que em 1907 

demonstrou a geração de fibras nervosas em explantes de tecido neural de 

embriões de sapo, cultivados em câmara fechada contendo linfa. A partir de 1940, 

Earle e cols. desenvolveram a primeira linhagem contínua através do congelamento 

indefinido de células em nitrogênio líquido. Desde 1970, têm sido descritos métodos 

para proporcionar um crescimento de células especializadas in vitro, incluindo 

fatores de crescimento, moléculas de adesão, glicoproteínas da matriz extracelular e 

hormônios (Davis, 2004). 

Nos últimos 20 anos a cultura de células in vitro passou de um mero 

instrumento de pesquisa para uma poderosa ferramenta no desenvolvimento da 

biotecnologia. Aplicações como órgãos artificiais e a substituição de ensaios in vivo 

em experimentos toxicológicos têm tornado a cultura de células uma necessidade 

junto ao meio científico. O hibridoma é um excelente modelo de sua aplicação, pois 

permite a produção em larga escala de anticorpos monoclonais, substituindo a 

necessidade do uso de animais. A cultura de células epidérmicas para o tratamento 

de queimados ou lesões ulcerosas extensas também já está em uso, assim como a 

de urotélio para a correção de defeitos congênitos do sistema urogenital. O cultivo in 

vitro de células embrionárias destaca-se como uma importante ferramenta 

tecnológica para o estudo de inúmeros mecanismos que ocorrem, in vivo, em 

diferentes organismos como plantas e seres humanos. Desta forma, a cultura de 

células permite o acompanhamento do desenvolvimento e diferenciação celular, 

estudo dos mecanismos bioquímicos e manipulação genética (Zang et al.,1995).  

É importante ressaltar que estes modelos in vitro devem ser bem 

caracterizados para assegurar a validade e reprodutibilidade dos resultados 

experimentais.  



16 
 

 
 

Um dos principais obstáculos para compreensão dos eventos biológicos 

envolvidos no câncer é a falta de modelos adequados para o estudo in vitro em 

especial em relação ao câncer de próstata (CaP) e ao câncer de bexiga (CaB). 

Há um número limitado de linhagens celulares de CaP (Tabela 1), as mais 

comumente usadas são PC-3, DU-145, LNCaP (Stone et al., 1978, Kaighn et al., 

1979) as quais estão disponíveis na Coleção Americana de Culturas de Tecido 

(ATCC, do inglês American Tissue Cell Culture), banco privado de recursos 

biológicos o qual viabiliza a aquisição, autenticação, produção e desenvolvimento de 

microorganismos, linhagens celulares e outros materiais utilizados em pesquisas. 

Outras linhagens foram obtidas a partir de agentes imortalizantes virais limitando seu 

uso em estudos devido à presença do DNA viral (Schwab et al., 2000). 
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Tabela 1 - Linhagens humanas de CaP disponíveis no ATCC 
Diagnóstico Nomenclatura Sítio  TD 

 
Tumorigenicidade  Observação  

Carcinoma PC-3  Osso NE T   

Carcinoma LNCaP clone 
FGC  

Linfonodo 
supraclavicular 

34h T Hormônio 
sensível 

 

Carcinoma CA-HPV-10  Primário NE NT Transfecção de 
HPV 

 

Célula epitelial 
normal 

PZ-HPV-7  Zona periférica NE NT Transfecção por 
hpv-18 

 

Carcinoma MDA PCa 2b  Osso NE T Andrógeno 
independente 

 

Carcinoma 22Rv1  Xenotransplante 40h T Andrógeno 
dependente 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE1-NA22  Zona periférica 32h T Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE1-NB14  Zona periférica 38h T Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE1-NB11  Zona periférica 29h T Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE1-NB26  Zona periférica 29h T Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
norma 

RWPE2-W99  Zona periférica 36h T Transformação 
com K-ras 

 

Carcinoma  VCaP  Osso  53h T Andrógeno 
independente 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE-stem  Zona periférica 24h NT Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE-int  Zona periférica 52h NT Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE1-NB26-
64  

Zona periférica 19h T Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

WPE1-NB26-
65  

Zona periférica 23h T Transfecção de 
HPV-18 

 

Carcinoma de 
pequenas 
células 

NCI-H660  Linfonodo  NE NT Diferenciação 
neuroendócrina 

 

Célula epitelial 
normal 

RWPE-1  Zona periférica NE NT Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

RWPE-2  Zona periférica NE T Transfecção de 
HPV-18 

 

Célula epitelial 
normal 

PWR-1E  Zona periférica NE NT Transfecção de 
SV40 

 

Carcinoma DU 145  Sistema nervoso 
central 

NE T Hormônio 
sensível 

 

*ATCC: American Tissue Cell Culture  
*CaP: Câncer de próstata  
*TD: Tempo de duplicação 
*NE: Não especificado 
*NT: Não tumorigênica 
*T: Tumorigênica 
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Cerca de 50 linhagens de CaB foram estabelecidas até agora, sendo a 

maioria proveniente de tumores invasivos e metastáticos. Duas destas linhagens, 

T24 e 253J, auxiliaram na elucidação dos eventos relacionados à disseminação 

metastática do CaB. Entretanto, há poucos modelos de linhagens oriundas de 

tumores não invasivos (Hatina et al., 2008), conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Linhagens humanas de CaB disponíveis no ATCC   
Diagnóstico  Nomenclatura  Sítio TD Tumorigenicidade  Observação 
Carcinoma Hs 195.T CRL-

7150* 
Bexiga NE NE  

Carcinoma Hs 228.T CRL-
7193* 

Bexiga NE NE  

Carcinoma Hs 172.T CRL-
7833 

Bexiga NE NE  

Carcinoma 5637 HTB-9 Bexiga NE T Grau II 
Carcinoma HT-1376 CRL-

1472 
Bexiga NE T Grau III 

Carcinoma HT-1197 CRL-
1473 
 

Bexiga NE T  

CCT UM-UC-3 
CRL-1749 

Bexiga NE T  

CCT SW 780 CRL-
2169 

Bexiga 38h T  

CCT J82 HTB-1 Bexiga NE T  
Carcinoma 
de células 
escamosas 

SCaBER HTB-
3 

Bexiga NE T  

CTT T24 HTB-4 Bexiga NE T  
CTT TCCSUP 

HTB-5 
Bexiga NE NE Grau IV 

Papiloma RT4 HTB-2 Bexiga NE T  
*ATCC: American Tissue Cell Culture 
*CaB: Câncer de bexiga 
*CCT: Carcinoma de células transicionais 
*TD: Tempo de duplicação 
*NE: Não especificado 
*T: Tumorigênica 
 

Sabe-se ainda, que existem diferenças étnicas entre as populações quanto ao 

comportamento de neoplasias e a pesquisa baseada em linhagens de uma única 

população seria fonte de resultados limitados, não contemplando a diversidade que 

sabidamente ocorre entre os diferentes grupos. Além desse aspecto, as linhagens 

celulares comerciais são na sua maioria adquiridas no ATCC que apesar de serem 
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bem padronizadas, requerem processos de importação com aumento do custo e 

demandas burocráticas que dificultam a pesquisa. Por isso consideramos vital para a 

compreensão dos fenômenos relacionados à carcinogênese, assim como estudos de 

resistência a drogas, quimioprevenção e novas estratégicas terapêuticas, o 

desenvolvimento de linhagens tumorais derivadas de tumores primários que 

acometem a nossa população, peculiarmente miscigenada. 

 

 

1.2 Câncer de próstata 

 

 

O CaP constitui à segunda causa de óbito por câncer, perdendo apenas para 

os tumores de pulmão. Para 2008, foram estimados 186.320 novos casos e 28.660 

óbitos pela doença nos Estados Unidos (Jemal et al., 2008). Estimativas brasileiras 

reportam 49.530 novos casos para 2008, correspondendo a 28% de todos os 

tumores malignos não cutâneos do homem. Sem considerar os tumores de pele não 

melanoma, o CaP é o mais freqüente em todas as regiões constituindo a segunda 

causa de óbito, após o câncer de pulmão. A taxa bruta de mortalidade cresceu de 

3,73/100.000 homens em 1979 para 8,93/100.000 em 1999, representando uma 

elevação relativa de 139% (Brasil, 2008). 

A incidência do CaP varia amplamente entre os diferentes países e grupos 

étnicos. Os menores índices estão na China e em partes da região Asiática sendo a 

América do Norte e a Escandinávia as regiões de maior incidência (Parkin et al., 

2001).Recentemente foi descrito o aumento da incidência do CaP na China e em 

outros países asiáticos (Gu, 2000). Segundo diversos autores este aumento deve-se 

não só aos avanços dos testes diagnósticos, mas também aos fatores 

comportamentais. Cook e cols. (1999), analisando a incidência do CaP entre 

imigrantes chineses, japoneses e filipinos e entre seus descendentes nos EUA, 

demonstraram que a incidência entre os imigrantes nativos era praticamente a 

metade daquela observada entre chineses, japoneses e filipinos nascidos nos EUA. 

Estes resultados corroboram com estudo similar realizado por Tsugane e cols. 
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(1990) e Shimizu e cols. (1991) que demonstraram que o CaP torna-se mais 

freqüente nas gerações de indivíduos que se mudaram para regiões de maior 

incidência evidenciando a influência do ambiente. O período de 2000 a 2004 revelou 

uma discrepância considerável entre brancos e negros acometidos por esta 

neoplasia nos EUA. A média da incidência anual da doença (em 100.000 habitantes) 

foi de 16,0% e 26,6% respectivamente. Há ainda dados bem documentados sobre 

diferenças na freqüência do CaP entre caucasóides, nativos do Alaska e índios dos 

EUA (Powell, 1998). Homero e cols. (2003), ao avaliarem as características 

antropométricas e os níveis séricos de PSA em um grupo de índios que vivem na 

Amazônia, demonstraram que mudanças nutricionais decorrentes do contato com a 

civilização, como substituição da caça e fibras vegetais por alimentos mais calóricos, 

estão aumentando a freqüência de sobrepeso na comunidade indígena, presumindo-

se aumento no número de casos da neoplasia prostática, visto que vários de seus 

membros já apresentam altos níveis séricos de PSA. 

Em relação à taxa de mortalidade pelo CaP, os índices demonstram 25.6 

entre os brancos, e 62.3 entre os negros (American Cancer Society, 2008).  

Inúmeras razões têm sido propostas para explicar essas diferenças como o fato de 

homens negros apresentarem uma maior prevalência, bem como um mau 

prognóstico em relação à diferenciação tumoral e a invasão do câncer. Dentre essas 

razões, fatores nutricionais, hormonais e polimorfismos genéticos poderiam explicar 

a maior prevalência e o fenótipo mais agressivo observado entre negros (Boyle et 

al., 2003; Giovannucci et al., 2007).  

A idade, a hereditariedade e o estilo de vida são os principais fatores de risco 

para o CaP, que excepcionalmente ocorre antes dos 40 e que possui incidência 

aumentada após os 50 anos (Roehl et al., 2006). 

A dieta tem sido apontada em alguns estudos como fator importante na 

etiologia desse tipo de câncer. Uma alimentação baseada em gordura animal, carne 

vermelha e cálcio tem sido associada ao aumento no risco de desenvolvimento do 

CaP. Já uma dieta rica em vegetais, selênio, vitaminas D e E, licopeno e ômega-3 

tem indicado proteção para o desenvolvimento dessa neoplasia. Alguns estudos 
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apontam a obesidade como um fator de risco para a mortalidade por CaP 

(Giovannucci E, 2005; Giovannucci E, 2006; Moorthy, Venugopal, 2008). 

O CaP hereditário corresponde entre 10-20% dos casos, e esta possibilidade 

aumenta quanto menor a idade de manifestação da doença. Possivelmente a 

característica clínica mais proeminente do CaP nos pacientes com antecedentes 

familiares é a sua manifestação precoce, cerca de 6 a 7 anos mais cedo do que 

naqueles sem antecedentes familiares da doença (Roehl et al., 2006).  

Atualmente a detecção precoce do CaP é feita pelo exame de toque retal (TR) 

e determinação da concentração sérica do antígeno prostático específico, o PSA 

(Carter; Pearson, 1999). No entanto, o PSA é um marcador do tecido prostático, mas 

não específico do CaP (Mistry; Cable, 2003). Sendo assim, e com os avanços do 

conhecimento sobre a biologia do CaP, observamos uma necessidade cada vez 

maior da descoberta de novos marcadores que possam fornecer uma maior exatidão 

no diagnóstico (Jonathan et al., 2007). 

O prognóstico depende principalmente do estádio TNM (tumor nodes 

metastasi), grau histológico de Gleason bem como do nível e taxa de progressão do 

PSA. A progressão do CaP é variada; existem tumores de baixo grau que têm 

evolução indolente enquanto outros possuem alta capacidade de progressão 

(Andriole et al.,2005). Existem cinco padrões na escala de graduação de Gleason 

para o CaP levando-se em consideração o padrão glandular e a sua relação com o 

estroma prostático. O diagnóstico final é dado pela soma dos valores dos dois focos 

neoplásicos mais representativos do tumor, de forma que as neoplasias são 

classificadas em um escore de 2 a 10 (Gleason D.F, 1992; Epstein et al., 2005). Esta 

graduação é o fator prognóstico isolado mais importante no CaP e fundamental para 

escolha da terapia.  
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1.3 Câncer de bexiga 

 

 

O CaB é a quarta neoplasia mais comum entre os homens nos EUA. Foram 

estimados em 2004, 50 mil novos casos e 10 mil mortes para 2006 (Madeb; 

Messing, 2004). No Brasil, o CaB representa 3% do total de carcinomas existentes 

na população, representando a segunda maior incidência de tumores  urológicos, 

logo após o CaP (Srougi, 2000). Diferentemente do CaP, o CaB é raramente um 

achado incidental em autópsias; em algum momento de sua história natural, se 

manifestarão clinicamente e serão diagnosticados. 

A proporção de casos de neoplasia vesical entre homens e mulheres é de 3:1. 

Apesar da prevalência maior no sexo masculino, a mortalidade é cerca de 40% 

menor neste grupo, pois a doença tem chance 32% maior de ser diagnosticada em 

estágios iniciais, em relação aos casos no sexo feminino. Isto se deve ao retardo do 

diagnóstico pela confusão dos sintomas inicias como hematúria e irritação vesical 

com infecção do trato urinário comum entre as mulheres. Outro fator que talvez 

possa contribuir para este fenômeno é o anatômico, pois nos homens a presença da 

próstata e do músculo detrusor espessado dificulta a disseminação da neoplasia 

(Robbins, 2004).  

Etnia e idade são outras variáveis importantes na epidemiologia do CaB. 

Negros têm o dobro de chance de desenvolver o carcinoma em relação aos brancos. 

Além disso, os negros possuem maiores índices de disseminação do câncer e 

menor taxa de sobrevida. Diferenças no processo de metabolização dos 

carcinógenos relacionados à doença podem ser uma das razões que expliquem 

essas diferenças étnicas (Montironi et al., 2003).  

Cerca de 70 a 80% dos novos casos de CaB são classificados como 

superficiais (pTa ou pT1) os quais apresentam probabilidade de recidiva, mas em 

80% dos casos, permanecem confinados à mucosa e submucosa (Metts et al., 

2000). Os tumores de baixo grau e do tipo papilíferos apresentam alterações no 

cromossomo 9, na proteína reguladora do ciclo celular, ciclina D1, e no receptor do 

fator de crescimento de fibroblasto, FGFR3. Apresentam ainda uma produção 
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excessiva do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), promotor da 

angiogeneses. Por outro lado, alterações nas proteínas reguladoras P53 e Rb são 

comumente identificadas no carcinoma in situ e em formas invasivas do CaB 

(Gontero et al., 2001). 

Alguns fatores de risco que predispõem ao CaB já se encontram bem 

definidos como o tabagismo, a exposição ocupacional a aminas e hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, ambos utilizados nas indústrias têxtil de corantes e de 

borracha. O uso de medicamentos como a ciclofosfamida e a fenacetina, as 

infecções crônicas e a exposição à radiação ionizante têm sido relacionadas ao 

desenvolvimento do CaB (Madeb; Messing, 2004).  

O tabagismo é o principal fator de risco, responsável por 60% dos tumores 

masculinos e 25% dos femininos (Marcus et al., 2000). O período correspondente ao 

consumo de cigarros é a principal característica atribuída a este fator. Indivíduos que 

param de fumar apresentam uma redução na probabilidade de desenvolver a 

doença. Após 1 a 4 anos de abstinência, um ex- fumante apresenta uma redução no 

risco em cerca de 40% entretanto, após 25 anos de abstinência um ex-fumante 

ainda apresenta índices bem maiores do que o da população geral no que se refere 

ao desenvolvimento do tumor. Das substâncias encontradas no cigarro, as 

nitrosaminas e as 2-naftilaminas apresentam efeito carcinogênico conhecido sobre o 

urotélio. Já o 4-aminobifenil e o benzopireno são metabolizados por enzimas 

hepáticas, produzindo compostos com alta afinidade pela molécula de DNA e que, 

portanto, tornam-se agentes mutagênicos em potencial (Madeb; Messing, 2004). 

A detecção precoce é a melhor forma para se obter uma maior probabilidade 

de cura, evitar o desenvolvimento de metástases e prolongar o tempo de vida.  

Desta maneira a maioria dos cânceres de bexiga identificada precocemente 

apresenta um bom prognóstico ao contrário daqueles detectados em uma fase mais 

avançada da doença na qual o tumor já adquiriu capacidade de invasão 

(Theodorescu, 2003).  

A citoscopia com biópsia, método invasivo, e a citologia oncótica da urina, 

pouco sensível, constituem o padrão ouro para o diagnóstico do CaB (Halling, 2003). 

A elevada taxa de recorrência de tumores superficiais juntamente com resultados 
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equivocados obtidos da citologia urinária bem como da utilidade limitada deste 

método na detecção de tumores de baixo grau (Pycha et al., 2004; Varella-Garcia et 

al., 2004), fazem da citoscopia com biópsia uma necessidade para o diagnóstico e 

monitoramento de pacientes que apresentam recorrência e progressão da doença. 

Sendo assim novos métodos de diagnóstico não invasivo tal como a hibridização in 

situ por fluorescência (FISH) são considerados promissores (Mercedes et al., 2007). 

 

 

1.4 Tratamento do câncer de próstata e do câncer de bexiga 

 

 

Embora pacientes com diagnóstico precoce do CaP possam usufruir de uma 

variedade de opções de tratamento, a intervenção terapêutica a longo prazo está 

associada com conseqüências adversas freqüentes (Leonard et al., 2009). A 

incontinência urinária, sangramento, a toxicidade gastrintestinal e a disfunção erétil 

são os efeitos secundários mais relatados decorrentes dos diferentes tratamentos do 

CaP localizado, que podem incluir radioterapia, prostatectomia radical, crioterapia , 

braquiterapia e o bloqueio hormonal (Jemal et al., 2008). O uso da terapia hormonal 

tem sido acompanhado por complicações como a osteoporose e aumento dos riscos 

de doenças cardiovasculares (Kumar et al., 2005). As conseqüências adversas do 

tratamento do CaP podem afetar o paciente em algum momento durante a terapia, 

sendo que opções mais agressivas aumentam a probabilidade de complicações e 

dos efeitos secundários (Gomella, 2007). A maioria das terapias combinadas 

culmina com uma significativa redução da qualidade de vida do paciente, como pode 

ser observado na radioterapia combinada a braquiterapia (Wu et al.,2008). Além dos 

efeitos adversos que interferem na qualidade de vida dos pacientes, este tipo de 

tratamento gera custos elevados para os sistemas de saúde com ganhos nem 

sempre satisfatórios para os pacientes. 

Apesar da maioria dos pacientes apresentarem CaB não invasivo, os índices 

de recidiva e progressão são altos sendo necessário um monitoramento freqüente e 

a longo prazo. Dependendo da agressividade do tumor, recomenda-se a 
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quimioterapia intravesical ou imunoterapia após a ressecção transuretral da bexiga 

(RTU). Atualmente agentes alquilantes como a mitomicina e diferentes cepas do 

Bacilo Calmette-Guérin (BCG) são tidos como tratamento de escolha (Babjuk et 

al.2008). Esses dois tipos de terapia apresentam melhor efetividade quando 

comparados a outros agentes como interferon-δ e a quimioterapia com antraciclina 

no que se refere à diminuição das taxas de recorrência tumoral, entretanto, a ação 

destes compostos na progressão do CaB invasivo ainda é incerta. É importante 

ressaltar que estas modalidades terapêuticas apresentam alta taxa de toxicidade, 

acarretando 3% de mortalidade (Sievert et al., 2009). 

Em vista do exposto, a descoberta de novas drogas é amplamente desejada 

para o tratamento do CaP e do CaB. 

 

 

1.4.1 Curcumin 

 

 

O curcumin é um dos agentes quimiopreventivos mais estudados, é um 

composto natural extraído da Curcuma longa Lin. (planta herbácea originária da 

Índia e introduzida no Brasil pelos colonizadores, produtora de rizomas 

tradicionalmente conhecidos; considerada uma preciosa especiaria por compor 

famosos temperos, entre eles o “curry”) que promove a supressão e regressão da 

carcinogênese (Jiang et al., 1996). Inúmeras pesquisas realizadas nos últimos 50 

anos demonstraram que este composto pode auxiliar no tratamento e prevenção do 

câncer. Seu potencial anticancerígeno é atribuído a sua capacidade em suprimir a 

proliferação de diversas células tumorais regulando negativamente os fatores de 

transcrição AP-1 (Singh; Khar, 2006), NF-KappaB, ativado via Kinase I-KappaB (IKK) 

(Aggarwal et al., 2004). 

A inibição do crescimento de inúmeras células tumorais como carcinomas de 

mama, do rim, fígado, pele (carcinoma basocelular), melanoma, carcinoma de 

próstata (Gomez-Lechon et al., 2002) tem sido atribuída ao curcumin. Este composto 

também suprime a proliferação de algumas células normais, como hepatócitos, 
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células epiteliais (Ozaki et al., 2000), osteoclastos (Cipriani et al., 2001) e linfócitos T 

(Huang et al., 1992). 

Em vários estudos, o curcumin tem sido descrito como um potencial agente 

antioxidante e antiinflamatório (Abe et al., 1999; Ramsewak et al., 2000; Literat et al., 

2001;). 

A inflamação é um importante evento no processo tumorigênico sendo uma 

de suas principais características a regulação positiva do fator de transcrição nuclear 

Kappa B (NF-KappaB). NF-KappaB se une ao DNA promovendo a transcrição de 

genes inflamatórios, anti-apoptóticos, indutores da proliferação celular e 

angiogenese (Philip et al., 2004), propiciando a tumorigênese através da ativação da 

osteopontina (OPN) (Viatour et al., 2005). O curcumin bloqueia a sinalização do NF-

KappaB e inibe a ativação da IKK, suprimindo a proliferação e sobrevivência de 

várias células através dos mediadores BcL-2, ciclina D1, IL-6, COX2 e MMP-9 

reduzindo os processos de invasão e metástase de tumores (Gao et al., 2004). 

Efeitos imunoinflamatórios como ativação de macrófagos e células natural killer e 

funções moduladas por linfócitos também são atribuídas ao curcumin (Morin et al., 

2001).  

A atividade mitocondrial exerce um importante papel no processo apoptótico. 

Morin e cols. (2001) demonstraram que o curcumin aumenta a permeabilidade da 

membrana mitocondrial de hepatócitos de camundongos, junto ao poro de transição 

promovendo a apoptose. 

A angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-

existentes, é uma importante etapa do processo metastático. O curcumin apresenta 

atividade anti-angiogênica por regular negativamente a expressão de genes pró-

angiogênicos como fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), angiopoetina, 

MMP9 e MMP3 (Hahm et al., 2004). 

A quimioprevenção é descrita como o uso de compostos naturais e sintéticos 

que promovem a supressão ou retardo da carcinogênese (Jiang et al., 1996). 

Produtos quimiopreventivos apresentam pequenos efeitos colaterais e tóxicos, além 

de neutralizarem os carcinógenos e seus efeitos sobre as células. A maioria dos 

agentes quimiopreventivos conhecidos são extratos de plantas os quais inibem a 
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proliferação de células malignas durante as etapas de promoção e progressão da 

carcinogênese. 

Com base nas evidências apresentadas, resumidas na figura abaixo, pode-se 

dizer que o curcumin poderia funcionar como um agente antitumoral por suprimir a 

iniciação, promoção e progressão de neoplasias. 

 

 
Figura 1.  Esquema demonstrando a ampla atuação do curcumin em diferentes 
moléculas implicadas no processo da carcinogênese 
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1.4.2 Prima-1 
 

 

Prima-1 é um composto químico que tem a capacidade de suprimir o 

crescimento celular em linhagens que exibem mutação em p53. Esta pequena 

molécula de peso molecular de 185kd restaura seqüências específicas de ligação de 

p53 com o DNA recuperando a conformação funcional da proteína P53 gerada pelo 

gene mutado, restaurando sua atividade transcricional (Bykov et al., 2002). 

P53 liga-se a seqüências específicas do DNA sendo um fator de transcrição 

que controla de forma positiva ou negativa a expressão de diversos genes 

envolvidos em várias vias da sinalização celular. Dentre as mais importantes está a 

via de replicação do DNA, na qual P53 é responsável pelo controle durante a 

progressão do ciclo celular da fase G1 para a fase S e também da fase G2 para fase 

M, garantindo a manutenção da integridade do genoma e o controle da proliferação 

celular (El-Deiry, 1998). Exerce ainda, papel fundamental na indução da apoptose e 

reparo do DNA (Asker et al., 1999).  

Estudos demonstram que Prima-1 promove a inibição do crescimento de 

células tumorais que expressam p53 mutado, o que não é observado em células 

deficientes em p53 ou naquelas que possuem a forma selvagem (Wang et al., 2007). 

Os mecanismos responsáveis por esta atividade preferencial de Prima-1 sobre as 

células p53 mutadas e as vias envolvidas na morte celular são desconhecidos. 

Aparentemente Prima-1 ativa a transcrição de genes que atuam na cascata de p53 

tais como, WAF1, Bclx e PUMA envolvidos na inibição do ciclo celular e indução da 

apoptose (Bykov et al., 2003 ;Wang et al., 2007). 
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1.5 Importância dos estudos in vivo  

 

 

O estudo in vivo é uma importante ferramenta utilizada na pesquisa biológica 

antes que estudos clínicos sejam realizados no homem. 

Estudos com animais são normalmente os primeiros estudos in vivo a serem 

realizados com um medicamento ou terapia, para determinar os efeitos de 

substâncias diversas e seus limites de segurança. Além disso, o estudo in vivo 

permite a análise dos processos bioquímicos e fisiológicos, e de inúmeros eventos 

comportamentais (Janssen, 2002).  

Ainda que a realização desses estudos esteja sujeitos à intensa discussão 

ética, é inegável que eles são uma etapa necessária antes da realização de testes 

em seres humanos.  

Camundongos são uns dos principais exemplos de cobaias utilizadas nos 

estudos in vivo devido ao seu pequeno tamanho, facilidade de manuseio, baixo 

custo de manutenção e período de vida curto. Diversos estudos demonstram que os 

mecanismos fisiológicos dos camundongos são semelhantes aos observados em 

humanos, o que torna interessante o seu emprego em pesquisas, permitindo a 

realização de experimentos de manipulação genética estudando-se in vivo genes 

humanos (Janssen, 2002). 
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2. Objetivos 

 

 

Objetivo primário 

 

 

Estabelecer e caracterizar linhagens de carcinoma de próstata e carcinoma 

urotelial da bexiga para estudos in vitro e in vivo. 

 

 

Objetivos secundários 

 

 

Caracterização das linhagens obtidas através da análise da cinética de 

crescimento, análises imunocitoquímicas e análises citogenéticas. 

Realizar estudos de quimiossensibilidade utilizando-se os compostos 

curcumin e Prima-1. 
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3. Materiais e Métodos 

 

 

3.1 Estabelecimento de linhagens de câncer de próst ata e de bexiga 

 

 

3.1.1 Coleta das amostras e manutenção das culturas  

 

 

Fragmentos de carcinoma urotelial da bexiga e de adenocarcinoma da 

próstata, cujas características estão expostas nas Tabelas 3 e 4, foram obtidos 

durante cirurgia para remoção de tumores primários de pacientes tratados e 

acompanhados na Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP) e no Hospital Sírio Libanês. Após extração, os fragmentos 

foram colocados em meio de cultura estéril (RPMI-1640), contendo 200U/mL de 

penicilina G potássica e 200mg/mL de sulfato de estreptomicina (Sigma Co, St. 

Louis, MO, EUA). As amostras tumorais foram, então, transferidas para placas de 

Petri estéreis, pesadas, medidas e fragmentadas com bisturi. Os fragmentos foram 

submetidos à digestão enzimática com colagenase tipo VΙΙΙ (0,56mg/mL; Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) em 10 mL de meio de cultura RMI-1640 por grama tecido, durante 

90-120 min, a 37° C com agitação contínua. Posterio rmente, o material digerido foi 

filtrado em gaze estéril para remoção dos restos teciduais não digeridos. As 

suspensões celulares obtidas foram lavadas duas vezes com cerca de 20 mL de 

meio RPMI-1640 e centrifugadas em centrífuga refrigerada Eppendorf a 150 g por 10 

min a 4°C sendo quantificadas em câmara de Neubauer . As células tumorais 

recuperadas (1x106 células/frasco) foram colocadas em frascos de cultura de 25 cm3 

contendo RPMI-1640, suplementado com soro fetal bovino (SFB) a 10% e solução 

antibiótica e antimicótica (Sigma Co, St. Louis, MO, EUA) a 1%. Os frascos foram 

incubados em estufa para cultura de células de CO2 á 37°C. O meio de cultivo era 

trocado quando a subconfluência da monocamada celular atingia 70% (Davis, 2004). 
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Tabela 3-  Características dos adenocarcinomas da próstata submetidos à cultura 
Cultura Idade Tumor Via de  

ressecção 
 

Grau de 
Gleason 

Estádio Data  

PcBra1 62 primário RTU 9 (4+5) Avançado 
obstrutivo 

Ago/06  

PcBra2 53 primário PR 6 (3+3) pT2Nx Nov/06  
PcBra3 50 primário PR 8 (4+4) pT3Nx Nov/06  
PcBra4 69 primário PR 8 (4+4) pT3Nx Dez/06  
PcBra5 50 primário PR 8 (4+4) pT3Nx Mar/07  

PcBra6 60 primário PR 8 (4+4) pT3N1 Abr/07  
RTU – Ressecção transuretral 
PR – Prostatectomia radical 

 

 
Tabela 4- Características dos carcinomas uroteliais da bexiga submetidos à cultura 
Cultura Idade Via de  

ressecção 
 

Grau  
Histológico 

Estádio  Data  

BexBra1 57 CR Alto grau pTis Jan/06  

BexBra2 67 CR Alto grau pT3 Jan/07  

BexBra3 92 RTU Alto grau pT1 Abr/06  

BexBra4 51 CR Alto grau pT4 Ago/07  

RTU – Ressecção transuretral 
CR – Cistectomia radical 

 
 

 

 



35 
 

 
 

3.1.2 Caracterização das linhagens tumorais 

 

 

3.1.2.1 Controle dos fibroblastos 

 

 

A contaminação de linhagens celulares por fibroblastos é um dos principais 

problemas enfrentados durante o seu estabelecimento. Testamos duas técnicas 

descritas para avaliação daquela mais eficiente para este propósito.  

a. Espermina 

Espermina foi usada para eliminação de fibroblastos em cultura de carcinoma 

de próstata conforme descrito por Mukta e cols. (1980). 

As culturas de CaP foram colocadas em meio RPMI-1640 (Gibco, Carlsbad, 

CA, EUA) acrescido de SFB 10% durante 24 h. Após este período o meio foi 

substituído por RPMI-1640 + SFB 10% + espermina (Spermine tetrachloride, Sigma 

Co, St. Louis, MO, EUA) na concentração de 2,5 µg/mL. A cada dois dias, o meio de 

cultura contendo espermina foi trocado e a morfologia celular observada em 

microscópio invertido de contraste de fase (Eclipse TS100, Nikon).  

b. Inanição 

O controle do crescimento dos fibroblastos foi feito através da técnica de 

inanição nutricional conforme descrito por Nayak e cols. (1991). 

Células tumorais, cultivadas em meio RPMI suplementado com SFB a 10%, 

foram expostas a uma redução da concentração de SFB. A redução foi feita 

gradualmente (de 10% para 1%). O último passo (RPMI suplementado com 1% de 

SFB) foi mantido até que as células tumorais atingissem o estado de confluência. A 

partir do crescimento da cultura em meio RPMI suplementado com SFB a 1% 

prosseguimos com o aumento gradual da concentração de SFB (2,5%, 5% e 10%). 

Após este processo os fibroblastos remanescentes foram aparentemente eliminados 

através das diferenças de adesão. Finalmente, as células selecionadas após 

inanição nutricional foram tripsinizadas, suspensas em 10 mL de meio de cultura 

(10% de SFB) e incubadas por 15 min (primeiro ciclo). As células que não aderiram 
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ao final do primeiro ciclo foram transferidas para um novo frasco o qual foi incubado 

por 15 min (segundo ciclo). Este procedimento foi repetido até que se completassem 

quatro ciclos. O primeiro frasco continha predominantemente fibroblastos e o último 

frasco células tumorais. Após esta etapa caso os fibroblastos não tivessem sido 

totalmente eliminados, repetimos o procedimento a partir do frasco correspondente 

ao 4º ciclo. 

 

 

3.1.2.2 Investigação da contaminação das culturas por micoplasma 

 

 

Para certificação da ausência de contaminação de nossas linhagens pelo 

micoplasma utilizamos a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) com o 

uso do kit EZ-PCR Mycoplasm Test (Biological Industries, Kibbutz Beit Haemek, 

Israel) o qual detecta várias espécies de micoplasma (M. fermentans, M. hyorhinis, 

M. arginini, M. orale, M. salivarium, M. hominis, M. pulmonis, M. arthritidis, M. bovis, 

M. pneumoniae, M. pirum and M. capricolum) com elevada sensibilidade e 

especificidade.  

Para tanto, 1 mL de meio de cultura dos frascos contendo células tumorais 

em crescimento foi transferido para tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. O conteúdo 

foi centrifugado a 250 g por 1 min para remoção de restos celulares, e em seguida 

transferidos para um novo tubo. Nova centrifugação a 15.000 g por 10 min foi 

realizada para sedimentação de possível micoplasma contaminante. Posteriormente, 

a amostra foi suspensa em 50 µL de solução tampão e aquecida a 95ºC por 3 min. 

Em tubo de microcentrífuga de 0,2 mL adicionamos 5 µL da amostra, 10 µL do mix 

de reação contendo enzimas e oligonucleotídeos e 35 µL de água milliQ. A condição 

usual de programação dos ciclos do termociclador (9700 Applied Biosystems, Foster 

City, EUA) foi desnaturação inicial a 94°C por 30 s eg, seguida de 35 ciclos de 94°C 

por 30 seg, 60°C por 2 min e 72°C por 1 min. Por fi m, 94ºC por 30 seg, 60ºC por 2 

min e 5 min a 72ºC.  
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O produto da PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 2%. A 

banda de amplificação é de 270 pb. 

 

 

3.1.2.3 Análise da cinética de crescimento 

 

 

Células crescidas em RPMI-1640 acrescido de SFB 10% foram transferidas 

para placas de 24 poços em uma concentração inicial média de 7,2x104 células por 

poço. O número de células viáveis (exclusão com azul de tripan) foi estimado 

diariamente, no mesmo horário até o 5º dia de cultivo. Para o cálculo do tempo de 

geração (tempo necessário para que a população celular dobre em número) 

utilizamos as fórmulas descritas abaixo (Davis, 2004). 

n = (3,32 log X f / Xi) / tf-t i  e      g = 1/n  

Sendo: 

g = tempo de geração 

n = número de gerações por unidade de tempo 

Xf = número de células finais 

Xi = número de células iniciais 

tf = tempo de cultivo inicial 

ti = tempo de cultivo final 

 

 

3.1.2.4 Estudos imuno-citoquímicos 

 

 

Utilizamos a técnica de imuno-citoquímica para confirmação das linhagens 

estabelecidas através da expressão de antígenos característicos. Quando atingido o 

estágio de confluência, as células foram descoladas dos frascos de cultura com 

aparato específico, sem tripsinização, transferidas para tubo falcon e centrifugadas a 

150 g por 10 min a 6ºC em centrífuga Eppendorf refrigerada. Posteriormente 
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descartamos o sobrenadante sendo o pellet suspenso em álcool a 70%. 

Adicionamos 100µL da suspensão celular em lâminas silanizadas as quais foram 

submetidas à citocentrifugação a 900 rpm por 5 min. Sendo analisadas pela técnica 

de estreptavidina-biotina-peroxidase, com o uso dos anticorpos primários descritos 

na Tabela 5.  

 
Tabela 5 - Anticorpos utilizados para caracterização das linhagens CaP e de CaB 
Linhagem Anticorpo Marca Clone       Diluição 

 

CaP PSA Dako ER-PR8           1:50 

 PSMA Santa Cruz P           1:100 

 Receptor androgênico Dako AR441           1:50 

CaB                                     Citoqueratina 7 Zymed OV-TL12/30           1:50 

                                             Vimentina                     Dako                  V9                            1:50 

 

Ambas Coquetel de citoqueratinas*            1:100 

 Desmina Dako D33           1:100 

 Fator VIII Dako F8/86           1:400 

 p53 Dako DO7           1:100 

*Coquetel de citoqueratinas corresponde a uma mistura dos anticorpos AE1+AE3 (clone AE1/AE3, 
1:400, Dako), CK7 (clone OV-TL12/30, 1:50, Zymed), CK18 (clone DC10, 1:50, Dako), CK20 (clone 
Ks208, 1:50 Dako), CK14 (clone LL002, 1:100, NovoCastra), utilizado para identificação de 
carcinomas indiferenciados.  

 

 

3.1.2.5 Análise de mutação em p53 por seqüenciamento 

 

 

Para análise do status de p53 nas nossas linhagens, procedemos com a 

amplificação dos exons 5,7 e 8 ,mais comumente mutados, do gene p53.  

Para extração do DNA genômico das células mantidas em cultivo, foi utilizado 

o reagente Brazol conforme recomendação do fabricante (LGC Biotecnology, BR). 

Mutações nos exons 5, 7 e 8 foram analisadas pela técnica de seqüenciamento. A 

seqüência de nucleotídeos dos primers utilizados e a extensão do produto da PCR 

estão dispostas na Tabela 6. A reação foi preparada em um volume final de 25 µL: 1 
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µL de cada primer, 0,5 µL de dNTP 10mM, 2,25 µL Taq DNA polimerase reaction 

buffer 1x, 0,07 µL Taq DNA polimerase (Invitrogen Life Technologies) 0,35U/ µL, 

1,25 µL de MgCl2 1,5 mM, 16,43 µL de H2Od e 2,5 µL DNA. A reação de PCR foi 

feita inicialmente, com a desnaturação a 94°C por 4  min seguida por 30-35 ciclos a 

94°C, 1 min, 50-55°C (conforme TM dos primers) por 45 seg e 1 min a 72°C.  

 

Tabela 6 - Seqüência dos oligonucleotídeos e tamanho do produto de amplificação 
dos exons 5, 7 e 8 do gene p53 

Oligonucleotídeo  Produto da PCR 
5F 5’TCTTCCTGCAGTACTCCCCT 3’ 205 
5R 5’ AGCTGCTCACCATCGCTATC 3’  
7F 5’ TTGTCTCCTAGGTTGGCTCT 3’ 136 
7R 5’GCTCCTGACCTGGAGTCTTC 3’  
8F 5’ TCCTGAGTAGTGGTAATCTA 3’ 157 
8R 5’ GCTTGCTTACCTCGCTTAGT 3’  

*F: FOWARD 
*R: REVERSE 

 

Em seguida realizamos reações necessárias para o seqüenciamento. A 

reação foi preparada em um volume final de 10 µL sendo usando 0,64 µM de cada 

primer, 1µL de Big Dye Terminator (Apllied Biosystems, Foster City, EUA), 2µL de 

tampão, 1 µL de DNA proveniente da reação de PCR e água MilliQ para completar o 

volume final . A reação foi feita inicialmente, com a desnaturação a 96°C por 3 min 

seguida de 36 ciclos a 96°C por 30 seg, 55°C por 15  seg e 4 min a 60°C. Para 

finalização da corrida à mesma foi estendida por 10 min a 60ºC.  

Posteriormente, as amostras foram precipitadas com isopropanol 75%, 

seguido de 15 min de descanso em temperatura ambiente, longe da luz. Em seguida 

as amostras foram centrifugadas por 30 min a 4000 rpm a 4ºC. Após centrifugação, 

invertemos a placa para descarte do material e adicionamos 150 µL de etanol 70%. 

A placa foi novamente centrifugada por 15 min a 4000 rpm a 4ºC. Invertemos a placa 

a qual foi colocada no termociclador a 96ºC por 3 min. Para finalizar adicionamos 

10µL de formamida.  

As reações foram então analisadas no seqüenciador ABI PRISM 3730 

Genetic Analyzer (Certified GeneTool, Milpitas, CA). Os dados gerados foram 

convertidos em cromatogramas e armazenados no computador acoplado ao 
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seqüenciador. As seqüências obtidas foram transferidas para um computador e 

analisadas utilizando o programa BioEdit versão 7.0.4.1. Uma vez obtida as 

seqüências, realizamos comparações com as seqüencias do gene p53 utilizando o 

banco de dados público, NCBI, para identifação de possíveis mutações com o uso 

da ferramenta BLAST. 

 

 

3.1.2.6 Estudos citogenéticos 

 

 

3.1.2.6.1 Análises cariotípicas 

 

 

Para obtenção de células em metáfase, células tumorais, cultivadas em meio 

RPMI suplementado com SFB a 10%, foram expostas a uma redução da 

concentração de SFB. O meio foi trocado por meio RPMI suplementado com SFB a 

1% e as células incubadas por 24h. Após este período o meio foi novamente trocado 

por meio RPMI suplementado com SFB a 20% sendo as células incubadas por 48h 

para sincronização do ciclo celular. Em seguida, adicionamos 0,1 mL de colchicina 

50 µg/mL (Sigma Co, St. Louis, MO, EUA) para cada 1 mL de meio contido nos 

frascos de cultura incubando as células por um período de 90 min a 37ºC. 

Posteriormente transferimos o meio para um tubo falcon. Adicionamos 150 µL de 

tripsina para remoção das células restantes, as quais foram transferidas para o 

mesmo tubo falcon onde foi colocado o meio. Centrifugamos a suspensão celular a 

1500 rpm por 6 min. Após descarte do sobrenadante, adicionamos KCl 0,075 M ao 

precipitado, para choque hipotônico. Incubamos a amostra a 37ºC por 20 min e a 

interrupção do choque foi feita pela adição de 1 mL de solução fixadora (metanol: 

ácido acético glacial 3:1 v/v). Centrifugamos novamente a suspensão celular a 1500 

rpm por 6 min sendo o sobrenadante, descartado. Os três passos anteriores foram 

repetidos por mais duas vezes. Ao final da 3ª lavagem, aspiramos o sobrenadante 

deixando apenas 0,5 mL da solução fixadora sobre o precipitado. O pellet foi 
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suspenso com o auxílio de uma pipeta Pasteur, e sobre uma lâmina umedecida 

colocamos cerca de uma ou duas gotas da suspensão celular. Por fim, as lâminas 

foram coradas com Giemsa por 2-3 min e lavadas com água destilada (Rooney, 

Czepulkowski, 1986). Após secagem das lâminas, analisamos cerca de 20 células 

em metáfase. 

 

 

3.1.2.6.2 Análises das alterações moleculares pela técnica de FISH 

 

 

As linhagens de CaB foram submetidas à análise de aberrações 

cromossômicas com o uso da sonda Urovysion, que detecta as quatro alterações 

mais freqüentes e precoces do carcinoma urotelial. Os centrômeros dos 

cromossomos 3 (CEP 3 - vermelho), 7(CEP 7 – verde), 17 (CEP 17 – azul) e região 

do lócus 9p21 (LSI 9p21 – amarelo). As linhagens de CaP foram submetidas à 

pesquisa de alterações no gene EGFR. 

A suspensão celular foi obtida através da mesma técnica descrita para o 

cariótipo. As células foram então fixadas em lâminas de vidro. As lâminas foram 

desidratadas em etanol 70%, 85% e 100% permanecendo por 2 min em cada 

concentração. Posteriormente, foram mantidas em banho-maria com tampão SSC 

2X (NaCl 3M e C6H8O7Na3 0,3M, ph 7,5) a 72ºC por 10 min, seguido de outro 

período de 10 min em solução de HCL 10mM acrescida de pepsina 0,5mg/mL (2500-

3000U) e proteinase K 0,5mg/mL. Na seqüência as lâminas foram lavadas, duas 

vezes, em phosphate-buffered saline solution 1X (PBS) em temperatura ambiente 

por 5 min, sendo desidratadas novamente com etanol a 70%, 85% e 100%. 

Posteriormente, foi então adicionado 3µL da sonda Urovysion® (Abbott. Des Plaines, 

IL) nas linhagens de bexiga e EGFR (Abbott. Des Plaines, IL) nas linhagens de 

próstata. A sonda foi coberta com lamínula plástica, seguido o processo de co-

desnaturação por 8 min a 80ºC. Para o processo de hibridização, as lâminas foram 

incubadas por um período mínimo de 16h em câmara úmida a 37ºC sendo lavadas 

posteriormente, em tampão SSC 0,4X/ NP-40 0,3% a 73ºC por 2 min e enxaguadas 
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em SSC 2X/NP-40 0,1% em temperatura ambiente. Depois da lavagem, foi 

adicionado 3µL do contracorante (DAPI II). As lâminas foram então cobertas com 

lamínulas de vidro sendo mantidas em geladeira, até o momento da análise.  

A análise foi realizada em microscópico de epifluorescência (Nikon – Eclipse 

E 600) com lâmpada de mercúrio de 100 watts e filtros específicos para identificação 

das sondas utilizadas.  

 

 

3.1.2.7 Investigação de contaminação cruzada entre as linhagens estabelecidas 

 

 

Para certificação da ausência de contaminação cruzada entre as linhagens de 

CaP e de CaB utilizamos a técnica de short tandem repeats (STR) com o uso do kit 

AmpFISTR Identifililer PCR Amplification. Para extração do DNA genômico das 

células mantidas em cultivo, foi utilizado o reagente Brazol conforme recomendação 

do fabricante (LGC Biotecnology, BR). Primeiramente homogeneizamos os tubos do 

AmpF /STR PCR Reaction Mix e o AmpF /STR Primer Set em um Vortex por 5 seg, 

seguindo-se centrifugação por 10 min a 4000 rpm a 4ºC. O mix de reação foi 

preparado em um volume final de 12,5uL: 5,25 uL de AmpF /STR PCR Reaction Mix, 

2,75 uL AmpF/STR Primer Set e 0,25 uL de AmpliTaq Gold DNA Polymerase. O mix 

de reação foi distribuído nos tubos de PCR sendo então adicionado 5uL de DNA a 

0,1ng/uL. A reação de PCR foi feita inicialmente, com desnaturação a 95°C por 11 

min seguida de 28 ciclos a 94°C, 59°C e 72°C cada u m por 1 min. Para finalização 

da corrida à mesma foi estendida por 60 min a 60ºC.  

Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese capilar no analisador 

genético ABI 3100 (Applied Biosystems). Os dados gerados foram analisados no 

software GeneMapper ID (versão 3.5). 
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3.2 Estudos de quimiossensibilidade 

 

 

3.2.1 Curcumin 

 

 

Células em cultura foram expostas a concentrações crescentes de curcumim 

(Alxis Biochemicals, San Diego, CA, EUA) a 0, 10, 25 e 50µM por 24h conforme 

descrito por Skommer J e col. (2006), para determinação do número de células em 

apoptose e necrose pela técnica de citometria de fluxo, proposta por Lora e col. 

(2004). Após contagem total das células em câmara de Neubauer, o número de 

células foi ajustado para uma concentração final de 1x105 /100µL em solução 

tampão (10 mM Hepes/NaOH; 140 mM NaCl; 2,5 mM CaCl2; pH=7,4). As células 

foram incubadas em tubos de propileno, protegidas da luz e mantidas à temperatura 

ambiente durante 15 min com Anexina V conjugada previamente com 1 µg/mL de 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) obtido no Laboratório de Imunologia do ICB-

USP; São Paulo-SP e iodeto de propídeo (PI) a 15µg/mL (Sigma Chemicals, St. 

Louis USA). A detecção da porcentagem de células em apoptose e necrose foi feita 

em citômetro de fluxo (Becton Dickinson Immunocytometry System, San Jose, CA, 

EUA) conectado a um computador (Macintosh Apple, CA, EUA). Foram analisados 

10.000 eventos utilizando-se o software Cell Quest Pro (Becton Dickinson 

Immunocytometry System, San Jose, CA, EUA). Os resultados de fluorescência 

foram dispostos em escala logarítmica. A fluorescência verde do FITC foi mensurada 

a 530±30 nm (detector FL1) e a fluorescência vermelha do PI a 585±42 nm (FL2). A 

quantificação da expressão dos marcadores de membrana, fosfatidilserina e DNA 

nuclear, foi estimada pela intensidade média de fluorescência/célula emitida pelos 

reagentes fluorescentes. Quando utilizada uma dupla marcação, as fluorescências 

do PI e do FITC foram analisadas utilizando-se compensação de fluorescências para 

corrigir quaisquer interferências de sinais emitidos pelos mesmos.  

A fim de avaliarmos a viabilidade celular, após exposição ao curcumin, 

procedemos conforme metodologia descrita para Prima-1. 
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3.2.2 Prima-1 

 

 

A avaliação da viabilidade celular, após exposição ao Prima-1, foi feita com o 

uso do azul de trypan. Células cultivadas em meio de cultura RPMI suplementado 

com SFB 10% foram tratadas com 0,25% de tripsina e 0,02% de EDTA. As células 

foram semeadas em placas de 6 poços em diferentes concentrações: 1x105, 2x105 e 

3x105  células/mL respectivamente. Após 24h de incubação em estufa de CO2 à 

37ºC, retiramos o meio de cultura da primeira fileira da placa e acrescentamos a 

solução de Prima-1 a 50 µM (volume final de 2mL/poço). Como controle do ensaio, 

não adicionamos qualquer substância a segunda fileira da placa mantendo as 

células com 2 mL de meio RPMI acrescido de SFB a 10%. Em seguida, incubamos a 

placa por mais 24h. Posteriormente, as células aderidas foram removidas das placas 

de cultura com tripsina/EDTA. A suspensão celular foi lavada com meio RPMI 10%, 

centrifugada a 4000 rpm por 5 min e suspensa em 1mL de RPMI 10%. As células 

viáveis foram contadas em microscópio invertido. 
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3.3 Avaliação da tumorigenicidade das linhagens de células de carcinoma 

urotelial da bexiga e de adenocarcinoma de próstata  em camundongos 

atímicos 

 

 

Quando atingido o estágio de confluência as células foram descoladas dos 

frascos de cultura com aparato específico, sem tripsinização. A suspensão de 

células foi centrifugada a 150 g por 10 min. Descartado o sobrenadante as células 

foram suspensas em 5-10 mL de meio RPMI suplementado com 10% de SFB. Uma 

alíquota de 10 µl foi suspensa, adicionado o mesmo volume de azul de trypan, 

homogeneizado com pipeta e 10 µl transferidos para a câmara de Neubauer. As 

células viáveis foram contadas em microscópio invertido. Após centrifugação em 

tubo falcon a 150 g por 10 min, descartamos o sobrenadante e suspendemos as 

células em SFB para obtenção da concentração de 0,5 a 7,0x106/100 µL. A 

suspensão de células foi logo em seguida, inoculada no subcutâneo de 

camundongos atímicos isogênicos BAL/c com o auxílio de seringa hipodérmica de 1 

mL (0,38 x 13/ BD Plastipak) e agulha hipodérmica (20 x 40 / BD PrecisionGlide). 

Acreditando que o tecido subcutâneo é inadequado para o crescimento de tumores 

pouco agressivos como o carcinoma de próstata, em dois animais procedemos ao 

implante intraperitoneal. O ambiente intraperitoneal é rico em vasos e nutrientes, 

assim poderia ser mais propício ao desenvolvimento da neoplasia. O número de 

camundongos utilizados e as culturas das quais a suspensão de células foi obtida 

encontra-se descrito na Tabela 7. 
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Tabela 7- Características dos experimentos in vivo 
Linhagem Passagem  Nº de 

animais 
Nº de 

células  
 

inoculação Período de 
observação 

Crescimento 
tumoral 

BexBra1 
 

5ª 3 1 x 106 subcutânea 8 semanas ausente 

PcBra1 
 

1ª 6 2 x 106 subcutânea 12 semanas ausente 

PcBra2 
 

1ª 2 2,5 x 
106 

subcutânea 8 semanas ausente 

PcBra3 
 

2ª 4 2,5 x 
106 

subcutânea 8 semanas ausente 

PcBra3 
 

2ª 2 5 x 106 intraperitoneal 8 semanas ausente 

LNCaP 
 

10ª 5 5 x 106 subcutânea 8 semanas presente em 1 
camundongo 
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4. Resultados 

 

 

4.1 Estabelecimento das linhagens de câncer de prós tata e de bexiga 

 

 

4.1.1 Linhagens de células de adenocarcinoma de próstata 

 

 

Submetemos ao cultivo fragmentos de seis tumores primários, sendo que, 

após um mês, foi observado o crescimento celular em apenas três culturas. As 

outras culturas que não se desenvolveram foram descartadas. Permanecemos 

apenas com as linhagens PcBra1, PcBra2 e PcBra3, cujas características estão 

resumidas na Tabela 8.  

Tabela 8- Características dos três adenocarcinomas primários de próstata 
submetidos ao cultivo e que mantiveram crescimento adequado 
Cultura Idade Via 

de 
ressecção 

Escore 
de 

Gleason 

Estádio 
 

Data Passagem Repique 

PcBra1 62 RTU 9 (4+5) Avançado 
obstrutivo 

Ago/06 9 4 

PcBra2 53 PR 6 (3+3) pT2N0M0 Nov/06 5 3 
PcBra3 50 PR 8 (4+4) pT3N0M0 Nov/06 7 4 

RTU – ressecção transuretral 
PR – prostatectomia radical 
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Figura 2-  Morfologia das culturas de CaP: PcBra1, PcBra2 e PcBra3. O aspecto 
morfológico apresentam padrão fibroblástico, fusocelular, notando-se vacuolização 
intracitoplasmática 
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4.1.2 Linhagens de carcinoma urotelial de bexiga 

 

 

De quatro tumores submetidos ao cultivo, estabelecemos três linhagens 

celulares, BexBra1, BexBra2 e BexBra4, cujas características estão resumidas na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9-  Características dos três carcinomas uroteliais da bexiga, submetidos ao 
cultivo e que mantiveram crescimento adequado  

Cultura Idade Via de 
ressecção  

Grau 
histológico 

Estádio Data Passagem Repique 

BexBra1 57 CR Alto grau pTis Jan/06 5 5 
BexBra2 67 CR Alto grau pT3 Jan/07 4 5 
BexBra4 51 CR Alto grau pT4 Ago/07 3 4 

*CR: CISTECTOMIA RADICAL 
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Figura 3-  Morfologia das culturas de CaB: BexBra1, BexBra2 e BexBra4. 
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4.2 Caracterização das linhagens tumorais 

 

 

4.2.1 Controle dos fibroblastos 

 

 

Notamos uma toxicidade da espermina às células epiteliais da próstata, que 

sofreram apoptose, e não resistiram aos tratamentos. Assim, abandonamos esta 

estratégia e utilizamos a metodologia baseada na restrição nutricional a qual foi 

aplicada com sucesso, tanto às linhagens de carcinoma urotelial da bexiga quanto 

ao adenocarcinoma de próstata.  

 

 

4.2.2 Investigação da contaminação das culturas por micoplasma 

 

 

Não houve contaminação pela bactéria em nenhuma das nossas linhagens 

como demonstra a Figura 4. 

 

Figura 4- PCR para verificação de contaminação por micoplasma. Ausência de 
bandas nas culturas testadas. Banda de 270 pb (controle positivo) 
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4.2.3 Análise da cinética de crescimento 

 

 

A Figura 5 apresenta as curvas de crescimento das linhagens de CaP. O 

tempo de duplicação das mesmas foi de 50 horas, 49 horas e 67 horas 

respectivamente para PcBra1, PcBra2 e PcBra3.  

 

 

Figura 5- Curva de crescimento. Células crescidas em RPMI acrescido de SFB 10% 
foram semeadas em placas de 24 poços. PcBra1  densidade média de 2,15x105 

/poço. PcBra2  densidade média de 7,0x104 /poço. PcBra3  densidade média de 
4,75x104 /poço. O número de células viáveis foi estimado diariamente até o 5º dia de 
cultivo 

 

A Figura 6 demonstra as curvas de crescimento para as linhagens de CaB. O 

tempo de duplicação das linhagens foi de 58 horas, 96 horas e 43 horas para 

BexBra1, BexBra2 e BexBra4 respectivamente.  
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Figura 6- Curva de crescimento. Células cultivadas em meio RPMI acrescido de 
SFB 10% foram semeadas em placas de 24 poços. BexBra1  densidade média de 
2,25x104 /poço. BexBra2  densidade média de 5,0x104/poço. BexBra4  densidade 
média de 2,9x104/ poço O número de células viáveis foi estimado diariamente até o 
5º dia de cultivo 
 

 

4.2.4 Análises imunocitoquímicas 

 

 

A expressão de citoqueratinas, pan-citoqueratina para as linhagens de CaP 

confirmaram o fenótipo epitelial. A expressão forte de citoqueratina 7 confirmou o 

fenótipo epitelial das linhagens de CaB as quais não apresentaram expressão para 

vimentina. A negatividade para desmina e fator VIII afastou a possibilidade de 

contaminação por fibroblastos, miofibroblastos ou células endoteliais, tanto nas 

linhagens de CaP como nas de CaB. A positividade para anti-PSMA nas linhagens 

de CaP confirmou sua origem prostática. As células tumorais não demonstraram 

expressão de PSA ou de receptor de andrógeno. Os resultados estão expostos nas 

figuras 7 e 8.  
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Figura 7-  Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaP. 1. Expressão do coquetel de 
citoqueratinas [AE1+AE3 (clone AE1/AE3, 1:400, Dako), CK7 (clone OV-TL12/30, 1:50, 
Zymed), CK18 (clone DC10, 1:50, Dako), CK20 (clone Ks208, 1:50 Dako), CK14 (clone 
LL002, 1:100, NovoCastra)] confirma o fenótipo epitelial PcBra1 (A), PcBra2 (C) e PcBra3 
(E). 2. A expressão de PSMA confirma a origem prostática PcBra1 (B), PcBra2 (D) e PcBra3 
(F) 
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Figura 8 –  Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaB. A. Forte expressão de 
citoqueratina 7 confirmando o fenótipo epitelial e a origem urotelial das células cultivadas. B. 
Ausência de expressão de desmina. BexBra1 (1), BexBra2 (2) e BexBra4 (3) 
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4.2.5 Análises de alterações em p53 

 

 

4.2.5.1 Análise protéica 

 

 

A imunoexpressão nuclear de P53 mostrou-se positiva nas três linhagens de 

CaP (PcBra1, PcBra2 e PcBra3) e nas linhagens de CaB (BexBra1 e BexBra4). A 

linhagem BexBra2 não apresentou expressão nuclear de P53. Os resultados estão 

expostos nas figuras 9 e 10.  

 

 
Figura 9- Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaP demonstrando expressão 
nuclear de P53. PcBra1 (1), PcBra2 (2) e PcBra3 (3). 
 

 
Figura 10- Estudo imunocitoquímico das linhagens de CaB, demonstrando 
expressão nuclear forte e difusa de P53 em BexBra1 (1) e BexBra4 (2).  
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4.2.5.2 Análise gênica 

 

 

As análises foram feitas em duplicata utilizando produto de PCR 

independentes, pela técnica de seqüenciamento. Não observamos nenhuma 

mutação nos exons analisados em nenhuma de nossas linhagens.  

 

 

4.2.6 Estudos citogenéticos 

 

 

4.2.6.1 Análises cariotípicas 

 

 

Analisamos um total de 20 células em metáfase de cada linhagem 

estabelecida, conforme demonstrado nas Tabelas 10 e 11.  

 
Tabela 10 - Análise cariotípica das linhagens de CaP 
Linhagem  Nº da Passagem  Nº de cromossomos  % de células em metáfase 

PcBra1 7ª 46 
36 
38 
42 
44 
40 

30 
33,3 
13,3 
10,0 
6,7 
6,7 

 
PcBra2 6ª 46 

38 
32 
38 
26 

25,0 
25,0 
25,0 
15,0 
10,0 

 
PcBra3 7ª 36 

38 
28 
46 
44 
32 
52 
30 

45,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
5,0 
5,0 
5,0 
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Tabela 11 - Análise cariotípica das linhagens de CaB 
Linhagem  Nº da Passagem  Nº de cromossomos  % de células em metáfase 
BexBra1 5ª 38 

44 
42 
32 
40 

50,0 
38,8 
2,8 
2,8 
5,6 

 
BexBra2 1ª 46 

36 
34 
30 
42 

 

77,7 
7,4 
7,4 
3,7 
3,7 

BexBra4 3ª 44 
36 
34 
30 
26 
46 
28 
20 

20,0 
20,0 
15,0 
15,0 
10,0 
10,0 
5,0 
5,0 

 

 

4.2.6.2 Análises das alterações genéticas pela técnica de FISH 

 

 

4.2.6.2.1 Análises das alterações do EGFR nas linhagens de CaP 

 

 

Analisamos pela técnica de FISH as linhagens PcBra1, PcBra2 e PcBra3 para 

identificação de amplificação do gene EGFR. As alterações encontradas estão 

descritas na Tabela 12 e ilustradas na Figura 11. Na linhagem PcBra1, observamos 

um aumento do número de cópias do gene, marcado em vermelho, associado a um 

aumento do número de cromossomos, cujo centrômero está marcado em verde. 

PcBra2 não apresentou alterações e , em PcBra3, as análises revelaram presença 

de amplificação para o gene EGFR caracterizado pelo grande número de sinais 

vermelhos (gene) quando comparado com a marcação centromérica (verde).  
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Tabela 12 - Análise das alterações do gene EGFR nas linhagens de CaP pela 
técnica de FISH 

Cultura Passada Resultado 
PcBra1 7ª Poliploidia 
PcBra2 6ª Ausência de alterações para EGFR 
PcBra3 7ª Amplificação para EGFR 

 

 

 
Figura 11-  Teste de FISH (A) Aumento do número de cópias do gene EGFR, marcado em 
vermelho, associado a um aumento do número de cromossomos, marcados em verde na 
linhagem PcBra1. (B) Ausência de alterações em PcBra2. (C) Amplificação para o gene 
EGFR caracterizado pelo grande número de sinais vermelhos (gene) quando comparado 
com a marcação centromérica (verde) na linhagem PcBra3 
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4.2.6.2 Análises das alterações nos cromossomos 7,17 e 3 e do locus 9p21 nas 

linhagens de CaB 

 

 

As linhagens de CaB (BexBra1, BexBra2 e BexBra4) foram submetidas à 

análise de aberrações cromossômicas com o uso da sonda Urovysion, que detecta 

as quatro alterações mais freqüentes e precoces do carcinoma urotelial. Foram 

utilizadas sondas para os centrômeros dos cromossomos 3 (CEP 3 - vermelho), 7 

(CEP 7 – verde), 17 (CEP 17 – azul) e região do lócus 9p21 (LSI pp21 – amarelo). 

Identificamos na linhagem BexBra1 ausência de alterações nesses genes. 

Curiosamente, o teste realizado no espécime cirúrgico, incluído em parafina do 

tumor que originou a linhagem, foram identificadas numerosas aberrações. A 

linhagem BexBra2 demonstrou em células isoladas, de núcleos de maior tamanho, 

um aumento do número de cópias do cromossomo 17. Não identificamos perda do 

lócus 9p21 ou anormalidades nos cromossomos 3 e 7 . Em BexBra4 nenhuma 

alteração foi identificada. As alterações encontradas estão descritas na Tabela 13. 

Tabela 13- Análise das alterações nos cromossomos 7,17 e 3 e do locus 9p21 pela 
técnica de FISH nas linhagens de CaB 

Cultura Passada Resultado 
BexBra1 5ª Ausência de alterações 
BexBra2 1ª Aneoploidia 
BexBra4 3ª Ausência de alterações 
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Figura 12-  Teste de FISH realizado em BexBra1 (A) Aberrações cromossômicas 
identificadas em amostra de carcinoma urotelial de alto grau, o qual deu origem a linhagem 
BexBra1 (B) Ausência de alterações nos cromossomos 3, 7, 17 e lócus 9p21 na linhagem 
celular BexBra1. 
 

 

 
Figura 13.  Teste de FISH (A) Células da linhagem BexBra2 demonstrando aumento do 
número de cópias do cromossomo 17, marcado em azul. Acima a esquerda exemplo de 
célula normal. (B) Ausência de alterações nos cromossomos 3, 7, 17 e lócus 9p21 na 
linhagem celular BexBra4. 
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4.2.7 Investigação de contaminação cruzada entre as linhagens estabelecidas 

 

 

As análises revelaram ausência de contaminação cruzada entre as linhagens 

de CaP (PcBra1, PcBra2 e PcBra3) e as de CaB (BexBra1, BexBra2 e BexBra4). Os 

resultados estão representados nas Tabelas 14. 

 

Tabela 14- Análise por STR nas linhagens de CaP e de CaB. Diferentes perfis 
alélicos de expressão entre as linhagens estabelecidas. 
STR PcBra1 PcBra2 PcBra3 BexBra1 BexBra2 BexBra4 

D8S1179 13, 14 14, 15 10, 15 13, 14 10, 14 13, 15 
D21S11 30.2, 32.2 28, 32 28, 32.2 29, 32.2 31.2, 31.2 30, 32.2 
D7S820 8, 12 11, 11 10,12 8, 10 12, 13 10, 12 
CSF1PO 13, 13 12, 13 11, 11 10, 11 11, 11 10, 12 
D3S1358 16, 17 15, 18 16, 16 14, 15 18, 18 17, 18 

TH01 7, 9.3 8, 9.3 6, 7 9.3, 9.3 8, 9.3 6, 9.3 
D13S317 8, 11 11, 12 11, 11 11, 11 11, 11 9, 14 
D16S539 12, 13 11, 11 9, 13 12, 13 10, 11 9, 12 
D2S1338 17, 20 19, 23 20, 24 21, 23 17, 24 17, 23 
D19S433 13.2, 14 13, 14 13, 13 12, 13 13, 15.2 15, 16.2 

VWA 16, 18 16, 17 15,16 15, 17 16, 17 14, 18 
TPOX 11, 11 8, 8 8, 10 8, 8 8, 8 9, 10 

D18S51 14, 16  16, 16 12, 16 12, 20 12, 17 13, 17 
AMEL X, Y X, Y X, Y X, Y X, Y X, Y 

D5S818 12, 12 11, 13 12, 13 11, 12 9, 9 10, 10 
FGA 20, 20 21, 24 22.2, 24  20, 25 24, 25 21, 23 
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4.3 Estudos de quimiossensibilidade por citometria de fluxo 

 

 

4.3.1 Curcumin 

 

 

a- Linhagens de CaP 

 

 

Submetemos a linhagem PcBra1 a tratamento com curcumin (Figura 14). A 

linhagem PcBra1 apresentou na amostra controle 92,8% de viabilidade, e 

porcentagens crescentes de células em apoptose (34,2% e 64,2%) com o uso de 

curcumin a 10µM, 25µM , respectivamente. Na concentração de 50µM, houve 

indução de apoptose em 49,9% das células e necrose em 48,2%, num total de morte 

celular de 98,1%. 

Para comparação dos resultados, utilizamos uma linhagem tradicional, 

comercialmente disponível, LNCaP. Nesta linhagem considerando que o 

experimento controle já apresentava 2,5% de apoptose, as concentrações de 10µM 

e 25µM induziram apoptose em 31,4% e 21,9% das células, respectivamente. Na 

concentração de 50µM 87,2% das células sofreram apoptose. Já considerando a 

apoptose tardia/necrose o que se observou foi de 20,4%, 32,0% e 0% nas 

concentrações de 10µM, 25µM e 50µM respectivamente, mostrando a semelhança 

dos resultados.  

 

 

b- Linhagens de câncer de bexiga 

  

 

No experimento utilizando a linhagem BexBra1, havia viabilidade de 97,7% 

das células na amostra controle. Esta viabilidade apresentou uma baixa redução na 
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presença de curcumin nas concentrações de 10µM e 25µM, porém com 50µM houve 

indução de apoptose em 56,8% das células. 

 

A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  

 
 
Figura 14-  Efeito do curcumin na viabilidade de células tumorais. Células tumorais 
(BexBra1, PcBra1 e LNCaP) incubadas com ou sem curcumin por 24h foram marcadas com 
anexina-V-FITC e iodeto de propidio (PI) seguindo-se análise em citômetro de fluxo. A. 
Representação esquemática dos dados obtidos no experimento utilizando a linhagem 
PcBra1, sendo: R2= células marcadas com anexina (apoptose), R3 = células marcadas com 
anexina e PI (apoptose tardia), R4 = células não marcadas (viáveis) e R5= células marcadas 
com PI (necrose). B. Porcentagem de células em apotose e apoptose tardia/necrose após 
tratamento com concentrações crescentes de curcumina durante 24h 
 

  

  

10 µM 0 µM 

  25 µM 50 µM 
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4.3.2 Estudos de quimiossensibilidade por viabilida de celular 

 

 

4.3.2.1 Curcumin 

 

 

a - Linhagens de CaP 

 

Após tratamento com curcumin a 50µM, observamos acentuada redução da 

viabilidade nas três linhagens de CaP. No experimento utilizando a linhagem PcBra1 

observamos acentuada redução da viabilidade (2,8% - 5,8% de células viáveis) 

(Figura 15). Em PcBra2 a redução da viabilidade celular variou entre 5,0% - 10,0% 

(Figura 16). Na figura 17, correspondente a linhagem PcBra3, observamos redução 

da viabilidade nas três concentrações celulares testadas (7,1% - 11,8 de células 

viáveis ). 
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Figura 15-  Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de PcBra1. Células em diferentes 
concentrações (1) 1,0E+05, (2) 2,0E+05 e (3) 3,0+05 células/mL foram incubadas na 
presença e na ausência de curcumin. Após 24 h as células foram removidas e o número 
final de células foi estimado utilizando azul de trypan. A viabilidade celular foi de (1) 5,8%, 
(2) 3,84% e (3) 2,85% 
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Figura 16- Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de PcBra2. Células em diferentes 
concentrações (1) 1,0E+05, (2) 2,0E+05 e (3) 3,0+05 células/mL foram incubadas na 
presença e na ausência de curcumin. Após 24 h as células foram removidas e o número 
final de células foi estimado utilizando azul de trypan. A viabilidade celular foi de (1) 10%, (2) 
9,09% e (3) 5% 
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Figura 17- Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de PcBra3. Células em diferentes 
concentrações (1) 1,0E+05, (2) 2,0E+05 e (3) 3,0+05 células/mL foram incubadas na 
presença e na ausência de curcumin. Após 24 h as células foram removidas e o número 
final de células foi estimado utilizando azul de trypan. A viabilidade celular foi de (1) 7%, (2) 
11,7% e (3) 10,5% 
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b-Linhagens de CaB 

 
 

No experimento utilizando a linhagem BexBra1, houve significativa redução 

da viabilidade celular nas três concentrações de células testadas (23,07- 45,07%). 

Entretanto, BexBra2 na segunda concentração de células testada não apresentou 

redução da viabilidade celular após exposição ao curcumin. Na primeira e terceira 

concentração a redução foi de 33,3% e 35,7% respectivamente. Em BexBra4 

observamos redução da viabilidade entre 26,6- 66,6% (Figuras 18, 19 e 20 

respectivamente). 
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Figura 18- Efeito do curcumin sobre viabilidade celular. BexBra1 foi incubada na presença e 
na ausência de curcumin nas três diferentes concentrações de células (1) 1.0E+05, (2) 
2.0E+05 e (3) 3.0+05 células/ml. Após 24 h as células foram removidas e o número final de 
células foi estimado utilizando Azul de Trypan. A viabilidade celular foi de (1) 23,07%, (2) 
39,28% e (3) 45,7% 
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Figura 19- Efeito do curcumin sobre viabilidade celular. BexBra2. As células foram 
incubadas na presença e na ausência de curcumin nas três diferentes concentrações (1) 
1.0E+05, (2) 2.0E+05 e (3) 3.0+05 células/ml. Após 24 h as células foram removidas e o 
número final de células foi estimado utilizando Azul de Trypan. A viabilidade celular foi de (1) 
33,3%, (2) 100%, (3) 35,7 
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Figura 20- Efeito do curcumin sobre a viabilidade celular de BexBra4. As células foram 
incubada na presença e na ausência de curcumin nas três diferentes concentrações de 
células (1) 1.0E+05, (2) 2.0E+05 e (3) 3.0+05 células/ml. Após 24 h as células foram 
removidas e o número final de células foi estimado utilizando Azul de Trypan. A viabilidade 
celular foi de (1) 42,8%, (2) 66,6% e (3) 26,6% 
 

Baseando-se nestes resultados concluímos que o curcumin induz acentuada 

redução da viabilidade celular em linhagens de CaP e em menor intensidade em 

linhagens de CaB a 50µM em todas as concentrações de células tumorais testadas. 
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4.3.2.2 Prima-1 

 

 

Num primeiro experimento, submetemos as linhagens BexBra1, BexBra2 e 

BexBra4 a tratamento com Prima-1. No experimento utilizando a linhagem BexBra1, 

houve uma pequena redução da viabilidade celular (6 - 28% de células viáveis). Em 

BexBra4 observamos uma redução mais significante da viabilidade (43% de células 

viáveis) somente na primeira concentração de células testadas. Entretanto, BexBra2 

foi a mais afetada pelo tratamento utilizando Prima-1 com redução da viabilidade 

celular entre 57 - 83% nas três concentrações testadas. (Figuras 21, 22 e 23 

respectivamente). 
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Figura 21- A figura demonstra a baixa redução de viabilidade celular promovida por Prima- 
1 a 50µM na linhagem BexBra1. As células foram incubadas na presença e na ausência de 
Prima-1 a 50µM em três diferentes concentrações de células (1) 1.0E+05, (2) 2.0E+05 e (3) 
3.0+05 células/ml. Após 24 h as células foram removidas e o número de células foi avaliado 
utilizando o Azul de Trypan. A viabilidade celular foi de (1)  92%, (2) 71.5% e (3) 94.4% 
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Figura 22- A figura demonstra da mesma forma a pequena diferença na viabilidade celular 
com ou sem Prima- 1 a 50µM na linhagem BexBra4. As células foram incubadas na 
presença e na ausência de Prima-1 nas três diferentes concentrações de células (1) 
1.0E+05, (2) 2.0E+05 e (3) 3.0+05 células/ml. Após 24 h as células foram removidas e o 
número final de células foi estimado utilizando Azul de Trypan. A viabilidade celular foi de (1) 
57%, (2) 77.8% e (3) 86.7% 
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Figura 23- A figura mostra a grande diferença nos índices de viabilidade celular na linhagem 
BexBra2. As células foram incubadas na presença e na ausência de Prima-1 a 50µM nas 
três diferentes concentrações de células (1) 1.0E+05, (2) 2.0E+05 e (3) 3.0+05 células/ml. 
Após 24 h as células foram removidas e o número final de células foi estimado utilizando 
Azul de Trypan. A viabilidade na concentração foi de (1) 17%, (2) 42.8% e (3) 28.6% 
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4.4 Avaliação da tumorigenicidade de linhagens de c élulas de carcinoma 

urotelial da bexiga e de adenocarcinoma de próstata  em camundongos 

atímicos 

 

 

Várias tentativas foram feitas a fim de avaliarmos indução tumoral em 

camundongos atímicos a partir da inoculação de suspensão celular proveniente de 

nossas linhagens. Entretanto, não foi observado nenhum crescimento tumoral tanto 

no subcutâneo, quanto na região intraperitoneal em um período de observação 

médio de 8 semanas. Para descartarmos a possibilidade de erro técnico 

procedemos da mesma maneira com a linhagem comercial LNCaP, sabidamente 

tumorigênica em camundongos atímicos. Seis semanas após a inoculação da 

suspensão celular observamos crescimento tumoral em um camundongo, o qual foi 

sacrificado e submetido a estudo anátomo-patológico (Figuras 24 e 25).  

 

 
Figura 24-  Crescimento tumoral in vivo no subcutâneo da região dorsal de 
camundongo atímico da linhagem comercial LNCaP 6 semanas após a inoculação 
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Figura 25- Microfotografia representando crescimento tumoral in vivo de implante 
subcutâneo de células da linhagem comercial LNCaP. Coloração de hematoxilina & 
eosina em aumentos de 40X (A e B) e 400X (C e D) 
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5. Discussão 

 

 

Estabelecemos um total de seis linhagens tumorais, sendo três de CaP e três 

de CaP. 

Linhagens tumorais constituem uma das principais ferramentas para o estudo 

do câncer. Contribuem para o estudo de novas modalidades terapêuticas (Yamori, 

2003), identificação de propriedades funcionais das células cancerígenas como 

proliferação, capacidade migratória e indução da angiogênese (Kim; Stein, 2004), 

além de auxiliarem na identificação do perfil de expressão de diversos genes (Ross; 

Perou, 2001). Possibilitam ainda o desenvolvimento tumoral em modelos animais 

(Irizarry et al., 2003) constituindo uma ferramenta indispensável na compreensão 

dos eventos biológicos de diversos tumores. 

Dentre as linhagens comerciais de CaP as mais utilizadas em pesquisas são 

DU-145, PC-3 e LNCaP provenientes de carcinoma metastático em sistema nervoso 

central, adenocarcinoma primário e metástase linfonodal, respectivamente (Stone et 

al., 1978; Kaighn et al., 1979). Chama a atenção que as linhagens mais comuns 

provêm de neoplasia metastática por estas apresentarem maior agressividade 

tumoral propiciando seu crescimento in vitro, o que limita a descoberta de alterações 

genéticas e funcionais de tumores localizados. Ainda, o CaP tem um comportamento 

bastante heterogêneo evidenciando a importância do estabelecimento e 

caracterização de novas linhagens para compreensão da história natural desta 

neoplasia (Lin et al.,1984). Linhagens celulares de CaP têm sido consideradas uma 

das mais difíceis de serem estabelecidas no que se referem ao estabelecimento de 

linhagens contínuas (Senthamil et al., 2005).  

Em relação às linhagens tumorais de CaB, foram descritas 30 linhagens por 

Lin e cols. em 1984 (Hepburn et al., 1983; Webber et al., 1997). Atualmente estão 

disponíveis no ATCC 13 linhagens de CaB. 

Apesar dessas peculiaridades demonstramos a exeqüibilidade do 

desenvolvimento de culturas de células de CaP e de CaB, com manutenção das 

características originais como, por exemplo, a expressão de citoqueratinas e PSMA 
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até a nona passagem para a linhagem de CaP PcBra1, e de linhagens obtidas de 

tumores menos agressivos como PcBra2, derivada de um tumor Gleason 6, a qual 

poderá nos auxiliar na investigação do comportamento de tumores com diferentes 

características histológicas e comportamento biológico. 

Associado à dificuldade de importação e transporte dessas linhagens existem 

ainda, diferenças étnicas entre as populações o que torna interessante o 

estabelecimento destas novas linhagens celulares oriundas de espécimes tumorais 

de pacientes brasileiros para compreensão dos eventos biológicos característicos.  

A contaminação de culturas celulares primárias por fibroblastos é um dos 

maiores problemas no estabelecimento de linhagens tumorais. Para a linhagem 

tumoral de próstata, tem-se relatado que a adição de espermina ao meio de cultura 

contendo soro fetal bovino resulta em oxidação dessa substância a um aminoaldeído 

instável que se decompõe liberando acroleína estável. Esta oxidação é catalisada 

pela amino oxidase presente no soro de ruminantes. As células epiteliais prostáticas 

são resistentes a este produto de oxidação, ao contrário dos fibroblastos da próstata 

os quais têm se mostrado seletivamente sensíveis (Webber et al.,1997). Notamos 

uma toxicidade da espermina as células epiteliais da próstata, que sofreram 

apoptose, e não resistiram aos tratamentos. Assim, abandonamos esta estratégia. 

Prosseguimos com a submissão das culturas celulares à inanição nutricional que 

demonstrou ser de fácil execução, barata e eficiente (Nayak; Dillman, 1991). Esta 

técnica foi aplicada tanto às linhagens de CaB como nas de CaP com sucesso em 

ambas. Outras metodologias têm sido descritas como o uso de anticorpos anti 

componentes específicos de fibroblastos como o Thy-1, uma glicoproteína de 

superfície, que não está presente em células epiteliais, raspagem (scraping) ou 

tripsinização diferencial e uso de meios suplementares inibidores de proliferação 

fibroblástica (toxina colérica, cis-hydroxyprolina) (Davis, 2004).  

Micoplasmas são os menores microrganismos conhecidos com vida livre e 

auto-replicação, cujo tamanho permite sua passagem por filtros antibacterianos 

(Eisinge; Marco, 1982). A ausência de parede celular contribuiu para a sua inclusão 

na classe Mollicutes, sendo também responsável pelo seu acentuado polimorfismo e 

resistência aos antibióticos β-lactâmicos (Waites et al., 2001). São encontrados em 
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plantas, insetos, animais e seres humanos. A maioria pertence à flora normal de 

seus hospedeiros; entretanto, alguns são patogênicos possuindo um caráter 

oportunista (Razin et al., 1998).  

A contaminação de culturas celulares por micoplasmas foi descrita pela 

primeira vez por Robinson e col. (Robinson et al., 1956) em fibroblastos humanos. 

Esta contaminação pode ocasionar diversas alterações citogenéticas (Sandhu et 

al.,2000), interrupção do metabolismo celular (Pollack et al., 1997), modulação da 

resposta imune (Chambaud et al., 1999) alterações morfológicas e cromossômicas 

(Razin et al., 1998) interferindo na caracterização das linhagens e comprometendo 

os dados das pesquisas. Aproximadamente, 30% das culturas celulares são 

infectadas por micoplasmas (Smith; Mowles, 1996). Na maioria dos casos, a 

contaminação ocorre através de reagentes utilizados nos processos de cultivo sendo 

sua disseminação facilitada por meio de aerossóis (Barile; Rottem, 1993). A 

disseminação pode ocorrer rapidamente no laboratório e por isso o rastreamento do 

micoplasma é uma necessidade e deve acontecer periodicamente.  

Demonstramos através da técnica de PCR a ausência de contaminação de 

nossas culturas por micoplasma.  

O tempo de duplicação de nossas linhagens de CaP foi de 50, 49 e 67 horas 

respectivamente para PcBra1, PcBra2 e PcBra3; tempo de geração considerado 

adequado próximo àqueles descritos em linhagens comerciais. As linhagens LNCaP 

e CRL-2505 apresentam tempo de duplicação de 34 e 40 horas respectivamente 

(www.atcc.org).  

O tempo de duplicação das linhagens de CaB foi de 58, 96 e 43 horas para 

BexBra1, BexBra2 e BexBra4 respectivamente. BexBra1 apresentou nos primeiros 

experimentos um tempo de duplicação longo de 84,8 h, considerado muito alto para 

neoplasia de alto grau, que agora foi reduzido em mais de 60%.  

Apesar do comportamento por vezes bastante agressivo dos tumores de 

bexiga, o tempo de duplicação das linhagens derivadas dos tumores da próstata foi 

relativamente menor. É importante ressaltar que as características dos tumores 

submetidos ao cultivo podem diferir daquelas observadas no comportamento 

biológico da doença devido às diferenças do microambiente (Ian Freshney, 2005). 
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Embora não conste o tempo de duplicação de todas as linhagens de CaP e de CaB 

disponíveis no ATCC podemos verificar diferenças, não condizentes com o 

comportamento clínico destes tumores, entre a linhagem de CaB SW 780 CRL-2169 

cujo tempo de duplicação é de 38h quando comparado com o da linhagem de CaP 

WPE-stem que apresenta 24h.  

A caracterização das curvas de crescimento das culturas celulares é 

importante para avaliação de agentes com ação quimioterápica, redução do 

crescimento celular, assim como indução de apoptose e/ou necrose.  

A expressão de citoqueratinas, pan-citoqueratina para as linhagens de 

próstata confirmaram o fenótipo epitelial. O estudo imunocitoquímico com a 

utilização do anticorpo anti-PSMA nas linhagens de CaP confirmou sua origem 

prostática. A expressão dos produtos de secreção da próstata é em geral negativa 

nas linhagens celulares. Nós demonstramos, porém uma fraca expressão de PSMA 

em todas as linhagens de CaP estudadas. A sensibilidade e especificidade do PSMA 

no reconhecimento de tumores de próstata são de 65,9% e 94,5% respectivamente 

segundo estudo publicado por Mhawech-Fauceglia e cols. (2007). A pesquisa de 

PSA (Prostate Specific Antigen) foi negativa, assim como o receptor androgênico. 

PSA é um marcador bastante sensível e específico das células epiteliais prostáticas, 

porém a perda da sua expressão tem sido relatada em casos de câncer avançado e 

naqueles expostos a regimes de bloqueio androgênico. Recentemente foi descrito 

em estudo de tissue microarray com adenocarcinomas pouco diferenciados da 

próstata uma positividade de 97,4% para PSA e 92,1% para PSMA (Mhawech-

Fauceglia et al., 2007). Em estudo nosso, encontramos expressão consistente de 

PSA (87,7%) mesmo em adenocarcinomas pouco diferenciados e em histologias 

especiais que poderiam influenciar no diagnóstico diferencial de neoplasias de 

outras origens (Leite et al., 2008). Alguns autores, porém mostram uma diminuição 

acentuada da expressão do PSA principalmente em tumores pouco diferenciados, 

com 23% de positividade em tumores com Gleason 10 (5+5) (Goldstein, 2002). Esta 

perda de expressão de PSA que demonstramos nas nossas linhagens de CaP pode 

estar relacionada à seleção de células mais indiferenciadas durante o processo de 

cultivo, comprometidas mais com o processo de crescimento do que o de secreção. 
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De qualquer modo a expressão de citoqueratinas garante o fenótipo epitelial, assim 

como a negatividade de citoqueratina 7 elimina a possibilidade de contaminação 

com a linhagem de câncer urotelial, que como já demonstramos expressou 

fortemente esta proteína do citoesqueleto. 

Avaliamos também no carcinoma de próstata a expressão do receptor 

androgênico, que foi negativa. Da mesma forma, a seleção de células andrógeno-

independentes pode ter ocorrido no processo de cultivo, cujo meio não contém 

complemento hormonal, essencial para a sobrevida e crescimento destas células. 

Embora a ausência de expressão do receptor androgênico possa limitar a utilidade 

destas linhagens como modelo para estudos de novos agentes terapêuticos que 

atuam via bloqueio androgênico, as mesmas poderão ser úteis em estudos 

relacionados às diferenças no perfil de expressão de genes relacionados com a 

progressão do CaP com crescimento andrógeno independente (Hokaiwado et al., 

2008). 

As linhagens de CaB apresentaram características típicas do urotélio como 

expressão forte de citoqueratina 7 e negatividade para vimentina  

A negatividade para vimentina, desmina e fator VIII afastou a possibilidade de 

contaminação por fibroblastos, miofibroblastos e células endoteliais nas linhagens de 

CaP e de CaB. 

Procedemos ainda à análise de alterações moleculares que são comuns em 

neoplasias epiteliais humanas. 

A primeira alteração estudada foi a imunoexpressão de P53. A perda da 

função de P53 é a alteração mais importante do carcinoma urotelial de alto grau 

invasivo. Tem relação com desenvolvimento e progressão da neoplasia. Sua 

mutação tem sido relacionada à resistência ao tratamento quimioterápico e menor 

sobrevida global e livre de doença (Mitra et al., 2006). 

A proteína P53 em condições fisiológicas é expressa a baixos níveis nas 

células, apresentando uma meia vida curta, de aproximadamente 20 min (Bykov et 

al., 2002), sendo que mutações geralmente promovem a sua estabilização, 

permitindo a sua detecção por imunocitoquímica, embora esta correlação não seja 

sempre verdadeira (Bykov et al., 2002). Apesar da correlação entre imunoexpressão 
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de P53 e mutação, existem alterações que não promovem a estabilização da 

proteína, assim como outras anormalidades em proteínas reguladoras de P53, 

como, por exemplo, a superexpressão de MDM2 a qual pode promover a 

degradação da proteína, tornando o teste imunocitoquímico negativo.  

Análises de expressão através da imunocitoquímica mostraram 

imunoexpressão positiva em BexBra1 e em BexBra4 não havendo correlação entre a 

imunoexpressão, e a ausência de mutação confirmada através de seqüenciamento. 

BexBra2 apresentou correlação entre a imunoexpressão negativa e a ausência de 

mutação nos exons analisados.  

Alguns autores têm sugerido uma associação entre um pior prognóstico 

diante da imunoexpressão positiva de P53 detectada por imunocitoquímica mesmo 

na ausência de mutações detectadas em p53. Alterações em outros genes 

diferentes daqueles envolvidos na via de p53 poderiam produzir o acúmulo da 

proteína propiciando um fenótipo positivo não relacionado com a presença de 

mutação em p53 (Abdel-Fattah et al., 1998). 

Além disso, a expressão da proteína P53 na presença de p53 selvagem 

poderia ser causada em parte por alterações na via p14/ Mdm2 (Mitra et al., 2006) o 

que poderia justificar as discordâncias entre os resultados obtidos na 

imunocitoquímica e os achados encontrados no seqüenciamento. 

Em relação à análise cariotípica, nossos achados revelaram aneuploidias em 

todas as células analisadas corroborando com outros trabalhos que relatam a 

presença de inúmeras anormalidades cromossômicas no estabelecimento de 

linhagens tumorais. Brothman e cols (1991), Shahriar e cols (2004) demonstraram a 

presença de anormalidades cromossômicas em linhagens derivadas de tumores de 

próstata como o ganho dos cromossomos 3,4,6-8,14,18-20, além de rearranjos e 

deleções. As análises cariotípicas das linhagens de CaB Cal 29 e Cal 185, revelaram 

a presença de hiperploidia (Cattan et al., 2001). 

As análises das alterações do gene EGFR na linhagem PcBra1 pela técnica 

de FISH demonstraram um aumento do número de cópias do gene, associado a um 

aumento do número de cromossomos (poliploidia). Este achado é comum em câncer 

de pulmão e tem relação com o prognóstico da neoplasia. A linhagem PcBra3 
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demonstrou amplificação do gene e a linhagem PcBra2 não demonstrou alterações 

no número de cópias do gene.  

EGFR tem sido associado com a progressão do CaP. Skacel e cols. (2001), 

demonstraram elevação do nível de RNAm do gene EGFR no adenocarcinoma da 

próstata quando comparado com amostras de tecido normal e de hiperplasia 

benigna prostática. Entretanto, a amplificação no gene EGFR configurou-se como 

rara neste estudo, especulando-se que outros mecanismos poderiam mediar sua 

super-expressão (Cui et al., 1998; Bartlett et al., 2005). Cho e cols. (2008), ao 

avaliarem 20 amostras de CaP hormônio refratário, demonstraram amplificação para 

EGFR em 30% das amostras de adenocarcinoma acinar e ausência de amplificação 

nas amostras do tipo adenocarcinoma ductal. Ainda, Thangapazham e cols. (2008) 

recentemente demonstraram um papel inibitório do curcumin sobre EGFR. 

Alterações nos cromossomos 7,17 e 3 do gene p21 nas linhagens de CaB 

BexBra1 e BexBra4 não foram identificadas.Curiosamente, o teste realizado no 

espécime cirúrgico, incluído em parafina do tumor que originou a linhagem BexBra1, 

numerosas aberrações foram identificadas. Especulamos que as aberrações 

cromossômicas intensas são incompatíveis com um crescimento contínuo in vitro e 

uma seleção de células com maior estabilidade cromossômica seja responsável por 

esta discrepância entre os achados do tumor primário e a linhagem estabelecida.  

O exame da linhagem BexBra2 demonstrou em células isoladas, de núcleos 

de maior tamanho, aumento do número de cópias do cromossomo 17. Não 

identificamos perda do lócus 9p21 ou anormalidades nos cromossomos 3 e 7. 

A progressão do carcinoma urotelial tem sido associada com eventos de 

instabilidade genética nos cromossomos 3, 7, 9 e 17 que estão freqüentemente 

envolvidos na carcinogênese urotelial (Knowles, 1989; Cianciulli et al., 2003). 

Gallucci e cols. (2005), ao avaliarem o gene p21 em amostras de tecido de 

CaB não encontraram nenhuma diferença significante nos achados de deleções do 

lócus 9p21 entre as células malignas e não malignas. A análise dos cromossomos 3, 

7 e 17 revelaram inúmeras aberrações nas amostras analisadas. Diferenças 

significantes foram observadas entre células malignas e não malignas quando da 

análise dos cromossomos 7 e 17 (Gallucci et al., 2005) . Estes resultados 
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corroboram com aqueles demonstrados por Cordon-Cardo e cols. (1997) os quais 

evidenciaram a presença de monossomia nos cromossomos 3, 7 e 17 em estágios 

T3-4. 

A caracterização genômica das culturas através da avaliação de short tandem 

repeats (STR) tem sido considerada obrigatória quando do estabelecimento de 

linhagens celulares. Isso se deve a ocorrência comum de contaminação cruzada 

entre diferentes linhagens. Nossas análises revelaram ausência de contaminação 

cruzada entre as linhagens estabelecidas. A contaminação cruzada entre linhagens 

celulares é um problema há tempos relatado, presente em estudos que envolvem a 

manipulação de várias linhagens celulares (Markovic O, Markovic N, 1998; Masters 

et al., 2001). Nelson-Rees e cols. (1981) evidenciou a presença de contaminação 

cruzada em inúmeras culturas pela linhagem HeLa. Desde então, inúmeros casos de 

contaminação têm sido descritos. Este evento compromete a reprodutibilidade dos 

dados experimentais, acarreta prejuízos financeiros por ocasionar problemas no 

licenciamento de novos medicamentos e de novas patentes (Edmund et al., 2009). O 

conceito de identidade do DNA, fingerprinting, foi introduzido após a descoberta das 

regiões hipervariáveis desta molécula. Seu uso para a autenticação de linhagens 

celulares foi descrito primeiramente em 1988 por Masters e cols. (Masters et al., 

1988) e por Thacker e cols (1988). O fingerprinting do DNA, pela técnica de STR, 

é atualmente o método de escolha para a autenticação de linhagens celulares 

(Parson et al., 2005). O controle sobre a contaminação cruzada entre linhagens 

celulares não é uma prática freqüente nos laboratórios apesar da importância 

óbvia deste problema (Markovic O, Markovic N, 1998). 

Os resultados demonstrados após exposição das linhagens PcBra1, BexBra1 

e LNCaP ao tratamento com concentrações crescentes de curcumin, analisados pela 

técnica de citometria de fluxo, revelaram um índice maior de apoptose na 

concentração de 50 µM nas três linhagens.  

O dano celular foi medido por análises da fluorescência emitida pelo iodeto de 

propídeo (PI) e pela anexina V. O PI é um marcador que é excluído de células 

sadias, sendo capaz de penetrar em membranas não íntegras e ligar em ácidos 

nucléicos, tornando-se assim fluorescente e podendo ser observado (Macklis, 
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Madison, 1990). A anexina V se liga a fosfatidilserina presente na superfície das 

células apoptóticas (Koopman et al.,1994). 

As análises referentes à viabilidade celular após exposição ao curcumin a 50 

µM demonstraram acentuada redução da viabilidade nas três concentrações de 

células testadas nas linhagens PcBra1, PcBra2 e PcBra3. Em relação às linhagens 

de CaB, a redução da viabilidade celular se mostrou significativa, entretanto, de uma 

maneira menos acentuada do que na observada nas linhagens de CaP. 

A ação do curcumin como agente preventivo do câncer tem sido demonstrada 

no câncer de cólon, pele, estômago, fígado, pulmão e mama (Duvoix et al., 2005; 

Sharma et al., 2005; Singh; Khar, 2006). Recentemente, Hong e cols. (2006) 

descreveram a ação do curcumin sobre a linhagem DU-145 de CaP. Demonstraram 

a diminuição do potencial de invasividade da neoplasia após exposição ao curcumin. 

Com a medida de expressão mostraram que esta ação se deve, pelo menos 

parcialmente, a inibição das metaloproteinases 2 e 9, enzimas proteolíticas que 

degradam vários componentes da matriz extracelular.   

Alguns tumores de CaP, são resistentes a indução da apoptose quando 

expostos a determinados agentes quimioterápicos como a radiação. Chendil e cols. 

(2004) demonstraram que o curcumin aliado à radiação sensibiliza as células 

tumorais a apoptose. A linhagem de CaP PC-3, quando submetida a uma 

concentração de 2-4 µM de curcumin combinado à radiação, apresentou significante 

aumento da apoptose e inibição da proliferação celular (Chendil et al., 2004). O 

efeito do curcumin na sensibilização das células expostas à radiação ocorre através 

da regulação negativa da expressão de genes relacionados à sobrevivência das 

células tumorais (Chendil et al., 2004). 

Na linhagem de CaB T24, Park e cols. (2006) inibiram o crescimento das 

células tumorais induzindo a parada na fase G2/M do ciclo celular, efeito este 

associado à regulação negativa da ciclina A e regulação positiva do p21, inibidor de 

Cdk. Vários estudos têm demonstrado o efeito citotóxico do curcumin em relação ao 

desenvolvimento de linhagens celulares cultivadas in vitro. Hanif e cols. (1997) 

demonstraram a inibição da proliferação, a indução da apoptose e a estagnação de 

linhagens celulares na fase G2/M do ciclo celular, quando expostas a este composto. 
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O mecanismo de indução da apoptose pelo curcumin é bastante variável, 

incluindo efeitos sobre a estabilidade do p53, liberação do citocromo c pela 

membrana mitocondrial e produção de espécies reativas de oxigênio (Aggarwal et 

al., 2003). A inibição das vias de sinalização celular como Akt, NF-kB, AP-1 ou JNK 

também se configura como uma forma para promoção da apoptose mediante ação 

deste composto assim como a regulação positiva e negativa de genes relacionados 

a danos no DNA e à sobrevivência celular como egr-1, c-myc, bclX (L) (Scott , Loo, 

2004), respectivamente. 

Com base em nossos resultados e com os dados da literatura, podemos 

evidenciar a potencialidade do curcumin como um alternativo e importante agente 

terapêutico inibindo significativamente o desenvolvimento do CaP e do CaB. 

Submetemos também as linhagens BexBra1, BexBra2 e BexBra4 a 

tratamento com Prima-1. No experimento utilizando a linhagem BexBra1, houve uma 

pequena redução da viabilidade celular (6 - 28% de células viáveis). Em BexBra4 

observamos uma redução mais significante da viabilidade (43% de células viáveis) 

somente na primeira concentração de células testadas. Entretanto, BexBra2 foi a 

mais afetada pelo tratamento utilizando Prima-1 com redução da viabilidade celular 

entre 57 - 83% nas três concentrações testadas. As análises após tratamento com 

Prima-1 foram feitas apenas nas linhagens de CaB já que a perda da função de P53 

é a alteração mais importante do carcinoma urotelial de alto grau invasivo. 

BexBra2 e BexBra4 que não apresentaram mutações nos exons 5, 7 e 8 do 

gene p53 analisados por seqüenciamento, tiveram surpreendente redução na 

viabilidade celular após exposição ao Prima-1, 17 - 43% e 57% de células viáveis 

respectivamente Por outro lado não foi observada morte celular significante em 

BexBra1 a qual também não apresentou nenhuma mutação nos exons avaliados. 

Estes resultados contrastam com a maioria dos achados da literatura que indicam 

restauro da função de p53 mutado mediante ação de Prima-1 com conseqüente 

indução de apoptose (Wang, 2007). Na maioria das vezes, tumores que apresentam 

p53 mutado mostram-se mais resistentes ao tratamento quimioterápico quando 

comparados àqueles que apresentam o tipo selvagem (Bykov et al., 2002).  



85 
 

 
 

Entretanto, alguns autores apontam resultados semelhantes aos nossos. Sui 

e cols. (2009) demonstraram a indução de apoptose em células de câncer 

pancreático (Capan-2) as quais exibem p53 selvagem, após exposição à Prima-1. 

Resultado semelhante foi observado por Supiot e cols.(2008) em células de CaP 

assim como em células de leucemia linfocítica crônica (Nahi et al., 2004), leucemia 

mielóide aguda (Nahi et al., 2006) e em linhagens de câncer de pulmão 

apresentando p53 selvagem (Chipuk et al., 2003).  

Os mecanismos responsáveis por esta ação preferencial de Prima-1 sobre as 

células p53 mutadas bem como as vias envolvidas na morte celular são 

desconhecidos. Aparentemente Prima-1 restaura o sítio de ligação mutado de p53, 

permitindo a ativação da transcrição de genes como, WAF1, Bclx e PUMA que 

atuam na inibição do ciclo celular e indução da apoptose (Wang , 2007; Shi et al., 

2008). 

Diversas vias podem interagir com p53 tais como PTEN, MDM2, causando 

sua inativação, conforme ilustrado na figura abaixo. 
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Figura 26- Heterogeneidade das vias envolvidas na inativação de p53 em cânceres 
humanos: 1. Mutações em p53 podem ser encontradas em 50% dos cânceres humanos, 
mas sua penetrância é bastante heterogênea, como demonstrado pela diversidade da 
atividade de transativação que varia entre 0 a 100%. 2. SV40, HPV ou adenovírus, codificam 
proteínas que atuam junto à proteína p53. 3. No câncer de mama inflamatório e no 
neuroblastoma, p53 é encontrado predominantemente no citoplasma. 4. O acúmulo de 
mdm2 pode ser encontrado em diversos tipos de tumores. 5. PTEN, gene regulador de p53, 
encontra-se mutado em vários tipos de cânceres. 6. Embora não haja descrição de mutação 
em AKT, a ativação constitutiva de sua atividade quinase tem sido relatada desregulando as 
vias acima de p53. 7. Mutações nas vias acima de p53 (ATM, p19ARF ou gene Hcdk2) 
podem ser observadas em diversos tipos de tumores (htpp://p53.free.fr) 
 

Dentre as diversas vias, MDM2 destaca-se como uma das principais. Além de 

interagir com p53 promovendo sua ubiquitinização e conseqüente degradação, a 

mesma também pode reprimir a atividade transcricional de p53 quando ativada 

(htpp://p53.free.fr). Onel e cols. (2004) demonstraram a amplificação de MDM2 em 

sarcomas com conseqüente perda do controle do crescimento celular mediado por 

p53. MDM2 é inibido transcricionalmente por p14 (Zhang et al., 1998) podendo ser 

inativado por deleção ou ocorrência de metilação em sua região promotora (Dulaimi 

et al., 2004; Chang et al., 2006; Kawamoto et al., 2006; Yates et al., 2006;). 
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A via MDM2 é apenas uma das diversas vias que interage com p53 assim 

como PTEN que se encontra mutado em vários tipos de cânceres, além de inúmeras 

vias situadas a cima de p53 (ATM, p19ARF) nas quais podem ser encontradas 

diversas mutações (htpp://p53.free.fr). Desta maneira, pode-se sugerir que vias 

alternativas poderiam ser alvo de Prima-1 independente do status de p53 assim 

como foi observado em nossos resultados e nos trabalhos citados os quais 

demonstraram indução de apoptose após exposição à Prima-1 independente de 

mutação em p53. 

É preciso ressaltar que não há trabalhos na literatura que elucidem a ação de 

Prima-1 em linhagens de CaB o que poderia ser um campo promissor para 

pesquisas relacionadas à compreensão das vias moleculares envolvidas no 

processo de apoptose mediado por Prima- 1 no carcinoma urotelial. 

A última etapa do nosso estudo foi à avaliação da tumorigenicidade das 

linhagens de CaP e de CaB em camundongos atímicos. Várias tentativas foram 

feitas a partir da inoculação de suspensão celular no tecido subcutâneo e 

intraperitoneal. Entretanto, não foi observado nenhum crescimento tumoral por um 

período de observação médio de 8 semanas, exceto para um camundongo no qual 

procedemos ao implante subcutâneo de suspensão celular derivada da linhagem 

LNCaP. 

Nossas linhagens mostraram-se não tumorigênicas em camundongos 

atímicos. Conforme ilustrado na Tabela 7, procedemos ao implante intraperitoneal 

apenas com a linhagem PcBra3 e além disso, não avaliamos a tumorigenicidade de 

BexBra2 e BexBra4 por estas virem a apresentar condições adequadas de 

crescimento tardiamente, levando ainda em consideração a grande quantidade de 

células necessárias para este experimento. A ausência de formação tumoral nos 

camundongos atímicos, após inoculação de suspensão celular obtida de nossas 

linhagens, poderia ser explicada por esta ter sido inoculada em um sítio heterotópico 

carente de fatores presentes no tecido prostático e no tecido urotelial e ainda, no 

caso das linhagens de CaP, por estas serem derivadas de tumores primários de 

baixo grau (Shahriar et al., 2004). 
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Estudo realizado por Shen e cols (2008), demonstrou que a linhagem HEK 

293, obtida de um câncer de rim, apresentou uma maior tumorigenicidade com o 

aumento do número das passadas. Verificaram crescimento tumoral após duas 

semanas da inoculação de suspensões celulares referentes às 65º e 71º passadas, 

o que não foi observado com células das passagens 24º e 52º após um período de 8 

semanas de observação. 

A confirmação da não tumorigenicidade de nossas linhagens será feita 

através de novas tentativas utilizando-se protocolos obtidos de trabalhos que 

reportam a tumorigenicidade de linhagens de CaP e de CaB. Estrada e cols. (2006) 

desenvolveram um modelo ortotópico para cultura de células de CaB no qual a 

extensão e comportamento do tumor são avaliados através de imagens de 

fluorescência geradas por minúsculos pontos em nanocristais semicondutores, 

conhecidos como pontos quânticos (Qdot -quantum dots). Resumidamente, células 

de linhagem de carcinoma de células transicionais, foram marcadas com Qdot e 

instiladas dentro da bexiga de ratos a qual foi posteriormente removida e cultivada 

ex vivo configurando-se como uma alternativa para avaliarmos a tumorigenicidade 

de nossas linhagens.  

É importante ressaltar que há várias linhagens que não são tumorigênicas 

como pode ser verificado na Tabela 1, referente às linhagens comerciais de CaP 

disponíveis no ATCC, e em vários trabalhos descritos na literatura. Shahriar e cols. 

(2004) estabeleceram a linhagem E06AA, derivada de um CaP primário, que não 

mostrou qualquer evidência de crescimento tumoral in vivo. Cattan e cols (2001) ao 

relatarem o estabelecimento de duas linhagens de CaB (CAL 29 e CAL 185), 

provenientes de tumores de células transicionais de alto grau e invasivos, 

demonstraram a presença de tumorigenicidade apenas em CAL 129 após um 

período de observação de seis meses . 

Embora o não desenvolvimento tumoral possa limitar a utilidade destas 

linhagens como modelo in vivo, as mesmas poderão ser úteis como modelos in vitro 

auxiliando na investigação do comportamento biológico da doença em sua fase 

inicial.  
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Como perspectivas deste estudo, prosseguiremos com novas tentativas de 

implantes tumorais a partir de suspensões celulares obtidas de nossas linhagens em 

camundongos atímicos, seguindo protocolos diferentes daqueles já testados e 

avaliaremos o efeito de Prima-1 na expressão dos genes envolvidos na morte celular 

programada em linhagens de CaB. 
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6. Conclusões 

 

Desenvolvemos três linhagens de CaP e três linhagens de CaB, 

caracterizadas por análise da cinética de crescimento, análises imunocitoquímicas e 

análises citogenéticas.  

Demonstramos momentaneamente, que as linhagens não são tumorigênicas 

em camundongos atímicos. 

Curcumin na concentração de 50 µM induziu morte celular em todas as 

linhagens estudadas. Seu efeito foi mais evidente nas linhagens de CaP. 

Prima-1 reduziu a viabilidade celular independente do status de p53 nas 

linhagens de CaB. 
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ABSTRACT

Objective: The aim of our study is to investigate the anti-neoplastic effect of curcumin in prostate cancer cell lines. Spe-
cifically, we are using the LNCaP cell line and another prostate cell line developed in our laboratory, PcBra1. The PcBra1 
cells were derived from a localized, obstructive prostate cancer with a Gleason score of 9 (4+5).
Materials and Methods: A prostate cancer cell line was isolated from a localized, obstructive prostate cancer with a Gleason 
score of 9 (4+5), and it was characterized using immunohistochemistry. After six passages, the new cell line was treated 
with varying doses of curcumin: 10 µM, 25 µM or 50 µM. Apoptosis was detected by flow cytometry using Annexin V 
FITC. For comparison, the same experiment was performed using the well-established metastatic prostate cancer cell 
line, LNCaP.
Results: Increasing concentrations of curcumin promoted more apoptosis in the PcBra1 cells. Exposure to 10 and 25 µM 
curcumin induced apoptosis in 31.9% and 52.2% of cells, respectively. Late apoptosis was induced in 37% of cells after 
treatment with 10 µM curcumin and 35% of cells with a 25 µM treatment. Necrosis accounted for less than 10% of the 
death in these cells at those two concentrations. When curcumin was used at 50 μM, apoptosis was observed in 64.3% of 
the cells. Including late apoptosis and necrosis, 98.6% of the cells died in response to 50 µM curcumin. Results with the 
LNCaP cells were similar although late apoptosis was the main phenomenon at 25 µM.
Conclusion: We have shown that curcumin acts on localized prostate cancer to induce apoptosis and may therefore be an 
option as a future therapeutic agent.

Key words:  curcumin; curcuma longa; prostate cancer; apoptosis
Int Braz J Urol.  2009; 35: 354-61

INTRODUCTION

Prostate cancer (PC) is the most common cancer 
in Brazilian men and the second leading cause of 
death. The annual incidence of prostate cancer in 
Brazil continues to rise, and 49,530 new cases were 
predicted for 2008 (1). Advanced prostate cancer is 
treated with anti-androgens, but after 2 to 3 years of 

 Basic an�� �ranslational �esearc�Basic an�� �ranslational �esearc�

therapy, neoplasia often becomes hormone resistant 
and is usually no longer responsive to conventional 
chemotherapy. As a consequence, many prostate 
cancer patients are drawn toward alternative therapies 
(2). In fact, a majority of patients at major medical 
centers are now combining their conventional thera-
pies with some form of alternative and complementary 
medicine, the most popular of which involve nutri-
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tional modifications and the use of herbal and other 
micronutrients (3).
 Curcumin [1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxy phe-
nyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione] is a phenolic compound 
and is the main ingredient of Curcuma longa. It is ex-
tracted as a yellow pigment from the rhizome, which 
has been used extensively in curries and mustards. 
Anti-inflammatory, anti-oxidant, and anti-septic effects 
of curcumin have been reported (4). Curcumin seems 
to elicit positive results in such a wide variety of ways 
because of its capability to act as free radical scavenger 
(5). Additionally, curcumin can alter the gene expres-
sion patterns of various stress-induced proteins and 
genes involved in angiogenesis (6). Finally, curcumin 
can inhibit the activity of many important transcrip-
tion factors, such as NFkB and AP-1 (7).The effects 
of curcumin depends on its concentration. At 10 µM, 
it acts as an anti-oxidant (8), and at 50 µM it generates 
superoxide radicals and induces apoptosis (9). The aim 
of our study was to examine the anti-neoplastic effect(s) 
of curcumin in two prostate cancer cell lines, LNCaP 
and a prostate cell line developed in our laboratory 
from a localized, obstructive, androgen-independent 
prostate cancer with a Gleason score of 9(4+5).

MATERIALS AND METHODS

Materials

 Culture medium consisted of RPMI-1640 
supplemented with fetal bovine serum (FBS), strep-
tomycin, and penicillin (all from GIBCO, Rockville, 
MD, USA). Curcumin was purchased from Cal-
biochem (La Jolla, CA). A 100 mM stock solution 
was prepared in dimethyl sulfoxide (DMSO, Sigma 
Chemical, St. Louis, MO, USA) and stored at 4ºC. 
Fresh solutions were made by diluting the stock into 
cell culture medium immediately before use. Annexin 
V FITC and Propidium Iodide (PI) were purchased 
from BD-Pharmingen (San Jose, CA, USA) and Sig-
ma Chemical (St. Louis, MO, USA) respectively.

LNCaP Cell Culture

 The LNCaP (FGC clone) cells were obtained 
from American Type Culture Collection (Rockville, 

MD, USA) and were cultivated in RPMI-1640 me-
dium supplemented with 10% FBS, streptomycin 100 
mg/mL, and penicillin 100 U/mL at 37°C in a 5% CO2 
humidified incubator.

Establishment of Cell Line

 The PcBra1 prostate adenocarcinoma cell line 
was established from a 62-year-old white male, who 
underwent a transurethral resection in August 2006 
for an obstructive, androgen-independent cancer with 
a Gleason score of 9(4+5). Specimens of the prostate 
adenocarcinoma were obtained immediately after the 
resection and transported in RPMI-1640 medium. The 
tissue was sectioned and digested using type VIII col-
lagenase at 0.56 mg/mL (Sigma Chemical, St. Louis, 
MO, USA). Cell suspensions were subdivided into 25 
cm2 tissue culture flasks containing RPMI-1640 sup-
plemented with 10% FBS, streptomycin (100 mg/mL), 
and penicillin (100 U/mL) in a 5% CO2 humidified 
incubator. The medium was changed twice weekly or 
until a confluent monolayer was established. At the 
time of confluence, adherent cells were subcultured 
after detachment using trypsin/EDTA (0.25% trypsin-
1.0mM ethylenediaminetetraacetate).
 In order to eliminate fibroblast contamination, 
we submitted the cell culture to (1) nutritional starva-
tion (S) and (2) cell differential attachment (DA):

1. Nutritional Starvation (s)

 Tumor cell colonies were exposed to media 
with a reduced concentration of serum. Serum reduc-
tion was gradual, starting with 10%, then 5%, 2.5%, 
and finally 1%. Incubation with each concentration 
of serum lasted about 1 week. The last step (1% FBS) 
was continued until dense tumor cell colonies became 
evident.

2. Differential Attachment (DA)

 Tumor cell colonies were trypsinized, resus-
pended in 10 mL of media (10% FBS), reseeded and 
incubated for 15 minutes in the original flask (first 
cycle). At the end of the first cycle, nonadherent cells 
were transferred to a new flask, which was incubated 
for an additional 15 minutes (second cycle). The first 
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flask was mostly composed of fibroblasts, while the 
last flask contained mostly tumor cells. At confluence, 
if the fibroblasts were not totally eliminated, the cell 
growth from the 4th cycle was harvested, and the entire 
procedure was repeated.

Characterization of Cell Culture by Immuno-
cytochemistry

 The primary cancer cell culture PcBra1 was 
characterized as prostate primary by immunocyto-
chemistry using anti-Prostate Specific Membrane 
Antigen (clone P, dilution 1:100; Santa Cruz, Santa 
Cruz, CA, USA) and pan-cytokeratins (Dilution 1:100, 
Dako, Glostrup, Denmark) antibodies. To certify the 
absence of fibroblast and endothelial cell contamina-
tion, anti-desmin (clone D33, dilution 1:100; Dako, 
Glostrup, Denmark) and anti-factor VIII (clone F8/86, 
dilution 1:400; Dako, Glostrup, Denmark) antibodies 
were also utilized to stain these cells. Briefly, cells 
were recovered from culture flasks using a cell scraper 
and fixed in 70% alcohol following a 900 g centrifu-
gation for 5 minutes at room temperature. The cyto-
centrifugate was impressed on adhesive coated slides 
and incubated overnight at 4°C with the antibodies 
mentioned above. Next, biotinylated anti-mouse im-
munoglobulin G was applied at a 1:200 dilution for 60 
minutes at room temperature. Slides were rinsed with 
PBS for 30 minutes, incubated with peroxidase-con-
jugated streptavidin (streptABC Kit, Dako, Glostrup 
Denmark) at a 1:400 dilution in PBS for 45 minutes 
at room temperature, and rinsed with PBS for 30 
minutes. Color was developed by incubating the slides 
with 0.06% diaminobenzidine in PBS for 15 minutes. 
Slides were then rinsed in tapwater, counterstained 
with Harris hematoxylin, dehydrated, coverslipped, 
and reviewed under a light microscope.

Chemosensitivity Studies

 PcBra1 from passage 6 and LNCaP cell 
cultures (2x105/mL) were incubated with curcumin 
at 10 μM, 25 μM and 50 μM for 24 h. After incuba-
tion, cells were harvested and resuspended with 100 
µL of buffer solution (10 mM Hepes; 150 mM NaCl; 
5 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1.8 mM CaCl2; pH=7.4). 
Annexin V FITC (dilution 1:500, BD-Pharmingen, 

San Jose, CA, USA) was added and the suspension 
was incubated for 20 minutes at room temperature. 
To perform a double stain, 400 µL of buffer and 40 
µL of PI (SigmaChemical, St. Louis, MO, USA) were 
added to the sample. The percentage of cells in apop-
tosis and necrosis was determined by flow cytometry 
(FACScalibur, Becton Dickinson Immunocytometry 
Systems, San Jose, CA, USA). Ten thousand events 
were analyzed using the Cell Quest Pro software 
(Becton Dickinson Immunocytometry System, San 
Jose, CA, USA).

RESULTS

 The PCBra1 cell line was derived from an 
obstructive, androgen-independent prostate adeno-
carcinoma. The tumor was confirmed to be a prostate 
epithelial cell malignancy through positive staining 
for PSMA and cytokeratin. To aid in the analysis, and 
exclude the possibility of fibroblast contamination we 
also used antibodies for anti-desmin and anti-factor 
VIII, which specifically stain for fibroblasts and endo-
thelial cells, respectively (Figure-1). PCBra1 stained 
negatively for these markers. The generation time (g) 
was calculated using the formula n = (3.32 log Xf / Xi) 
/ Tf - Ti, being g = 1/n, and for PCBra1 the doubling 
time was 50 h. The cariotype reveled that the majority 
of cells were aneuploid and the most frequent occur-
rence was loss of chromosomes. We also performed 
studies in PCBra1 cells to examine the chemosen-
sitivity to increasing curcumin concentrations. For 
comparison, we also studied the ability of curcumin to 
induce cell death in a well-established prostate cancer 
cell line LNCaP, derived from a metastatic prostate 
carcinoma to a lymph node, androgen-dependent. As 
shown in Figure-2A, Annexin V positive cells (R1) 
were characterized as apoptotic cells. PI positive cells 
(R4) were considered necrotic, and double stained 
cells (R2) were labeled as late apoptotic cells.
 Our results revealed that PCBra1 cell viability 
decreases in response to the three increasing concen-
trations of curcumin tested (Figure-2B). Exposure of 
the cells to 10 μM or 25 μM curcumin induced apop-
tosis in 31.9% and 52.2% of cells, respectively. Those 
same concentrations led to late apoptosis in 37% and 
35% of cells. The number of cells undergoing necrosis 
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was lower, less than 10% at the two concentrations 
mentioned above. When curcumin was used at 50 μM, 
apoptosis was the most common process identified, 
as 64.3% of cells seemed to be dying by apoptosis. 
Late apoptosis was the next most common form of 
death, as 34% of the cells were classified this way. 
Overall, 98.6% of the cells were dying, and necrosis 
only accounted for 0.35% of this cell population.
 Analysis of LNCaP cells also showed en-
hanced apoptosis and a decrease in necrosis after 
treatment with increasing concentrations of curcumin. 
As shown in Figure-2B, at 50 μM curcumin, almost 
90% of the cells were undergoing apoptosis. However, 
in contrast to the behavior of the PcBra1 cells, the 
LNCaP cells in late apoptosis continued to increase, 
reaching 63% with 25 μM curcumin. At 50 μM, the 
late apoptotic population was reduced to 9% of the 
cells.

COMMENTS

 In this study, we investigated the anti-neoplas-
tic effect of curcumin on a prostate cancer cell line 
developed in our laboratory. We call this line PCBra1, 
and it originated from a localized PC. The results of 
our study demonstrate that at concentrations of 10 
μM, 25 μM and 50 μM, curcumin induced apoptosis 

in increasing proportions of cells: 31.9%, 52.2% and 
64.3% respectively. The percentage of cells undergo-
ing necrosis was lower, less than 10%, and the amount 
of cells in late apoptosis was variable between 34.0% 
and 37.0%, with an overall cell death of 98.6%. When 
we compared these results to a metastatic cell line 
of PC, LNCaP, the results were very similar. More 
tumor cells underwent apoptosis as the concentration 
of curcumin increased. At 50 μM, almost 90% of the 
cells had undergone apoptosis.
 Curcumin induces apoptosis through ROS-
dependent pathway, caspase activation and inhibit-
ing Bcl-2 family members (10). One intriguing fact 
that we have observed in this study was a decreasing 
number of necrotic cells as long as the apoptosis rises 
under increasing concentrations of curcumin. We 
can hypothesize that curcumin could be acting over 
other proteases than caspases, not yet characterized, 
that under lower concentration lead to necrosis as an 
alternative of apoptosis. This should be motive of 
further studies.
 These results identify similarities in the 
behavior of the two cell lines. It is important to men-
tion that the cell line established by us, PCBra1, was 
derived from an obstructive, localized, androgen-
independent prostate adenocarcinoma, while the 
LNCaP cells are originally from a metastatic site and 
androgen-dependent prostate cancer. DU-145 and 

Figure 1 –  Immunocytochemistry results of PcBra1 cell line. A) Expression of PSMA. B) Cytokeratins, confirming the epithelial phenotype 
and prostate origin. Vimentin and desmin were negative eliminating the possibility of fibroblast or endothelial cell contamination.

BA
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Figure 2 – Curcumin effects on cell viability. LNCaP and PcBra1 were incubated with or without curcumin and stained with Annexin 
V-FITC and Propidium Iodide (PI) followed by flow cytometry analysis. A) Schematic representation of results: R1=cells marked with 
Annexin (apoptosis), R2=cells marked with Annexin and PI (late ptosis), R3 = no marked cells (viable) and R4=cells stained with PI 
(necrosis). B) Percentage of cells in apoptosis, late apoptosis and necrosis after treatment with increasing concentrations of curcumin 
for 24 hours.
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PC-3 cells are other classical prostate cancer cell lines 
(11-13) used in the majority of in vitro investigations, 
and they also originated from metastatic sites. While 
it is true that these classical cell lines have been help-
ful in understanding advanced stages of the disease, 
the establishment and characterization of a localized 
prostate carcinoma cell line remains very important, 
since it represents a different stage and behavior of 
this particular neoplasia. The few cell lines that were 
isolated from primary prostate carcinoma tissues and 
have been characterized in the literature were found 
to actually be derivatives of other metastatic prostate 
cancer cell lines (e.g., ND-1 from DU-145) (14,15) 
or contamination of other cell types (PEAZ-1 in 
HT-1080) (16,17). Moreover, the differences among 
various populations and racial differences in prostate 
cancer justify the necessity for the establishment and 
characterization of human prostate tumor cell lines 
from Brazilian patients for further experiments with 
different drugs and molecules.
 Dorai et al. (18) examined the effect of cur-
cumin on EGF receptor signaling in the androgen-
sensitive LNCaP and androgen-insensitive PC-3 cell 
lines. They found that curcumin was a potent inhibitor 
of EGF-R signaling, and it accomplished this effect in 
three different ways: (1) down-regulation the EGF-R 
protein; (2) inhibition of the intrinsic EGF-R tyrosine 
kinase activity; and (3) inhibition of ligand-induced 
activation of the EGF-R. This group concludes that 
curcumin can induce apoptosis in this model by in-
terfering with the signal transduction pathways of a 
prostate cancer cell.
 Curcumin is a phenolic compound, and it 
is the major ingredient in the rhizome of the herb 
Curcuma longa. The use of turmeric as a medicinal 
compound dates back to around 2000 BC when it 
was used as an anti-inflammatory agent. With time, 
more and more of its medicinal uses were discovered, 
and today, curcumin is associated with a plethora of 
beneficial effects on human health. Most recently, 
curcumin has been used as an anti-inflammatory, 
anti-mutagenic (19), and anti-cancer substance (20). 
It works as an anti-oxidant and is capable of inducing 
apoptosis (21,22).
 The possible mechanisms responsible for 
the induction of apoptosis by curcumin are varied, 
including effects on the stability and super-expres-

sion of p53 (23), the release of cytochrome c, and 
the induction of reactive oxygen intermediates (24). 
It has previously been described that curcumin can 
suppress NF-kβ, Akt, AP-1 or JNK. It can also af-
fect gene expression; curcumin can up-regulate the 
genes related to the DNA damage response (25) and 
down-regulate genes related to cell survival, such as 
egr-1, c-myc, and bclX(L). Shankar et al. (26) have 
recently shown that curcumin inhibits growth and 
induces apoptosis in androgen-dependent and -inde-
pendent prostate cancer cells by downregulating the 
expression of Bcl-2 and Bcl-XL and upregulating 
the expression of p53, Bax, Bak, PUMA, Noxa, and 
Bim. Curcumin also affected p53 by modulating its 
phosphorylation at serine 15 and its acetylation in a 
concentration-dependent manner.
 In conclusion, we have shown that curcumin 
is a substance that can act in cells isolated from local-
ized PC, inducing apoptosis as it does in metastatic 
cell lines. Pathways involved in this phenomenon are 
not yet clarified, and the next steps of our study will 
address some of these questions. At this time, we can 
speculate that curcumin or its components could be 
used to treat localized or metastatic prostate cancer, 
and further studies should be performed to elucidate 
the specific mechanism by which curcumin is able to 
induce some of these anti-cancer phenotypes.
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EDITORIAL COMMENT

 An amazing number of papers investigating 
the actions, mechanisms and clinical effects of cur-
cumin, an old Indian spice, have been published over 
the last 15 years. Curcumin belongs to the so called 
polyphenolic compounds extracted from the plants 
that were used for medications since a long time ago. 
An exceptional property of curcumin seems to be its 
real beneficial effect in many different diseases which 
sometimes is hard to apprehend. How can it be, that 
curcumin is neuron-protective, acting anti-apoptotic, 
so that it can be considered as Alzheimer-preventing 
stuff on one hand, and induces apoptosis of cancer 
cells, on the other hand, while normal, healthy cells 
remain inviolate? Is curcumin one of “God’s bless-
ings” for our life?
 The issue is a complex one, as more than 40 
different targets of curcumin have been documented 
including enzymes, growth and transcription factors, 
protein kinases and chemokines (1). Therefore, a rea-
sonable rationale for its action is still to be established. 
This is due to the fact that most targets described so 
far are secondary cellular response maskers which do 
not directly interact with curcumin. Noteworthy, is 
the recent paper by Santel et al. (2) which has added 
“the first line target” to the plethora of curcumin’s ac-
tions. Inhibition of glyoxalases, involved in glycolytic 
pathway could be an explanation for curcumin’s bias 
to target cancer cells.
 In this regard, Piantino et al. presented im-
portant pre-clinical studies, demonstrating for the 
first time, to the best of my knowledge, the effect of 
curcumin on the primary prostate cancer cells. The 
authors clearly demonstrated that curcumin within 

a concentration range between 10 to 50 µM induces 
cell death primarily through apoptosis. Additionally, 
the authors showed the process of how to test primary 
cancer cells for their susceptibility to interact with a 
drug. In combination with biopsies, such a procedure 
can be applied for selection of the most potent che-
motherapeutics having the lowest side effects. In this 
line, this plant-derived mysterious substance could be 
advantageous over known registered anti-tumor drugs. 
This warrants further clinical studies to compare such 
nutraceuticals as curcumin with other therapeutic ap-
proaches.
 However, one of the important questions to be 
addressed is “how to bring curcumin at such micromo-
lar concentrations to the site of tumors”. Maybe, new 
formulations with liposomes or nano-encapsulation 
are likely to bring this promising natural product to 
the top of therapeutic agents (3).
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The May – June 2009 issue of the International Braz J Urol presents important contri-
butions from different countries, and as usual, the editor’s comment highlights some papers. 

Doctor Leite and co-investigators, from Laboratory of Medical Investigation, Sao Paulo University, 
-

cally, they used the LNCaP cell line and another prostate cell line developed in their own laboratory, PcBra1. 
A prostate cancer cell line was isolated from a localized prostate cancer with a Gleason score of 9 (4+5). 
After six passages, the new cell line was treated with varying doses of curcumin. Apoptosis was detected 

well-established metastatic prostate cancer cell line, LNCaP. Increasing concentrations of curcumin promoted 
more apoptosis in the PcBra1 cells. Exposure to 10 and 25 μM curcumin induced apoptosis in 31.9% and 
52.2% of cells, respectively. Late apoptosis was induced in 37% of cells after treatment with 10 μM curcumin 
and 35% of cells with a 25 μM treatment. Necrosis accounted for less than 10% of the death in these cells at 

conclusion, the authors have shown that curcumin acts on localized prostate cancer to induce apoptosis and 
may therefore be an option as a future therapeutic agent. Dr. Gerd Birkenmeier, from Institute of Biochem-
istry, School of Medicine, University of Leipzig, Germany, provided an interesting editorial on this research.

Doctor Lang and co-workers, from Downstate School of Medicine, Brooklyn, NY, USA, studied on page 

patients that underwent nephrolithotomy or nephrolithotripsy, a total of 127 had an intercostal access tract (11th 
or 12th rib) and 515 had a subcostal access tract. Considering the major complications found and the advantages 
that the intercostal access route offers to the surgeon, the authors concluded that it is reasonable to recommend 
its use after proper pre-procedural assessment of the anatomy, and particularly the respiratory lung motion. Dr. 
Evangelos Liatsikos, from University of Patras Medical School, Greece, Dr. Riccardo Autorino & Dr. Marco De 
Sio, from Second University of Naples, Italy and Dr. John Denstedt, from The University of Western Ontario, 

(NSAIDs) and opioids in pain relief for extracorporeal shock wave lithotripsy (SWL) powered by an elec-
tromagnetic generator. Data from 3 trials (244 patients) were pooled. The primary outcome measure was 

patients with adequate anesthesia was compared between the NSAIDs and opioids groups as an odds ratio and 
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difference between using NSAIDs and opioids for pain relief during SWL using modern electromagnetic 
lithotripters. In conclusion, the analysis showed that in relieving pain during SWL using modern electro-
magnetic lithotripters NSAIDs are as effective as opioids. Dr Ayten Bilir, from Department of Anesthesiol-

Doctor Onal and colleagues, from Cerrahpasa School of Medicine, University of Istanbul, 

due to multiple sclerosis (MS) and determined the relationship between urological and neurological 

onset. The authors concluded that the prevalence of mixed symptoms in patients with MS is higher than 
storage or voiding symptoms alone. Although detrusor overactivity and detrusor-sphincter dyssynergia 
were the most common urodynamic diagnoses, upper urinary tract deterioration was rarely found. 

Doctor Sager and collaborators, from Hospital de Pediatria Dr. J.P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina, 

obstruction at diagnosis and during postoperative follow-up. They conducted a case-control study including 

become a useful tool for the diagnosis of obstructive hydronephrosis and the evaluation of the parenchyma 
function status, pre and postoperatively. Dr. Sarel Halachmi, from Technion Israeli Institute of Technology, 
Haifa, Israel, Dr. Osama M. Sarhan, from Mansoura University, Egypt, and Dr. Seth A. Alpert, from 
Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA, provided interesting editorial comments on this paper.

Francisco J.B. Sampaio, M.D.
Editor-in-Chief
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