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RESUMO 

 

FREITAS, L. F. Ablação tumoral fototérmica in vivo utilizando nanobarras de ouro. 

2011. 87 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação Interunidades 

Bioengenharia – Escola de Engenharia de São Carlos / Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto / Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

 

Ultimamente têm-se buscado tratamentos menos invasivos para o câncer, como os que 

utilizam campos magnéticos ou luz, e dentre esses últimos, aqueles que fazem uso de 

materiais, geralmente metálicos, com propriedade de ressonância plasmônica de superfície. O 

tratamento hipertérmico encaixa-se neste perfil e já apresenta resultados promissores com 

nanoshells de sílica recoberta por ouro e com nanobarras de ouro maciço, apesar de pouco se 

saber sobre o mecanismo de ação e sobre como as vias de morte celular são ativadas em tal 

tratamento. A síntese das nanobarras envolve o uso do composto brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB), o qual permanece aderido à superfície das mesmas, porém é 

caracterizado por apresentar extrema citotoxicidade, fato que incita a modificação do 

recobrimento das nanopartículas por um biopolímero mais compatível. Estudos recentes 

indicam que o CTAB aderido à membrana não apresenta citotoxicidade considerável, porém 

há poucos dados que confirmem tal hipótese na literatura. Este trabalho se propôs a investigar 

a via de ativação da morte celular, bem como confirmar a hipótese de que as partículas 

recobertas por CTAB podem ser utilizadas para tratamento antitumoral fototérmico in vivo de 

forma segura. Para isso, nanobarras de ouro foram sintetizadas pelo método de seeding, sendo 

parte delas centrifugadas e lavadas com água deionizada por três vezes para retirar o CTAB e 

a outra parte deixada com CTAB no meio. As partículas foram testadas in vitro pelo teste de 

citotoxicidade pelo [brometo de 3-(4, 5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazólio] (MTT) nas 

linhagens celulares HTC, HepG2, HT-29 e 786-O, e também foram testadas quanto à sua 

viabilidade com o tempo decorrido desde sua síntese. Após confirmar que as nanobarras 

centrifugadas e lavadas podem ser utilizadas no tratamento hipertérmico sem riscos à saúde e 

após verificar que as seeds e as nanobarras devem ser utilizadas até 48 horas depois de sua 

síntese, as nanopartículas foram utilizadas para tratamento de tumor de Ehrlich (induzido no 

dorso de camundongos). Para isso, foram organizados quatro grupos experimentais: L 

(camundongos não receberam nanopartículas, irradiados com laser em 808 nm), N 

(camundongos receberam nanopartículas, não irradiados com laser), H (camundongos 

receberam nanopartículas e irradiados com laser em 808 nm) e Controles (camundongos não 

receberam nanopartículas nem irradiação por laser). O material tumoral foi coletado após a 

irradiação e submetido à análise histológica, ao teste de quimiluminescência para avaliar a 

lipoperoxidação de membrana e ao teste de TRAP (do inglês, Total Radical-Trapping 

Antioxidant Parameter) para avaliar a capacidade antioxidante total. Após a irradiação com 2 

W cm
-2

 ou 720 mW cm
-2

 de intensidade, houve evidente redução do volume tumoral nos 

animais do grupo H tratados com laser na maior potência utilizada, com um aumento de 47ºC 

(temperatura final de 79ºC) observado localmente. Nos animais do grupo H tratados com laser 

na menor potência utilizada, os danos foram menores. Os animais dos grupos L e H 

apresentaram semelhante lipoperoxidação, maior que no grupo N (estatisticamente 

significante somente nos animais tratados com laser em intensidade de 2 W cm
-2

), e a 

capacidade antioxidante dos tumores dos animais do grupo H foi elevada no protocolo com 

laser em 2 W cm
-2

. Os resultados indicam que a necrose é a via de morte ativada 

prioritariamente neste caso e que o tratamento com as nanobarras se mostrou eficaz. 
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ABSTRACT 

 

FREITAS, L. F. Photothermal tumor ablation in vivo using gold nanorods. 2011. 87 f. 

Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação Interunidades Bioengenharia – Escola 

de Engenharia de São Carlos / Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / Instituto de 

Química de São Carlos, São Carlos, 2011. 

 

 

Less invasive cancer treatments, likewise those based on magnetic fields or light, are in the 

most common aims of researchers nowadays. Regarding light based treatments, those in 

which metallic, plasmonic materials are highlighted in research field. Hiperthermic treatment 

fits this profile, once it already presents promising results with gold-coated silica nanoshells 

and with gold nanorods, although little is known about its action mechanism or about how cell 

death pathways are activated. The compound cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is 

necessary for the nanorod’s synthesis, but is known to be extremely cytotoxic, fact that 

instigates the modification of nanorod’s surface coating by a compatible biopolymer. Recent 

studies indicate that surface-adhered CTAB does not present significant cytotoxicity, but there 

are few evidences to confirm this hypothesis in the literature. This study aims to investigate 

the cell death pathway that can be activated, as well as to confirm the possibility of safe 

CTAB-coated nanoparticles use in antitumor in vivo treatments. For that, gold nanorods were 

synthesized by the seeding method and part of them were centrifuged and washed with 

deionized water to eliminate CTAB of the solution and the rest remained with CTAB. The 

particles were tested in vitro by [3-(4, 5-dimethythiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide] (MTT) cytotoxicity test, in HTC, HepG2, HT-29 and 786-O cancer cell lines, and 

investigated regarding their viability through time after their synthesis. After confirming that 

centrifuged and washed nanorods can be used in hiperthermic therapy without health risks, 

and after find out that seeds and nanorods must be used within 48 hours after their synthesis, 

those nanoparticles were used for in vivo hyperthermic Ehrlich tumor (induced on the back of 

mices) treatment. Four experimental groups were organized: L (mice did not receive 

nanoparticles, treated with laser at 808 nm), N (mice received nanoparticles, not treated with 

laser), and H (mice received nanoparticles and treated with laser at 808 nm) and Controls 

(mice did not receive nanoparticles and were not treated with laser). A tumor biopsy was 

taken after laser irradiation and was subjected to histological analysis, by a 

chemiluminescence assay to evaluate membrane lipoperoxidation, and by Total Radical-

Trapping Antioxidant Parameter (TRAP) assay as well, to evaluate total antioxidant capacity. 

After irradiation with laser (intensities of 2 W cm
-2

 or 720 mW cm
-2

), there was an evident 

tumor volume reduction in animals of H group treated with higher power laser, with a 47ºC 

rise in temperature (final temperature was 79ºC) observed locally. The damages in the tumors 

irradiated with lower power laser were less intense. The animals of L and H groups showed 

similar membrane lipoperoxidation, which was more intense than in N animals (statistically 

significant just in the animals treated with higher intensity of radiation). The antioxidant 

capacity of H animals’ tumor was elevated also in the animals treated with higher energy. Our 

results indicate that necrosis is the main activated cell death pathway in this case, and that 

nanorods treatment is worth it.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma desordem fisiológica de grande incidência cuja característica principal 

é o crescimento anormal e alta demanda energética, podendo fazer uso de substratos como 

glicose, lipídios ou aminoácidos. Pela alta necessidade energética, as células tumorais 

utilizam os nutrientes do próprio hospedeiro, presentes no sangue, o que leva ao surgimento 

de adaptações orgânicas visando à preservação de tecidos nobres como o sistema nervoso 

central e a musculatura cardíaca. O que mais se observa é o estabelecimento de um quadro de 

acidose, uma vez que os tecidos menos nobres passam a ter um metabolismo anaeróbio em 

decorrência da priorização do uso da glicose pelos outros tecidos (GROSVENOR et al., 

1988). Sugere-se que tal modificação metabólica deve-se a um aumento no turn over de 

glicose que pode ter um custo energético maior de 260Kcal/dia ou entre 10 e 15% do total de 

energia gasto por um indivíduo (ÉDEN et al., 1984). 

Os tratamentos clássicos para o câncer incluem a remoção cirúrgica de tumores 

sólidos, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, entre outros. Porém, 

devido às altas taxas de reincidência de tumores, bem como o desgaste orgânico 

proporcionado por tais intervenções, há uma crescente procura pelo desenvolvimento de 

terapias mais eficazes, porém menos invasivas e debilitantes. Nas últimas décadas, um esforço 

significativo tem sido feito para desenvolver intervenções terapêuticas baseadas em luz ou em 

laser, sendo sua interação com as células e tecidos a base para a maioria delas (NADEJDA et 

al., 2009).  Um dos principais efeitos desencadeados pela aplicação de ondas 

eletromagnéticas, como o laser, em tecidos é o hipertérmico. 

Alguns estudos revelam os efeitos da hipertermia visando à morte celular. 

Experimentos in vitro e em animais demonstram indução de morte celular quando as células 

são expostas a temperaturas entre 42 e 47ºC, que é proporcional ao tempo de tratamento 

hipertérmico. Em alguns tipos de tumor, o tratamento hipertérmico é capaz de diminuir o 

fluxo sanguíneo na região tratada, levando a um quadro de acidose e hipóxia local 

(HILDEBRANDT et al., 2004). 

Observou-se que a hipertermia gera modificações na permeabilidade e na conformação 

das membranas celulares, porém pouco se sabe sobre a relação dessas modificações e as taxas 

de morte celular obtidas no tratamento hipertérmico. Além disso, são observadas alterações 

no citoesqueleto, o que desencadeia deformidades e desregulação de ciclo celular. 
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Paralelamente, há agregação de proteínas nucleares desnaturadas na matriz nuclear, o que é 

capaz de prejudicar funções celulares, tais como a síntese e o reparo de DNA e RNA. 

Por fim, a hipertermia é capaz de desencadear a morte celular tanto por necrose quanto 

por apoptose (HILDEBRANDT et al., 2002), porém, o mecanismo de ativação da cascata 

apoptóptica ainda não está totalmente elucidado. Estudos indicam um aumento da proteína 

p53 em células tratadas hipertermicamente. Essa proteína é um dos principais ativadores da 

cascata apoptóptica, e é sintetizada em grande quantidade mediante estímulos apoptópticos. 

Pequenas bolhas na membrana plasmática, em decorrência do tratamento hipertérmico, 

podem desencadear apoptose, porém o mecanismo de sinalização não foi comprovado 

(LAPOTKO et al., 2006). Ainda, quando células em fase S do ciclo celular são tratadas 

hipertermicamente, alguns fragmentos de DNA tendem a fundir-se incorretamente, levando a 

célula à apoptose (BULLIVANT, 2008). 

Estudos in vitro são os mais frequentemente realizados, e mostram que 10 exposições 

de 60 µs a um laser no infravermelho próximo com potência de 7mW já são suficientes para 

comprometer a integridade da membrana plasmática das células tumorais, o que pode ser 

evidenciado por parâmetros bioquímicos relativos ao estresse oxidativo (HUFF ET AL, 

2007), com mínima perda de integridade de membrana de células não malignas (LAPOTKO 

et al., 2006). 

O’Neal e colaboradores (2004) utilizaram partículas de sílica recobertas com ouro em 

camundongos portadores de carcinoma no flanco, sendo que após o tratamento houve redução 

total do volume do tumor e não foi observada reincidência do carcinoma nesses animais. Em 

um experimento em humanos, taxas de morte maiores que 99% foram observadas para células 

de leucemia, enquanto até 87% das células de medula normais ao redor não sofreram danos 

(LAPOTKO et al., 2006). Apesar dos resultados observados, poucos são os estudos realizados 

até a presente data utilizando modelos animais ou humanos e há várias conformações de 

nanopartículas que poderiam ser analisadas. 

As partículas mais amplamente utilizadas nas últimas décadas são as nanopartículas de 

ouro maciças, em geral recobertas por um polímero como o polietilenoglicol (PEG), além das 

partículas compostas por um núcleo de sílica recoberto por uma camada metálica ultrafina 

(O’NEAL et al., 2004). As nanopartículas de ouro destacam-se devido às propriedades 

intrínsecas deste metal, que incluem baixa toxicidade, flexibilidade conformacional, e 

ressonância plasmônica de superfície na região da luz visível e do infravermelho próximo. 

Esta última propriedade permite a geração de calor através da irradiação eletromagnética, 

observada no tratamento hipertérmico (HIRSCH et al., 2006). 
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Uma nova conformação para nanopartículas metálicas chama a atenção dos 

pesquisadores nos últimos anos, as nanobarras de ouro (gold nanorods). Estas são facilmente 

sintetizadas a partir de partículas de ouro pré-formadas de maneira simples, além de 

apresentarem uma maior superfície disponível para interação com o infravermelho próximo 

por unidade de volume, quando comparadas a outras conformações de nanopartículas. Em 

geral são recobertas por moléculas de brometo de cetiltrimetilamônio (do inglês CTAB) 

(HUFF et al, 2007).  

Um dos modelos de desenvolvimento de tumor em animais mais utilizados, podendo 

ser aplicado no estudo das nanopartículas, é o do carcinoma murino de Ehrlich, capaz de 

crescer em suspensão no líquido ascítico ou em tecido celular subcutâneo, sendo o líquido 

ascítico obtido pelo crescimento tumoral em suspensão utilizado mais comumente para a 

manutenção das células, enquanto o tumor sólido é mais utilizado para experimentos 

(DAGLI, 1989; SAAD-HOSSNE, 2004). O tumor ascítico é transplantável para qualquer 

linhagem de camundongos, provavelmente pela perda do complexo de histocompatibilidade 

(MHC) (BERGAMI-SANTOS ET al., 2004). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. CÂNCER 

 

 

Em situações fisiológicas, o crescimento e a proliferação celulares são estritamente 

regulados por vários fatores estimulantes ou inibidores que se ligam aos receptores presentes 

na membrana, tais como fatores de crescimento e citocinas. O câncer é uma condição 

patológica caracterizada por uma proliferação celular desordenada e independente dos fatores 

de crescimento. Este distúrbio tem inicio com uma alteração genética não-letal, também 

chamada de mutação, a qual pode ser herdada ou adquirida por ação de agentes químicos, 

físicos ou biológicos. Na maioria dos tumores, uma única célula que carrega a mutação sofre 

uma intensa e descontrolada expansão clonal, tornando-se por vezes uma massa amorfa de 

células indiferenciadas (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2008). 

A carcinogênese física consiste basicamente na ação das radiações, tanto de forma 

direta, causando mutações e outros danos no DNA, quanto indireta, pela ação de espécies 

reativas geradas a partir de sua interação com a água ou com o oxigênio. A radiação 

ultravioleta nas regiões A e B do espectro pode levar ao aparecimento de tumores de pele, 

principalmente por promoverem dimerização de pirimidinas e por terem efeito 

imunossupressor. As partículas alfa e beta, os raios X e outras radiações ionizantes também 

são capazes de propiciar o aparecimento de tumores, por ação direta no material genético 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2008). 

A carcinogênese química pode ser dividida em duas fases principais: iniciação e 

promoção. A primeira é resultado da ação de um agente carcinogênico capaz de gerar uma 

mutação permanente e que pode manter-se silenciosa até que haja a ação de um agente 

promotor, tornando a célula propensa a tornar-se um tumor. A promoção decorre da ação de 

agentes capazes de induzir mutações por incitarem a proliferação celular, malignizando a 

célula. Tais agentes incluem compostos como asbesto, mediadores inflamatórios e compostos 

produzidos na inflamação, hormônios e fatores de crescimento. Ao contrário dos agentes 

iniciadores, a ação dos promotores não afeta diretamente o DNA e é reversível. Para que as 

células iniciadas sejam promovidas e tornem-se malignas (transformação), é necessário que os 

agentes promotores permaneçam no ambiente por um período relativamente grande, e a célula 
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deve sofrer ao menos um ciclo de proliferação (que envolve a replicação do material genético) 

carregando a mutação para que esta torne-se permanente. As células iniciadas respondem de 

maneira singular aos agentes promotores, sofrendo, então, uma expansão seletiva. Os clones 

iniciados proliferam de maneira forçada, o que incita o surgimento de novas mutações. Após 

passar por essas duas etapas, ocorre a fase de proliferação, onde o tumor cresce mais ou 

menos rapidamente, dependendo do tipo de câncer e de vários outros fatores, como ilustrado 

na figura 1 (KUMAR et al., 2005; ALISON, 2007; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2008). 

 

 

Figura 1: Processo de malignização das células. Uma célula normal sofre várias mutações e ciclos de 

proliferação até ser transformada, perdendo o controle de seu crescimento. Fonte: ALISON, 2007. 

 

A carcinogênese biológica deve-se principalmente à ação de vírus, como o do 

papiloma humano (HPV), de Epstein-Barr (EBV), da hepatite B (HBV) e do linfoma de 

células T (HTLV). O processo de inserção de seu DNA no material genético do hospedeiro, 

bem como as próprias proteínas sintetizadas pela transcrição de seu material genético podem 
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gerar mutações permanentes e incitar a carcinogênese (INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER, 2008). 

O tumor não poderá atingir mais de 2 mm de diâmetro a menos que haja a formação 

de novos vasos sanguíneos. Essa angiogênese é importante tanto para a proliferação do tumor 

quanto para a formação de metástases. Estudos indicam que a vascularização dos tumores é 

resultante de um equilíbrio entre fatores angiogênicos, principalmente o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) e o fator básico de crescimento dos fibroblastos (bFGF) e fatores 

antiangiogênicos, como a trombospondina-1 (produzida pelo próprio tumor), angiostatina, 

vasculostatina e endostatina (KUMAR et al., 2005). 

Os genes mutados que predispõem ao aparecimento de tumores pertencem a três 

classes principais: os proto-oncogenes promotores do crescimento, como os genes N-myc, L-

myc, N-Ras e H-Ras; os genes supressores dos inibidores do crescimento tumoral, como os 

genes Rb, p53, BRCA 1 e 2; e os genes reguladores da apoptose (genes ligados ao controle do 

ciclo celular) (ALISON, 2007). Os primeiros são considerados dominantes, visto que a 

mutação de um dos alelos já é suficiente para transformar a célula. Já os supressores de tumor 

têm comportamento recessivo, enquanto que os genes reguladores da apoptose podem agir 

como dominantes ou recessivos. Os genes de reparo do DNA também são importantes na 

carcinogênese, visto que influenciam na proliferação e na sobrevida celulares. Mutações 

nestes genes podem vir a propiciar uma iniciação (KUMAR et al., 2005). 

O câncer atualmente tem uma grande prevalência na população mundial, apesar de que 

as taxas de mortalidade para muitas formas dessa doença mudaram significativamente nos 

últimos anos, a exemplo da diminuição da mortalidade global de mulheres por câncer de 

útero, estômago, fígado e colo uterino. Quanto ao câncer de pulmão, sua incidência continua a 

aumentar em ambos os sexos. 

A incidência de câncer depende muito da região geográfica, ou seja, dos fatores 

ambientais e comportamentais das diferentes localidades do planeta. Exemplos de fatores de 

risco incluem obesidade, abuso de álcool, cigarro, idade e hereditariedade. Devido à sua 

prevalência e gravidade, há grande interesse por parte dos pesquisadores em descobrir novos 

tratamentos, mais eficazes e menos debilitantes. 
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2.2. TRATAMENTOS 

 

Apesar do grande número de pesquisas em tratamentos alternativos do câncer, 

atualmente a remoção cirúrgica continua sendo a única alternativa estabelecida com potencial 

curativo para a maioria dos tipos de câncer. Mesmo dentro da área cirúrgica surgiram 

avanços, sempre tendo em vista minimizar os traumas sofridos pelos pacientes. Porém, para 

evitar recorrências locais, os cirurgiões devem retirar toda a massa tumoral e qualquer 

estrutura ao redor que esteja envolvida com o tumor, incluindo vasos sanguíneos e linfáticos e 

qualquer tecido onde o tumor possa se espalhar (ALISON, 2007). Isso faz da cirurgia o 

tratamento mais invasivo disponível, levando muitas vezes a prejuízos estéticos, físicos e 

psicológicos. 

As cirurgias evoluíram desde os métodos clássicos, como as cirurgias laparoscópicas 

ou endoscópicas, até procedimentos cirúrgicos com auxílio de robôs, principalmente nas 

cirurgias que requerem o mínimo trauma de acesso. As tecnologias de imagem consistem em 

ferramenta auxiliar nas cirurgias oncológicas e continuam a surgir técnicas de imagem mais 

precisas. 

Como terapia única, ou como terapia adjuvante pós-cirúrgica (visando evitar o 

aparecimento de metástases), a quimioterapia é amplamente aplicada para os mais variados 

tipos de câncer. Baseia-se na administração de fármacos que, em sua maioria, vão direcionar 

as células mais proliferativas à apoptose. Os antimetabólicos, compostos similares 

estruturalmente às biomoléculas como vitaminas, purinas ou pirimidinas, nucleosídeos e 

aminoácidos, podem substituir metabólitos que fazem parte de uma molécula importante, 

como os ácidos nucléicos, ou competem por sítios catalíticos ou regulatórios de enzimas. Já 

os agentes alquilantes intercalam-se no DNA formando ligações covalentes com os sítios 

nucleofílicos do mesmo, através de seu grupo alquil, enquanto que as drogas baseadas em 

platina formam tais ligações pelo átomo metálico, impedindo a replicação do material 

genético. Os inibidores da topoisomerase estão entre os mais eficazes quimioterápicos, em 

virtude da topoisomerase ser uma enzima importante no processo de replicação e transcrição 

do material genético. Ainda, os agentes antimitópticos inibem a polimerização dos dímeros de 

tubulina, ou fazem com que eles polimerizarem descontroladamente, impedindo a formação 

do fuso mitóptico funcional e a proliferação celular. 

Apesar da eficácia de tais medicamentos em inibir a replicação celular, essas drogas 

são inespecíficas, ou seja, não fazem distinção entre tecidos neoplásicos e tecidos normais. 
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Essa ação inespecífica é responsável pelo desenvolvimento dos efeitos indesejados e do 

desgaste físico proporcionados pela quimioterapia. 

Outra forma convencional de tratamento é a radioterapia, cuja meta principal é destruir 

os tumores com doses de radiação, preservando as células saudáveis. Cerca de 60% do dano 

causado pela radioterapia deve-se à formação de espécies reativas de oxigênio, provenientes 

principalmente da quebra das moléculas de água, como radical hidroxil, superóxido e 

peróxido de hidrogênio. Tais espécies reagem inespecificamente com as biomoléculas, 

formando ligações irreversíveis e comprometendo as funções celulares. Além disso, a 

radiação pode danificar as biomoléculas por si só, porém o dano ao DNA é o mais importante 

e o responsável pela morte celular. A radiação pode causar quebras em uma ou nas duas 

cadeias nucleotídicas do DNA ou formar ligações cruzadas entre os nucleotídeos (como os 

dímeros de pirimidina) ou entre o DNA e suas proteínas associadas. A maior parte desses 

danos é reparada, porém se eles ocorrem em grande número e em uma sequência curta do 

material genético, em geral a célula é direcionada à morte. Como acontece na quimioterapia, a 

ação da radiação não é específica aos tumores, podendo levar a efeitos colaterais. Ainda, há 

tumores que são naturalmente resistentes à radiação, comprometendo o sucesso da terapia. 

Avanços recentes na área da imunologia relacionada ao câncer permitiram a utilização 

de citocinas e anticorpos no tratamento de neoplasias. A administração de citocinas leva, em 

geral, ao recrutamento e à ativação de linfócitos T CD4
+
 e/ou CD8

+
 que reconhecem 

especificamente antígenos tumorais. Essas células, então, podem interagir diretamente com as 

células tumorais, levando-as a morte, como podem atrair outras células efetoras do sistema 

imune, como monócitos e macrófagos. As citocinas aprovadas para o tratamento tumoral são 

basicamente 3: a interleucina-2 (IL-2), o interferon-alfa e o fator de necrose tumoral (TNF). 

Quanto aos anticorpos, estes podem induzir a morte dos tumores via ativação do sistema 

complemento, ou pela citotoxicidade mediada por células, como monócitos, macrófagos e 

células natural killer (NK). Nos últimos anos, surgiram novas aplicações e novos mecanismos 

de ação dos anticorpos no tratamento tumoral, que incluem o bloqueio dos receptores de fator 

de crescimento, bloqueio e sequestro dos próprios fatores de crescimento, desencadear uma 

cascata de sinal pró-apoptóptico por se ligar a uma molécula na superfície celular, ruptura dos 

vasos sanguineos tumorais ou prevenindo a angiogênese. Vários anticorpos já estão 

disponíveis comercialmente para tratamento antineoplásico, com moderado sucesso 

(ROSENBERG et al. 2004; ALISON, 2007). 

Apesar dos avanços nas pesquisas, ainda buscam-se novas modalidades terapêuticas 

que sejam mais eficazes, menos desgastantes e mais acessíveis. Uma delas que vem sendo 
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alvo de muita investigação e que apresenta resultados promissores consiste na morte do tumor 

por aquecimento, geralmente com o auxílio de dispositivos como as nanopartículas metálicas. 

No tratamento hipertérmico, nanoestruturas metálicas (em geral ouro ou prata) 

acumulam-se no tecido neoplásico, em virtude de sua vasculatura rica em fenestrações. 

Mediante irradiação em um comprimento de onda específico, há a geração de calor por meio 

de um processo chamado de ressonância plasmônica de superfície. Esse comprimento de onda 

geralmente corresponde ao infravermelho próximo, onde a penetração nos tecidos é maior. A 

radiação em comprimentos de onda menores que 800 nm é mais atenuada pela hemoglobina e 

pela melanina, enquanto que a radiação em comprimentos de onda maiores que 1300 nm é 

muito atenuada pela água. Assim, resta uma janela entre 800 e 1300 nm para ser usada 

terapeuticamente. (ZWEIFEL et al., 2005) O calor pode incitar a apoptose, ou direcionar as 

células à necrose, por mecanismos ainda incertos. 

 

 

2.3. NANOTECNOLOGIA NO CÂNCER 

 

O termo nanooncologia designa o uso da nanotecnologia no tratamento e no 

diagnóstico do câncer. Essa nova abordagem inclui o desenvolvimento de dispositivos para 

liberação direcionada de fármacos, nanopartículas que absorvem luz e se aquecem 

(hipertermia), outras nanopartículas fornecem diagnóstico específico, dentre várias outras 

aplicações. 

O diagnóstico por imagem tem se mostrado uma ferramenta útil na detecção precoce 

de vários tipos de câncer, e neste campo a nanotecnologia tem suas contribuições. Um 

exemplo é a utilização de nanopartículas de um a dez nanômetros, fluorescentes, chamadas de 

quantum dots, que quando excitadas em um comprimento de onda específico emitem luz de 

diferentes cores. Essas partículas podem ser anexadas a anticorpos específicos para antígenos 

tumorais e suas vantagens incluem a grande intensidade do sinal quando comparados a 

corantes clássicos, a razão sinal-ruído ser alta e por possuírem alta fotoestabilidade 

(KAWASAKI et al., 2005). A figura 2 ilustra a utilização dos quantum dots no diagnóstico de 

tumores. 
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Figura 2: Quantum Dots emitindo em três diferentes comprimentos de onda em tumores 

murinos. Fonte: (Henry, 2004). 

 

Outra opção de diagnóstico é a utilização de nanopartículas que têm a capacidade de 

anelarem-se à sequência nucleotídica TTAGGG sintetizada particularmente pelas telomerases, 

e quando o fazem, começam a ter atividade magnética. Assim, pode-se monitorar a atividade 

de telomerase dos tecidos, um dos mais eficientes indicadores de replicação celular 

descontrolada (FERRARI, 2005). 

A nanotecnologia propicia melhorias quanto à farmacocinética de diversas drogas, 

mediante o desenvolvimento de partículas em escala nanométrica, aumentando a área de 

superfície e facilitando, em consequência, a dissolução das drogas, ou que facilitem a 

biodisponibilidade de alguns compostos apolares. Ainda, as nanopartículas podem oferecer 

uma liberação de medicamentos a uma taxa controlada por um tempo longo, e podem ser 

combinadas a ligantes que a direcionam para a região de interesse e garantem a especificidade 

da ação da droga (JAIN, 2007). Exemplos dessas partículas são os lipossomas, as nanoesferas 

poliméricas e nanopartículas metálicas ligadas às drogas. 

Os lipossomas foram testados quanto à inserção gênica em células tumorais, sendo os 

genes inseridos aqueles ligados ao controle da angiogênese, do ciclo celular e da apoptose, 

obtendo sucesso na maioria dos casos. Para aumentar a eficácia da inserção dos genes na 

célula, os lipossomas podem ser complexados a moléculas de oligolisina histidinadas pH-

sensíveis que os ajudam a escapar dos endossomas, evitando a degradação do DNA de 
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transfecção (KAWASAKI et al., 2005). A figura 3 mostra a ação de um endossoma para 

transfecção de uma sequência nucleotídica em uma célula hospedeira, porém o mesmo 

mecanismo ocorre para qualquer tipo de drogas e outras substâncias. 

 

 

Figura 3. Mecanismo de ação dos lipossomas. Fonte: Somani, 2008 (adaptado).  

 

Ultimamente, os materiais plasmônicos estão sendo utilizados em pesquisas que visam 

aperfeiçoar as técnicas de diagnóstico óptico ultra-sensível, bem como as tecnologias de 

espectroscopia e mesmo de tratamento de doenças (VON MALTZAHN et al., 2009). Os 

materiais plasmônicos, neste caso, referem-se àqueles que possuem os chamados plasmons de 

superfície, que consistem em oscilações na nuvem eletrônica livre na superfície de um 

material condutor, como os metais. Mediante a interação com uma onda eletromagnética, os 

elétrons condutores presentes na superfície metálica tendem a oscilar de forma coletiva, indo 

na direção inversa do campo elétrico, gerando o fenômeno de ressonância plasmônica de 

superfície, como mostra a figura 4. Ao retornarem a um estado de menor energia, os elétrons 

excitados pela onda eletromagnética liberam fótons, importantes no diagnóstico, 

principalmente por técnicas espectroscópicas e calor, responsável pelo efeito fototérmico no 

tratamento dos tumores (HU et al., 2006). 
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Fig. 4: Oscilação da nuvem eletrônica de uma partícula metálica esférica. Fonte: Hao; Schatz, 

2004 (adaptado). 

 

A frequência e a localização das bandas de ressonância plasmônica no espectro 

dependem das propriedades da nanoestrutura (tamanho, forma, constante dielétrica) e do meio 

(AFSHAR, 2007). 

As nanopartículas para tratamento hipertérmico podem assumir várias formas. Uma 

delas é chamada de nanoshell e consiste em um núcleo de sílica recoberto por uma camada 

mais ou menos fina de ouro. Variando a espessura da camada de recobrimento, bem como o 

diâmetro do núcleo, pode-se desenvolver nanoshells que apresentem ressonância com 

comprimentos de onda desde o ultravioleta até o infravermelho próximo, onde a penetração 

nos tecidos é maior. (O’NEAL et al., 2004) Pode-se controlar tanto as propriedades de 

absorção quanto de espalhamento da radiação, o que faz com que essas nanopartículas sejam 

utilizadas para tratamento ou para diagnóstico óptico de diversos tipos de câncer (JAIN, 

2007). 

O acúmulo das nanoshells no tumor se deve à maior permeabilidade e maior retenção 

de partículas pequenas e também à grande quantidade de capilares fenestrados presentes nos 

tumores. Este acúmulo pode ainda ser aumentado anexando à superfície das nanoshells 

anticorpos específicos para o tumor em questão (LOO et al., 2005). 

Dentre os resultados obtidos com essas nanoshells por outros autores, podemos citar 

O’Neal e colaboradores (2004) que utilizaram partículas de sílica recobertas com ouro em 

camundongos portadores de carcinoma no flanco, sendo que após o tratamento houve redução 
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total do volume do tumor e não fora observada reincidência do carcinoma nesses animais. Em 

um experimento em humanos, taxas de morte maiores que 99% foram observadas para células 

de leucemia humana, enquanto até 87% das células de medula normais ao redor não sofreram 

danos (LAPOTKO et al., 2006). 

 

 

2.4. HIPERTERMIA 

 

O termo hipertermia designa um conjunto de técnicas baseadas no aumento de 

temperatura local ou mesmo generalizada, disponíveis atualmente e utilizadas como 

adjuvantes em diversas terapias convencionais. Essas técnicas têm mostrado eficácia 

satisfatória, dentre outras finalidades, no tratamento de neoplasias (NADEJDA et al., 2009). 

A taxa de morte celular pelo processo hipertérmico é diretamente proporcional ao 

tempo de exposição ao tratamento. Estudos indicam que exposição por aproximadamente uma 

hora a temperaturas variando entre 42 e 47 graus Celsius já é suficiente para inviabilizar uma 

grande quantidade de células em cultura, dependendo do tipo de tecido e da linhagem celular 

utilizada. Foi demonstrado ainda que a dose de energia necessária para induzir uma 

determinada taxa de morte celular por via hipertérmica é proporcional à necessária para a 

ocorrência de desnaturação protéica, indicando que esta desnaturação é um dos principais 

mecanismos de ação da hipertermia (HILDEBRANDT et al., 2002). 

Sabe-se também que a taxa de morte celular desencadeada pela hipertermia depende 

da fase do ciclo celular na qual a célula se encontra. Geralmente, há uma maior eficácia 

durante a fase mitóptica, uma vez que a hipertermia leva a uma degradação do aparato 

mitóptico, levando a mitoses ineficientes e células poliplóides. Assim como na fase mitóptica, 

as células em fase S também são bastante susceptíveis à ação hipertérmica, pelo dano ao 

material genético gerado pelo calor. As células em mitose ou em fase S sofrem um processo 

lento de morte celular após o tratamento hipertérmico. As células em fase G1 podem, em 

certos casos, sofrer um processo de morte celular rápido, apesar de não haver danos celulares 

observáveis nestas células, por elas serem relativamente resistentes ao calor 

(HILDEBRANDT et al., 2002). 

Ações indiretas também contribuem para o efeito citotóxico da hipertermia, 

principalmente no que se refere a alterações no fluxo sanguíneo do tumor. Sabe-se que a 

hipertermia é capaz de diminuir o suprimento sanguíneo tumoral, favorecendo o 

estabelecimento de quadros de hipóxia e acidose. Isso ocorre em decorrência de um inchaço 
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do endotélio, extravasamento de plasma para o interstício, hemostasia que culmina com 

microtrombose e mudanças na viscosidade das membranas das células sanguíneas (KUMAR 

et al, 2005). 

Esse efeito pode ser aumentado quando se estimula uma hiperemia nos tecidos 

saudáveis adjacentes ao tumor, ou quando se induz uma acidose intratumoral mediante a 

administração de altas concentrações de glicose (HILDEBRANDT et al., 2002; KUMAR et 

al., 2005). 

O tratamento hipertérmico pode agir de maneira sinérgica com a radioterapia ou 

mesmo com a quimioterapia. O sinergismo entre a radiação e a hipertermia depende da 

temperatura utilizada, do intervalo de tempo entre o tratamento hipertérmico e a radiação e da 

sequência do tratamento. Quanto à quimioterapia, os diferentes agentes químicos respondem 

de maneira diversa ao efeito hipertérmico: os agentes alquilantes (como a ciclofosfamida) têm 

sua atividade aumentada linearmente com o aumento da temperatura corpórea acima de 

40,5ºC; outros como a doxorrubicina apresentam um limite para o aumento de sua eficácia em 

decorrência do incremento na temperatura; a maioria dos agentes antimetabólicos, como o 5-

fluorouracil e taxóis são independentes da hipertermia.  

Por alterar a fluidez e a estabilidade das membranas celulares, a hipertermia afeta a 

ação de proteínas transportadoras e de receptores de superfície. Por vezes foi observada a 

ocorrência de bolhas na membrana, que são capazes de direcionar a célula ao processo de 

morte (HILDEBRANDT et al., 2002). 

A síntese de RNA e de DNA é prejudicada pela hipertermia entre 42 e 45 graus 

Celsius, sendo que este último tem sua polimerização inibida por muito mais tempo. Isso pode 

ocorrer, dentre outros motivos, pelo aumento da quantidade de proteínas desnaturadas no 

núcleo, característico após o tratamento com hipertermia, o que dificulta tanto a síntese 

quanto o reparo do material genético, uma vez que tais proteínas têm a tendência de 

agregarem-se. Essa agregação pode ser prevenida, no entanto, pela ação de chaperonas 

chamadas de proteínas de choque-térmico (HSP, do inglês heat shock proteins). Elas se ligam 

aos sítios hidrofóbicos das proteínas, prevenindo uma possível interação irreversível entre elas 

e, consequentemente, perda de função. A síntese das HSP pode ser incitada rapidamente 

mediante um estímulo hipertérmico e representa um dos fatores envolvidos na proteção das 

células a tais estímulos.  

Apesar das células tornarem-se resistentes a posteriores intervenções com o tratamento 

hipertérmico, elas ficam mais suscetíveis à ação do sistema imunológico. Isso ocorre em 

virtude de as proteínas de choque térmico complexarem-se com peptídeos específicos do 
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tumor, e este complexo é frequentemente apresentado a células do sistema imunológico. Além 

disso, algumas proteínas de choque térmico podem ser levadas à superfície celular sem 

estarem complexadas, e por si só estimularem o sistema imunológico. 

A hipertermia pode levar a célula tanto à apoptose quanto à necrose, dependendo da 

temperatura do tratamento: quanto mais alta a temperatura, maiores são as chances de a célula 

ser direcionada à necrose (HILDEBRANDT et al., 2002). 

 

 

2.5. TERAPIA HIPERTÉRMICA COM NANOBARRAS 

 

Devido aos recentes avanços com relação a altos rendimentos na síntese, maior 

controle do tamanho e das possíveis bioconjugações, há um crescente interesse na utilização 

das nanobarras metálicas, principalmente as de ouro (RANA AFSHAR, 2007, dissertação). 

As nanobarras metálicas são estruturas unidimensionais que apresentam propriedades ópticas 

dependentes de seu tamanho. Elas podem aumentar o espalhamento Raman e sinais de 

fluorescência, porém são suas propriedades fototérmicas que mais chamam a atenção dos 

pesquisadores nas últimas décadas (WEI et al., 2004). O crescente interesse pelas nanobarras 

pode ser explicado por elas serem facilmente sintetizadas em laboratório, apresentarem 

pequenas variações de tamanho e por possuírem coeficiente de absorção maior do que o das 

nanoshells, podendo chegar a ser 10
4
 a 10

6
 vezes maior do que o coeficiente de absorção dos 

fluoróforos tradicionais (von MALTZAHN et al., 2007). 

Enquanto as características de absorção das nanoshells podem ser moduladas em 

virtude da espessura da camada metálica e do diâmetro do núcleo dielétrico, as nanobarras 

podem ter suas propriedades, inclusive as bandas de ressonância plasmônica determinadas 

pela sua razão de proporção (WEI et al., 2004). Ao contrário das nanoshells que apresentam 

uma única banda de ressonância plasmônica em virtude de serem esféricas, as nanobarras 

apresentam duas bandas correspondendo à ressonância no sentido do eixo longitudinal da 

partícula e à ressonância que ocorre transversalmente a esse eixo (SAU et al., 2004). À 

medida que a razão de proporção das partículas aumenta, há um deslocamento proporcional 

da distância entre as duas bandas de ressonância, sendo a banda correspondente ao eixo 

longitudinal a de menor energia entre elas (consequentemente comprimentos de onda 

maiores), como mostra a figura 5 (PARK et al., 2006). 
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Figura 5: Coloração e bandas de ressonância de nanobarras com razões de proporção variando de 2,12 

até 5,56. Fonte: NADEJDA et al., 2009 (adaptado). 

 

 

Há várias metodologias de síntese de nanobarras, as quais permitem o controle mais 

ou menos preciso do rendimento sintético e da razão de proporção das nanobarras. Dentre 

elas, podemos citar a síntese eletroquímica, a deposição eletroquímica, a síntese fotoquímica, 

e a síntese mediada por sementes (seeds). 

A síntese eletroquímica baseia-se em uma reação de óxido-redução eletroquímica em 

um sistema contendo dois eletrodos imersos em solução eletrolítica. Esta solução consiste de 

um surfactante catiônico, como o brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), responsável por 

estabilizar as nanopartículas e controlar seu crescimento, e um co-surfactante responsável por 

controlar a forma das nanobarras. Há a necessidade de utilização de acetona na solução 

eletrolítica, porém não se sabe ao certo seu papel no crescimento das nanobarras. Há 

evidências, porém, de que este composto facilita a entrada de co-surfactante no sistema 

micelar de CTAB (YU et al., 1997). Comparada com outros métodos de síntese de 

nanobarras, a síntese eletroquímica torna-se complexa em virtude dos processos e dos 

materiais envolvidos. 

A deposição eletroquímica baseia-se na deposição do material desejado no interior de 

poros cilíndricos e monodispersos de uma membrana comercial de policarbonato. Um 

catalisador é primeiramente aderido em toda a superfície da membrana, e depois esta é imersa 
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em uma solução contendo íons Au
I 
e Au

II
. O catalisador permite a redução destes íons a Au e 

sua deposição nas paredes dos poros da membrana por galvanização, formando primeiramente 

nanotubos de ouro. Com o passar do tempo do processo de galvanização, o diâmetro interno 

dos nanotubos diminui até o ponto de serem obtidos nanofios ou nanobarras de ouro de 

grande razão de proporção (WIRTZ et al., 2003). Nanobarras de menor razão de proporção 

não são facilmente sintetizadas por este método. 

A síntese fotoquímica consiste na geração de espécies reativas, principalmente radicais 

livres, a partir de compostos precursores mediante a irradiação de um comprimento de onda. 

Estas espécies reativas são as responsáveis por reduzir o ouro de seu estado ionizado para Au. 

A forma de nanobarras é controlada pela adição de um surfactante, como o próprio CTAB, ao 

meio. Vários compostos podem ser utilizados como precursores de espécies reativas, como 

cetonas e benzoínas, e a luz no ultravioleta geralmente é a mais utilizada, por possuir a 

energia necessária para a geração de radicais livres. Apesar de garantir um bom controle no 

tamanho e na forma das nanopartículas, a síntese ocorre muito lentamente, exigindo de 30 a 

50 horas de irradiação (KIM et al., 2002; SCAIANO et al., 2009). 

A síntese mediada por seeds é a mais utilizada e a mais atraente pela sua simplicidade 

e por permitir o controle das dimensões das nanobarras mediante as condições do meio de 

síntese. Basicamente, ela se resume à redução química do cloreto áurico (AuCl4) pelo ácido 

ascórbico na presença do detergente catiônico CTAB, cuja molécula é apresentada na figura 

6, sobre a superfície de nanoesferas de ouro pré-formadas, que são chamadas de seeds. 

Acredita-se que as moléculas de CTAB são adsorvidas como uma bicamada ao longo do eixo 

da nanobarra, permitindo o crescimento preferencial nas extremidades da nanobarra, e 

garantindo sua unidimensionalidade (MURPHY et al. 2005).  

 

 

Figura 6: Fórmula estrutural condensada linear do brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) 

 

A razão de proporção nesse tipo de síntese é dependente da razão entre o cloreto 

áurico disponível e a quantidade de seeds no meio. Em geral, o rendimento desta síntese é 

baixo, em torno de 4 a 20%, com as amostras apresentando grande diversidade de tamanhos e 
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formas. Isso pode ser contornado facilmente pela adição de íons de prata Ag
+
 e posterior 

centrifugação das amostras. Com essas modificações, atinge-se até 90% de rendimento de 

nanobarras nas amostras obtidas. (WEI et al., 2004)  

O papel dos íons prata ainda é incerto, porém há evidências que sugerem que este se 

complexa com íons brometo, formando brometo de prata, o qual se adere, quando em excesso, 

à superfície longitudinal da nanopartícula em formação, prevenindo o crescimento nessa área 

(MURPHY et al., 2005).  

O CTAB é conhecido por degradar membranas e peptídeos, exercendo extrema 

citotoxicidade. Apesar de estar presente em grandes quantidades no sobrenadante e aderido às 

nanopartículas após sua síntese, ele pode ser facilmente removido do meio mediante ciclos de 

centrifugação e lavagem das partículas com água purificada, restando ao final somente o 

CTAB aderido às partículas. Nas linhagens celulares testadas até o momento, não houve 

evidência de que este detergente aderido exerça grande toxicidade, ao contrário de quando se 

encontrava livre no meio. Porém, altas concentrações da própria nanopartícula mostraram ser 

citotóxicas. (PISSUWAN et al., 2008) Como foram realizados poucos trabalhos em culturas 

de células que comprovam tal efeito, ainda prefere-se modificar o recobrimento das 

nanobarras por um polímero mais biocompatível e que previna a agregação das partículas, 

como o polietilenoglicol e a quitosana, com evidente eliminação de efeito citotóxico das 

nanobarras, ainda que isso represente mais um procedimento na síntese que demanda tempo e 

geralmente é oneroso. (KELLY et al., 2003; SUGUNAN et al, 2005; HUFF et al., 2007; 

HANSEN et al., 2008) 

Apesar de as partículas recobertas por outros polímeros apresentarem menor 

citotoxicidade do que as recobertas por CTAB, a maneira como as células internalizam ambas 

as partículas é diferente, e por vezes a endocitose torna-se impossível após a modificação do 

recobrimento. Enquanto as nanopartículas recobertas por detergente são prontamente 

endocitadas e concentram-se na área perinuclear dentro de 5 horas em culturas de células, os 

outros recobrimentos impedem a endocitose das partículas. Estas acumulam-se, então, na 

membrana plasmática e na região do parênquima tumoral, e só depois de várias horas há uma 

endocitose considerável. Esse fenômeno modifica o mecanismo de ação das nanobarras: o 

dano direto ao DNA e a praticamente todas as estruturas internas, e mesmo à membrana 

plasmática, é exercido pelas partículas internalizadas, enquanto que danos localizados à 

membrana plasmática e às estruturas do parênquima, como vasos sanguíneos e componentes 

da matriz extracelular, são feitos por partículas adsorvidas no exterior celular (HUFF et al., 

2007). 
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No plasma, as nanobarras recobertas por CTAB podem permanecer em sua forma livre 

ou complexadas com a proteína albumina. Como o CTAB geralmente se encontra em sua 

forma ionizada, conferindo uma carga positiva à superfície das nanobarras, estas não 

apresentam tendência de agregação, ao contrário de nanobarras recobertas por 

polietilenoglicol (PEG), as quais não apresentam cargas em sua superfície. Uma vez no 

sangue, sua absorção pelos tecidos ocorre de forma muito rápida, com um tempo de meia vida 

de aproximadamente 15 minutos em ratos. O fígado, os pulmões e o baço são os principais 

órgãos responsáveis por sua internalização, mantendo as partículas por longo tempo em seu 

interior, enquanto que nos demais órgãos a concentração de nanopartículas aumenta nos 

primeiros 30 minutos, para depois decair aos níveis basais. Como o clearance renal para 

nanobarras de ouro é praticamente nulo, estas tentem a acumular-se em lisossomos, 

principalmente de células especializadas em fagocitose, como as células e Kupfer (no fígado) 

e os macrófagos alveolares, bem como em linfócitos, ou serem eliminadas nas fezes. Mesmo 

no interior ácido dos lisossomos, as nanopartículas não são degradadas oxidativamente, 

mantendo-se estáveis e íntegras por vários dias (Wang et al, 2010). 

 

 

2.6. MORTE CELULAR POR APOPTOSE OU NECROSE 

 

Sabe-se que a apoptose é um mecanismo de morte celular controlado geneticamente, 

decorrente da interação entre a célula e o meio externo e caracterizado por alterações 

morfológicas como condensação e fragmentação cromatínica, bem como formação de 

protuberâncias na superfície celular (ISRAELS, 1999). O processo apoptóptico envolve a 

participação ativa das células afetadas na cascata de autodestruição, que culmina em 

degradação do DNA por ativação de endonucleases, desintegração nuclear e formação dos 

―corpos apoptópticos‖ (ARENDS; MORRIS; WYLLIE, 1990). Os macrófagos são 

responsáveis por rapidamente retirarem os corpos apoptópticos do local, uma vez que há uma 

sinalização correspondente à translocação da fosfatidilserina do lado interno para o lado 

externo da membrana plasmática (COMPTON, 1992). 

Há uma estreita relação entre o desencadeamento da apoptose e a ativação de uma 

classe de cisteino-proteases, as chamadas caspases (COHEN,  1997;  MINKO;  

KOPECKOVÁ;  KOPECEK,  2001). Há duas vias principais de ativação de caspases e 

direcionamento das células à apoptose: a apoptose iniciada via receptores de morte como Fas, 

CD95 e TNF-R1, e a via mitocondrial. Na via por receptores de morte, ligantes específicos 
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sinalizam a agregação e a formação de um complexo indutor de morte, o qual recruta pró-

caspases através de proteínas de domínio de morte associado ao receptor. Já a via 

mitocondrial é ativada, geralmente, em resposta a danos genéticos, envolvendo a ativação de 

um membro pró-apoptóptico da família Bcl-2. Membros pró- e anti-apoptópticos da família 

Bcl-2 regulam a liberação de citocromo c a partir da membrana mitocondrial interna. Este se 

associa com Apaf-1, dATP e pró-caspase 9, formando o apoptossomo. Caspases subsequentes 

são ativadas, culminando na clivagem de substratos específicos e morte celular por apoptose 

(EISCHEN et al., 1997; DEBATIN, 2000). 

O estresse oxidativo pode ser responsável por inibir ou promover a apoptose, 

dependendo da intensidade do estímulo (FERNANDEZ; COTTER, 1994). Quando há uma 

elevação no estado oxidativo celular, a ponto de os antioxidantes não serem capazes de, por si 

só, neutralizarem as espécies reativas há danificação de biomoléculas (DNA, RNA, proteínas 

e lipídeos de membrana) importantes para a manutenção das funções celulares, caracterizando 

o estado de estresse oxidativo. Tais danos constituem estímulos pró-apoptópticos (ALLEN; 

TRESINI, 2000). Como defesa, as células apresentam antioxidantes não enzimáticos 

(glutationa reduzida, tiorredoxina, vitamina E, entre outros compostos) e enzimáticos 

(catalase, superóxido dismutase, glutationa peroxidase, entre outras). E atualmente tem sido 

sugerida uma relação entre os níveis de glutationa reduzida e taxas de indução de apoptose 

(XU et al., 2001). 

Quanto à necrose, é importante salientar que esta é diferente de morte celular. Na 

verdade, as células morrem muito antes de qualquer alteração histológica indicativa de 

necrose aparecer. O que se vê na microscopia óptica são alterações que ocorrem no pós-morte 

de células, sendo elas principalmente nucleares, como a cariolise (que consiste na perda de 

coloração nuclear em decorrência da extensa fragmentação cromatínica), picnose (extrema 

condensação da cromatina nuclear, com exagerada pigmentação) e cariorrexe (perda dos 

limites nucleares, com esporádicas aglomerações de cromatina na membrana nuclear), ou 

podem ser alterações citoplasmáticas, que podem ir desde uma eosinofilia até a completa 

fragmentação celular (MAJNO et al., 2005). 

A necrose ocorre em decorrência principalmente de fatores externos como mudanças 

nas condições do microambiente ao redor da célula em questão, ação de agentes patogênicos, 

como toxinas bacterianas, choque térmico ou um aumento exagerado da temperatura (acima 

de 48ºC), ação do sistema complemento ou de células NK, e perda da integridade celular. Um 

evento clássico que culmina na necrose é a lesão por isquemia, que leva à anóxia, à produção 

de uma grande quantidade de radicais livres e acaba por desestruturar completamente a 
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integridade celular (DUNN et al., 2002; PROSKURYAKOV et al., 2003). Durante a necrose, 

as células primeiramente sofrem uma tumefação, ou seja, um inchaço, sendo lisadas em 

seguida, com liberação do conteúdo intracelular e estimulação inflamatória, o que não ocorre 

na apoptose (DUNN et al., 2002). 

Apesar de o aumento da temperatura ser estímulo necróptico, a expressão de proteínas 

de choque térmico pode proteger a célula contra necrose causada por calor (principalmente 

quando o estímulo hipertérmico persiste por longo tempo), por estresse oxidativo e por 

isquemia-reperfusão (PROSKURYAKOV et al., 2003). 

Ambas as vias de morte podem ser ativadas pelo estímulo hipertérmico, no entanto 

como uma via é ativada em detrimento da outra ainda não está bem estabelecido. Estudos 

visando a elucidação do mecanismo de ativação da apoptose ou da necrose em decorrência do 

tratamento hipertérmico precisam ser desenvolvidos. Recentemente, pesquisas com 

nanopartículas metálicas para ablação fototérmica ou magnetotérmica de tumores têm 

apresentado resultados promissores, e constituem um bom modelo para investigar tanto a 

eficácia de tratamento hipertérmico como os seus mecanismos de ação antitumoral. Isso se 

deve ao fato de que as técnicas comuns de hipertermia não discriminam a porção maligna do 

tecido das porções saudáveis ao redor, obtendo êxito moderado com relação à ablação de 

tumores. As nanopartículas metálicas, as quais absorvem radiação na região do infravermelho 

próximo (propriedade desejada pelo fato de o infravermelho próximo ter ótima penetração nos 

tecidos), apresentam moderada seletividade às células tumorais, devido à grande demanda 

metabólica dessas células. 

 

 

2.7. TUMOR DE EHRLICH 

 

O tumor de Ehrlich é um adenocarcinoma mamário murino espontâneo, adaptado para 

crescimento na cavidade peritoneal (tumor ascítico) ou como tumor sólido em vários locais 

(figura 7). 

Tem por característica um rápido crescimento em virtude, principalmente, da falta de 

antígenos de histocompatibilidade do tipo H-2. Sua manutenção em laboratório é rápida e 

simples, pois consiste em cultivo ascítico e posterior passagem para outro animal por via 

intraperitoneal (JAGANATHAN et al., 2010). Além dessa vantagem, deve-se levar em 

consideração a facilidade na padronização do número de células a serem inoculadas e na 

quantificação do crescimento da massa tumoral (SAAD-HOSSNE et al, 2004; MACHADO, 



Revisão da Literatura   36 
 

 

2006). O tumor de Ehrlich foi descoberto por Paul Ehrlich no ano de 1886, e descrito vinte 

anos depois como um carcinoma mamário de camundongos fêmeas. Inicialmente, este tumor 

foi utilizado para fins experimentais somente em sua forma sólida. Somente em 1932 foi 

verificada a possibilidade de sua utilização na forma ascítica. 

 

 

Figura 7: Animais portadores de Tumor de Ehrlich. (A): um animal portando tumor ascítico e 

outro saudável. (B): vários animais portadores da forma sólida do tumor.  

 

Histologicamente, o tumor de Ehrlich é caracterizado por uma intensa atipia celular, 

grande quantidade de células anaplásicas e de focos necrópticos, estroma escasso e pouca 

quantidade de células inflamatórias. Ao maior aumento, observa-se uma alteração na relação 

núcleo-citoplasma, sendo este núcleo muitas vezes hipercromático, gigante e em número 

variável de célula para célula. Observa-se, também, intenso pleomorfismo celular 

(MACHADO, 2006). 

As cinéticas de crescimento das formas ascítica e sólida do tumor de Ehrlich diferem 

em alguns pontos. O decréscimo da taxa de crescimento observada durante os estágios 

avançados do tumor ascítico devem-se principalmente a uma maior duração do ciclo celular 

(em particular da fase S). Quanto ao tumor sólido, o menor crescimento nos estágios 

avançados se deve a uma maior taxa de morte celular e a uma menor quantidade de fatores de 

crescimento (TANNOCK, 1969). 

O seu crescimento rápido e seu fácil cultivo e manuseio fazem do tumor de Ehrlich um 

modelo de interesse para diversas linhas de pesquisa. 

Apesar da quantidade de informações disponíveis na literatura acerca da terapia 

hipertérmica, alguns pontos necessitam ser elucidados. Propusemos-nos a solucionar algumas 

questões, tais quais acerca da citotoxicidade do composto brometo de cetiltrimetilamônio 

A B 
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(CTAB), composto importante para a síntese das nanobarras, bem como acerca de fatores que 

influenciam na síntese e na aplicação de nanobarras recobertas por esse composto na terapia 

antitumoral. Além disso, é importante elucidar qual o mecanismo de morte celular de maior 

ocorrência no tratamento hipertérmico em diferentes condições de tratamento. 
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3. OBJETIVO 

 

Investigar o mecanismo de ação do tratamento antitumoral hipertérmico utilizando 

nanobarras de ouro, verificando ao mesmo tempo a viabilidade de se utilizar nanopartículas 

sem qualquer modificação em seu recobrimento, de modo a tornar a terapia mais acessível 

devido ao menor custo. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a citotoxicidade das nanopartículas recobertas por CTAB in vitro.  

- Avaliar a eficácia do tratamento hipertérmico com nanobarras de ouro in vivo. 

- Investigar o mecanismo de ação do tratamento hipertérmico no material tumoral por meio de 

dosagens bioquímicas e de análise histológica.
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. SÍNTESE DAS NANOBARRAS DE OURO 

 

4.1.1. SÍNTESE DAS SEEDS 

 

Para a síntese das seeds, 5 mL de uma solução 0,2 mol L
-1

 de brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) foram adicionados a 5 mL de uma solução 5x10
-4

 mol L
-1

 de 

cloreto áurico, sendo a solução resultante rapidamente homogeneizada. Por fim, 600 L de 

uma solução 1x10
-2

 mol L
-1

 de boroidreto de sódio foram adicionados à solução. A mistura foi 

homogeneizada vigorosamente por dois minutos, e após isso foi deixada em repouso por 6 

horas a 25ºC e ao abrigo da luz. Após a síntese, as seeds foram armazenadas em frasco âmbar 

até que fossem utilizadas. Todo o procedimento experimental foi realizado a 25ºC (MURPHY 

et al., 2002). 

 

4.1.2. SÍNTESE DAS NANOBARRAS 

 

Para a síntese das nanobarras, 200 L de uma solução 0,004 mol L
-1

 de nitrato de prata 

foram adicionados a 5 mL de CTAB 0,2 mol L
-1

 juntamente com 5 mL de cloreto áurico 

0,001 mol L
-1

. A solução foi levemente agitada, e acrescida de 70 L de ácido ascórbico  

0,0788 mol L
-1

. A solução que antes apresentava coloração amarela se tornou incolor, devido 

à redução do ouro. Por fim, 12 L da solução de seeds foram adicionados à mistura, sendo 

esta deixada em repouso ao abrigo da luz por 15 minutos. A cor da solução muda de acordo 

com a formação das nanopartículas, podendo ir de azul até vermelho (cor desejada, pois 

indica que as partículas absorvem na região do infravermelho próximo, aproximadamente em 

808 nm, característico por ter ótima penetração nos tecidos). Todos os procedimentos 

experimentais foram realizados a 27ºC, sendo a temperatura mantida pela utilização de banho-

maria ao abrigo da luz. Após a síntese, a solução de nanobarras foi centrifugada a 10000 rpm, 

em uma centrifuga da marca Hitachi modelo CR-20B2 a temperatura de 25ºC, para separar as 

partículas do CTAB, o qual é altamente citotóxico. O sobrenadante contendo CTAB foi 

descartado, e o precipitado foi lavado com água deionizada. Este procedimento de lavagem e 

centrifugação foi repetido por três vezes. Ao final, as partículas foram suspensas em 1 mL de 

água desionizada e estocadas ao abrigo da luz até sua utilização (MURPHY et al., 2002). 
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4.1.3. OBSERVAÇÃO DAS NANOBARRAS POR IMAGENS. 

  

As análises de MEV foram realizadas em um equipamento LEO 440 (LEO Electron 

Microscopy Ltda.), operando com feixe de elétrons de 20 keV. As amostras foram fixadas em 

porta-amostras de alumínio com fita adesiva de carbono. As imagens tiveram como objetivo 

observar a conformação das nanopartículas.. 

 

4.1.3. VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA SOLUÇÃO DE SEEDS 

 

Durante os experimentos, foi observado que quanto mais tempo houvesse passado 

desde a síntese das seeds, mais a solução de nanobarras tendia à coloração azul. Para os 

experimentos in vivo previstos, essas nanobarras seriam inviáveis, uma vez que apresentam 

absorção máxima no comprimento de onda em torno de 600 nm. Para verificar essa influência 

das seeds na síntese das nanobarras, estas foram utilizadas após 24, 48, 72 e 96 horas após sua 

síntese. O espectro de absorção das nanobarras resultantes foi analisado em espectrofotômetro 

de U.V.-visível da HITACHI, modelo U-1100, de 200 a 1000 nm. 

 

4.2. ENSAIO DE CITOTOXICIDADE MTT 

 

Para verificar se a utilização de nanopartículas recobertas por CTAB (sem que haja 

este composto livre na solução) é viável, as nanobarras foram testadas in vitro pelo método do 

MTT. O método envolve a conversão, pelas células, do MTT [brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazólio] – (Sigma), um sal tetrazólio vermelho quando em 

solução, em um formazan blue de coloração roxa azulada. Tal reação geralmente é atribuída à 

atividade das mitocôndrias, porém o exato mecanismo da redução do MTT ainda não está 

bem esclarecido (VELLONEN et al., 2004). Como o produto formado é impermeável às 

membranas celulares, este se acumula dentro das células vivas. Após a exposição das células 

ao composto teste e ao período de incubação das mesmas em contato com o MTT, as amostras 

passam pelo leitor de microplacas, onde a absorbância em 550 nm é determinada. 

O teste foi feito utilizando células HTC (provenientes de hepatoma de rato), células 

HepG2 (provenientes de hepatoma humano), células 786-O (cultura de células de carcinoma 

renal humano) e células HT-29 (oriundas de câncer de cólon humano), todas adquiridas no 

Banco de Células do Rio de Janeiro (UFRJ). Elas foram cultivadas em frascos de cultura de 

25 cm
2
 contendo meio DMEM (Gibco) suplementado com 10% de soro bovino fetal (Gibco), 
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e mantidas em estufa de CO2 a 5%. Nestas condições, o ciclo celular desta linhagem é de 

aproximadamente 24 horas. 

Neste experimento, foram testadas as soluções de nanopartículas centrifugada e não 

centrifugada. Para a solução que continha CTAB livre no meio, foram utilizadas 

concentrações relativas de 2 x 10
-7

 até 2 x 10
-3

 microlitros por microlitro de meio de cultura. 

Para a solução livre de CTAB no meio, foram utilizadas concentrações de 0,01 até 0,2 

microlitros por microlitro de meio de cultura. Como controle, utilizou-se a doxorrubicina, um 

quimioterápico amplamente utilizado no tratamento de diversos tipos de tumores atualmente, 

numa concentração de 0,125 mg mL
-1

. 

Este teste foi realizado no departamento de Genética da Universidade Estadual de 

Londrina, com o auxílio de Leonardo Campos Zanelatto. 

 

4.3. ANIMAIS EXPERIMENTAIS: 

 

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) machos criados no biotério da 

Bioengenharia, na Escola de Engenharia de São Carlos, pesando entre 30 e 40 gramas. O 

biotério utiliza ciclo de claro/escuro (12/12h), com livre acesso a água e ração e controle de 

temperatura. O projeto segue as normas da Comissão de Ética em Experimentação Animal da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde foi aprovado, de acordo com o protocolo 

de número 039/2010 (Anexo I). 

Os camundongos foram divididos em quatro grupos experimentais, todos eles 

compostos de dez animais portadores de tumor de Ehrlich:  

 Grupo L: 10 animais que não receberam as nanopartículas, mas receberam 

irradiação do laser em intensidades de 720 mW cm
-2

 (216 J cm
-2

) ou 2 W cm
-2

 

(600 J cm
-2

); 

 Grupo N: animais que receberam as nanopartículas e não foram irradiados 

(n=10); 

 Grupo H: animais que receberam as nanopartículas bem como a irradiação do 

laser em nas intensidades e doses citadas no grupo L, caracterizando o 

tratamento hipertérmico; 

 Controles: grupo que não recebeu nanobarras nem tratamento por hipertermia 

(n=10). 
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4.4. MANUTENÇÃO DAS CÉLULAS TUMORAIS 

 

As células do carcinoma de Ehrlich foram gentilmente cedidas pelo professor Dr. 

Rubens Cecchini, do Laboratório de Fisiopatologia de Radicais Livres, Departamento de 

Ciências Patológicas, da Universidade Estadual de Londrina. O líquido ascítico proveniente 

de um animal portador de carcinoma de Ehrlich há 10 dias foi coletado e 100 µL desse líquido 

foram inoculados intraperitonealmente em outro camundongo. Este mesmo procedimento foi 

repetido a cada 10 dias (DAGLI, 1989; SAAD-HOSSNE, 2004). 

 

4.5. INÓCULO DO TUMOR DE EHRLICH 

 

Uma solução contendo 2,0 x 10
6
 células tumorais foi inoculada no tecido subcutâneo 

da região inguinal esquerda dos camundongos (KURODA et al., 1976). O tratamento com 

nanobarras fora realizado quando o tumor atingiu um diâmetro de aproximadamente 10 mm, 

devido ao poder de penetração do laser. 

 

4.6. TRATAMENTO HIPERTÉRMICO, EUTANÁSIA E COLETA DE MATERIAIS 

 

Quando o tumor sólido atingiu o diâmetro de 10 mm, 100 µL de uma solução 

contendo nanopartículas a uma densidade óptica de 0,5 foram injetadas via veia caudal nos 

animais dos grupos N e H. Os animais controles e dos grupos L receberam 100 µL de solução 

salina estéril. De acordo com o protocolo de O’Neal et al (2004), 72 horas depois da 

administração de nanobarras ou de salina estéril os animais (exceto controles e animais do 

grupo N) foram submetidos ao tratamento com laser na região do infravermelho próximo (808 

nm) em intensidades de 720 mW cm
-2 

(dose de 216 J cm
-2

) ou 2 W cm
-2

 (dose de 600 J cm
-2

) 

por 5 minutos, sendo que a área irradiada foi de 2,5 cm². Os camundongos foram anestesiados 

com xilazina a 10 mg/Kg de peso corpóreo e quetamina a 100 mg/Kg e a região do tumor fora 

tricotomizada. A anestesia tem um período hábil de 60 a 100 minutos. Utilizou-se um 

termômetro digital com duas saídas, sendo que nos animais do grupo H, um dos medidores foi 

colocado na base do tumor, mediante uma incisão cirúrgica e o outro foi colocado na lateral 

do tumor, sobre região de tecido saudável, para comparar o aumento de temperatura entre o 

tecido normal e tumoral. Nos animais do grupo L, um dos medidores foi colocado na base do 

tumor e o outro na boca, para avaliar se o tratamento permanecia localizado. O procedimento 
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está mostrado na figura 8. Após o tratamento, os animais foram eutanasiados por 

deslocamento cervical e o tumor coletado e estocado em nitrogênio líquido até que fossem 

realizadas as análises subsequentes, ou fixados em formalina tamponada para procedimento 

histológico. 

 

 

Figura 8: Procedimento do tratamento hipertérmico 

 

4.7. ANÁLISE HISTOLÓGICA DO TUMOR 

 

 Três dos animais de cada grupo foram eutanasiados uma hora após o tratamento 

hipertérmico (os animais não tratados, quais sejam os controles e os do grupo N, foram 

eutanasiados no mesmo período) e tiveram seus tumores coletados e embebidos em solução 

fixadora tamponada de formol (Formaldeído 10% em pH 7,0). Os tumores foram fixados por 

24 horas, para então serem incluídos em parafina para posterior secção dos cortes histológicos 

em micrótomo, com 7 µm de espessura. Foram retirados cinco cortes de cada animal, 

oriundos de diferentes profundidades do material tumoral. Os cortes receberam coloração por 

Hematoxilina-eosina e foram analisados em microscópio óptico, modelo National Optical 163 

(trinocular). 

 

 

 



Material e Métodos   44 

4.8. TESTES BIOQUÍMICOS DE VERIFICAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO 

 

Todos os ensaios bioquímicos foram realizados no laboratório de Fisiopatologia e 

Radicais Livres da Universidade Estadual de Londrina. Os testes foram feitos com o intuito de 

demonstrar os danos oxidativos às biomoléculas decorrentes do tratamento em partes distintas 

da célula, quais sejam as membranas e as biomoléculas imersas no citoplasma, de modo a 

caracterizar melhor as consequências da hipertermia. 

 

4.8.1. QUIMILUMINESCÊNCIA INICIADA POR TERC-BUTIL-HIDROPERÓXIDO 

 

O terc-butil-hidroperóxido reage com os lipídeos de membrana que foram previamente 

oxidados no organismo, pelo ataque de espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio. O produto 

dessa reação é um composto instável que libera fótons para estabilizar-se em um estado 

energético menor. Esses fótons podem ser detectados em luminômetro Glomax 20/20, onde as 

amostras são alocadas e acrescidas de terc-butil hidroperóxido. O aparelho realiza a análise 

durante uma hora, gerando um gráfico correspondente à reação do terc-butil com os 

lipoperóxidos, que mostra o quão oxidadas se encontravam a membranas das células 

analisadas. Os resultados são expressos em Unidades Relativas de Luminescência. Neste 

trabalho, seguiu-se a metodologia descrita por Flecha et al (1990) com algumas modificações. 

Basicamente, as células tumorais foram homogeneizadas em homogeneizador Ultra-Turrax a 

uma concentração de 10% de células em tampão (KH2PO4 10 mmol L
-1

 em NaCl 0,9%, 

pH=7,4). O homogenato foi então centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos, a 4ºC. O 

procedimento, incluindo reagentes, volumes e concentrações, está resumido na tabela 1. 

 

Tabela 1: Procedimento experimental para a verificação da lipoperoxidação de membrana das células 

tumorais. 

QUIMILUMINESCÊNCIA NAS CÉLULAS TUMORAIS 

Material Volume (µL) 

Tampão KH2PO4 10 mmol L
-1

 em NaCl 

0,9%, pH=7,4 

920 

células a 10% 70 

terc-Butil Hidroperóxido 3 mmol L
-1

 10 
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Logo após a mistura destes reagentes em um microtubo, este fora colocado no 

Luminômetro modelo Glomax 20/20, com faixa de resposta de 350-650 nm, e a leitura 

realizada durante 60 minutos. Os resultados foram expressos em Unidades Relativas de Luz 

(URL) por mg de proteínas de células viáveis, para as células tumorais e em Unidades 

Relativas de Luz (URL) para o plasma. 

 

4.8.2. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL DO TECIDO  

 

A capacidade antioxidante total das células tumorais e do plasma foi determinada pela 

metodologia de TRAP (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter) descrita por Wayner 

et al. (1985), que se baseia na ação conjunta dos antioxidantes de uma amostra frente a um 

desafio oxidativo, que no caso consiste no composto  

2,2’-azo-bis-(2-amidinopropano) (ABAP). Este composto é caracterizado como um sistema 

gerador de radicais livres, produzindo um fluxo de radicais peroxil a uma taxa constante a 

37ºC. A reação é revelada pela ação do Luminol, que amplifica a emissão de fótons que 

podem ser captados e transformados em sinal digital pelo aparelho Luminômetro. Enquanto 

existirem antioxidantes disponíveis na amostra, a reação do ABAP é inibida, sendo o tempo 

desta inibição chamado ―Tempo de Indução‖. O TRAP é definido pela razão entre o tempo de 

indução da amostra sobre o tempo de indução de um padrão de antioxidante. Como padrão, 

utilizou-se o composto 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxilato (Trolox
®
), um 

análogo hidrossolúvel da vitamina E caracterizado por neutralizar 2 radicais peroxil por 

molécula. A figura 9 mostra um exemplo das curvas obtidas com a técnica.  
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Figura 9. Curvas de luminescência obtidas na técnica de TRAP. 

  

A mesma solução de células utilizada para o ensaio de quimiluminescência foi 

utilizada para este ensaio. O resultado é expresso em µmol L
-1

 equivalentes de Trolox por 

miligrama de proteínas.  

 O procedimento experimental está descrito na tabela 2. 

 

Tabela 2: Procedimento experimental para a análise da capacidade antioxidante total das células 

tumorais. A obtenção das curvas do ABAP e do Trolox é realizada da mesma maneira quando se 

analisa o plasma ou as células tumorais 

Material 

Volume (µL) 

Obtenção da 

curva do ABAP 

Obtenção da 

curva do Trolox 

TRAP das 

células tumorais 

Tampão glicina  

0,1 mol L
-1

, pH=8,6 
900 830 880 

Solução de Trolox ------- 70 ------- 

Solução de luminol 50 50 50 

Sobrenadante de células 

tumorais lisadas a 10% 
------- ------- 20 

Solução de ABAP 50 50 50 
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Logo após a mistura dos reagentes, homogeneizou-se rapidamente o conteúdo dos 

microtubos, e disparou-se a leitura. Esta foi realizada em luminômetro modelo Turner 

Designs TD-20/20, com resposta entre 300 e 650 nm, por 15 minutos. 

 

 

4.8.3. DOSAGEM DE PROTEÍNAS 

 

As proteínas da amostra são dosadas conforme Lowry et al., 1951. A dosagem de 

proteínas é necessária para a expressão dos resultados dos testes de avaliação de atividade 

enzimática. Em resumo, as proteínas reagem com o sulfato de cobre presente no reagente 

cúprico (Na2CO3 10%, Tartarato de sódio-potássio 2%, CuSO4 1%), formando um complexo 

de tetradentato, de coloração azul clara. Este complexo reduz o ácido fosfomolíbdico-

fosfotúngstico presente no reagente de Folin-Ciocalteau, gerando uma coloração azul escura 

na solução. A intensidade da coloração é analisada em espectrofotômetro, de acordo com a 

absorbância em 660 nm. Inicialmente, obtém-se uma curva padrão de solução de 

soroalbumina bovina (0,1 mg mL
-1

), para depois serem realizadas as análises das amostras. 

 

 

4.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

Para as curvas de quimiluminescência fora utilizado o teste two-way ANOVA, com o 

pós-teste de Bonferroni e as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas 

quando o valor de p foi menor que 0,05. 

Para os outros resultados, fora aplicado o teste one-way ANOVA e as diferenças 

consideradas estatisticamente significativas nas mesmas condições supracitadas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E ESPECTRO DE ABSORÇÃO 

DAS NANOPARTÍCULAS 

 

As imagens (figuras 10 e 11) revelam nanobarras com comprimento de 30 a 50 nm e diâmetro 

de aproximadamente 10 nm, além de algumas nanoesferas de maior calibre que não foram 

eliminadas na centrifugação em alta rotação. Para confirmar que a presença de nanoesferas na 

solução não interferia no perfil de interação com a luz das nanobarras, o espectro de absorção 

da solução de nanopartículas foi obtido em espectrofotômetro, entre 200 e 1000 nm. 

 

 
Figura 10. Fotomicrografia por MEV das nanoparticulas obtidas. Aumento de 80000x. 



Resultados   49 

 
Figura 11. Fotomicrografia por MEV das nanoparticulas obtidas. Aumento de 125000x. 

 

Depois de padronizada a técnica, foram obtidas as nanobarras de tamanho ideal, ou 

seja, que apresentassem os dois picos de ressonância característicos, sendo um pico de 

absorção em torno de 522 nm e o outro, utilizado na terapia hipertérmica, em torno de        

800 nm, mesmo com a presença de nanoesferas, como mostra a figura 12. 

 
Figura 12: Espectro de absorção das nanopartículas sintetizadas e da solução padrão de CTAB.       

(—■—) Nanobarras. (—■—) CTAB 
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5.2. INFLUÊNCIA DO TEMPO DECORRIDO DESDE A SÍNTESE DAS SEEDS 

 

Quando o espectro de absorção das seeds foi analisado, observou-se que este se 

modificava, tendendo à formação de um pico na região de 512 nm (figura 13). Este espectro é 

característico de nanoesferas de maior diâmetro, o que indica que a síntese continua a ocorrer 

após as seis horas descritas no protocolo da literatura (Murphy; Jana, 2002). Essa alteração de 

tamanho exerce influência na razão de proporção das nanobarras. Foi possível observar que 

após 48 horas de serem sintetizadas as seeds, quanto maior o tempo decorrido, mais o pico de 

absorção correspondente ao tratamento hipertérmico das nanobarras desloca-se para a 

esquerda, até se fundir com o pico de ressonância menor, como mostra a figura 14. Os picos 

tendem a fundir-se, como ocorre nas nanoesferas. Pode-se inferir, então, que as nanobarras 

resultantes da síntese são mais esféricas conforme o tempo decorrido desde a síntese das 

seeds. As nanobarras sintetizadas 24 e 48 horas após a síntese das seeds não apresentaram 

diferença nos picos de ressonância (Wei et al., 2004).  

 

Figura 13. Espectro de absorção das seeds de acordo com o tempo decorrido desde sua síntese.       

(—■—) CTAB, (—■—) 24 horas, (—■—) 48 horas, (—■—) 72 horas, (—■—) 96 horas. 
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Figura 14. Espectro de absorção das nanopartículas sintetizadas após determinado tempo decorrido 

desde a síntese das seeds: (—■—) CTAB, (—●—) 24 horas, (—▲—) 48 horas, (—▼—) 72 horas,   

(—♦—) 96 horas. 

 

5.3. ENSAIO DE CITOTOXICIDADE MTT 

 

O ensaio de citotoxicidade revelou que quando as células foram incubadas em um 

meio de cultura que contivesse 2x10
-3

% de solução de nanobarras, essa diluição considerável 

já era suficiente para desencadear de 40 a 80% de morte celular, dependendo da linhagem 

utilizada. Observou-se 100% de morte celular em todas as linhagens para o meio contendo 

CTAB livre já em uma diluição de 0,02 % de solução de nanobarras em meio de cultura. Em 

contrapartida, a solução sem CTAB livre apresentou citotoxicidade em média mil vezes 

menor e esse efeito tóxico só foi considerado relevante a partir de uma concentração alta de 

10% de solução de nanobarras por mL de meio (cinquenta vezes maior que a concentração 

mais letal da outra solução), como pode ser visto nas figuras 15 e 16. As barras direcionadas 

para baixo indicam linhagens que continuaram a crescer mesmo com a presença das 

nanobarras. 
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Figura 15. Porcentagem de morte celular observada no teste de citotoxicidade MTT na presença de 

CTAB livre. DOXO: padrão de Doxorrubicina. 
 

 

Figura 16. Porcentagem de morte celular observada no teste de citotoxicidade MTT na ausência de 

CTAB livre. DOXO: padrão de Doxorrubicina. 
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5.4. TRATAMENTO HIPERTÉRMICO 

 

 O diâmetro dos tumores foi em média de 1,1 cm. Durante o tratamento com 2 W cm
-2

 

(dose de 600 J cm
-2

), a temperatura na base do tumor dos animais do grupo L aumentou para 

52ºC (um aumento de aproximadamente 20 graus centígrados), enquanto que não houve 

alteração na temperatura na boca, provando que a alteração térmica é localizada, como mostra 

a figura 17. Nos animais inoculados com solução de nanobarras (grupo H), a temperatura na 

base do tumor foi elevada a 79ºC (um aumento de aproximadamente 47 graus centígrados, 

gerando queimaduras na região irradiada), enquanto que nas adjacências do tumor esse 

aumento foi 36 graus menor, como mostrado na figura 18. Após o tratamento, houve evidente 

redução no volume e perda de coloração do tumor para os animais do grupo H, indicando 

dano intenso e isquemia decorrentes da hipertermia. A figura 19 mostra a redução do volume 

tumoral e a perda de coloração logo após o tratamento hipertérmico nessa intensidade de 

radiação. 

 
Figura 17: Curva do aumento da temperatura durante e após a irradiação com laser em 808 

nm (2 W cm
-2

) dos animais do grupo L. (—) Tumor. (—) Boca 
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 Figura 18: Curva da variação de temperatura durante e após a irradiação com laser em      

808 nm (2 W cm
-2

) dos animais do grupo H. (—) Tumor. (—) Borda 

 

 

Figura 19: Resultado macroscópico do tratamento hipertérmico (dose de 600 J cm
-2

). (A) 

camundongo antes do tratamento. (B) o mesmo camundongo após o tratamento.  

  

 Quando uma intensidade menor foi utilizada no tratamento, a elevação de temperatura 

foi menos intensa e, portanto, menos agressiva ao organismo dos camundongos. Nos animais 

do Grupo L, a temperatura na base do tumor chegou a 42ºC (aumento de 11 graus), enquanto 

que na periferia do tumor a temperatura se elevou em apenas dois graus, chegando a 33ºC, 

como mostra a figura 20. Já nos animais do grupo H, a temperatura do tumor chegou a 45ºC 

(aumento de 15 graus), temperatura ótima para que o efeito hipertérmico citotóxico ocorra nos 

A B 
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tumores, enquanto que a temperatura periférica foi elevada a 35ºC (aumento de 5 graus), de 

acordo com a figura 21. Não foi observada alteração macroscópica (redução volumétrica e 

perda de coloração) após o tratamento com esta intensidade de radiação. 

 
Figura 20. Temperatura durante irradiação com laser em 808 nm (720 mW cm

-2
) nos animais do 

grupo L. (—) Tumor. (—) Borda 

 

 

 
Figura 21. Aumento de temperatura durante irradiação com laser em 808 nm (720 mW cm

-2
) nos 

animais do grupo H. (—) Tumor. (—) Borda 
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5.5. ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

 

 Os tumores controles apresentaram moderada taxa de necrose do tipo caseosa (com 

perda dos limites celulares e extravasamento do material intracelular), células com intenso 

pleomorfismo e com muitas alterações nucleares. Há grande variação na relação núcleo-

citoplasma, sendo que o núcleo e, mais frequentemente, o nucléolo encontram-se em níveis 

variáveis de célula para célula, concordando com o observado em literatura (MACHADO, 

2006). Todas as características citadas podem ser evidenciadas nos cortes histológicos 

corados com hematoxilina-eosina, em aumentos de 100 vezes (figura 22) e de 400 vezes 

(figura 23). 

 

 
Figura 22. Corte histológico de tumor de animal Controle (aumento de 100X). NC: Foco de 

necrose caseosa. (Hematoxilina-eosina) 
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Figura 23. Corte histológico de tumor de animal Controle (aumento de 400X). (Hematoxilina-

eosina) 
  

 

 

Não houve diferença significativa entre as amostras dos animais controles e dos 

animais do grupo N, demonstrando que a presença das nanobarras por si só não é capaz de 

danificar o tecido tumoral. A figura 24 mostra um corte histológico de tumor do grupo N em 

aumento de 100 vezes. Notam-se alguns focos de necrose caseosa, principalmente nos locais 

mais afastados dos casos sanguíneos. 

Nos animais do grupo L tratados com laser em intensidade de 720 mW cm
-2

, houve 

um sutil aumento na taxa de necrose observada, uma vez que o número de células com núcleo 

cariolítico e cariorréxico é maior, assim como a quantidade de resíduos celulares provenientes 

da necrose em estágio avançado, como mostra a figura 25. 
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Figura 24. Corte histológico de tumor de animal do grupo N (aumento de 100X). NC: focos de 

necrose caseosa. (Hematoxilina-eosina) 

 

 
Figura 25. Corte histológico de tumor de animal do grupo L tratado com laser em intensidade 

de 720 mW cm
-2

 (aumento de 100X). (Hematoxilina-eosina) 

 

NC 

NC 
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Os cortes histológicos dos tumores provenientes do grupo H (figura 26) tratado com 

intensidade de radiação de 720 mW cm
-2

 já mostraram intensa destruição do parênquima 

tumoral, com extensa área de necrose do tipo caseosa, onde já não se pode não se evidenciam 

os limites celulares e não há vestígios do núcleo. 

Resultados semelhantes foram encontrados nos tumores de animais do grupo L 

tratados laser a 2 W cm
-2

, apesar de que os danos tissulares ainda foram mais intensos nos 

animais do grupo H (em ambas as intensidades de laser testadas). Na figura 27 podem ser 

evidenciados extensos núcleos necrópticos, principalmente nas regiões mais profundas do 

material tumoral. Evidencia-se que o laser já é capaz de induzir, sozinho, danos irreversíveis 

ao tecido neoplásico. 

 

 
Figura 26. Corte histológico de tumor de animal do grupo H irradiado por 5 minutos com laser 

em 720 mW cm
-2

 (dose de 216 J cm
-2

) (aumento de 100X). NC: grande foco de necrose 

caseosa. (Hematoxilina-eosina) 
 

 

NC 



Resultados   60 

 
 
 

 
Figura 27. Corte histológico de tumor de animal do grupo L irradiado por 5 minutos 

(intensidade de 2 W cm
-2

 e dose de 600 J cm
-2

) (aumento de 100X). NC: grande foco de 

necrose caseosa. (Hematoxilina-eosina) 
 
 
 
 

 Os danos observados nos tumores dos animais do grupo H foram os mais intensos. 

Praticamente toda a área tumoral observada no corte histológico exibia necrose do tipo 

coagulativa (quando se evidenciam os limites celulares) ou caseosa. Os poucos núcleos 

celulares observados encontravam-se em estágio de alteração morfológica característica da 

necrose. A figura 28 mostra um aumento de 100 vezes de um tumor do grupo supracitado, 

onde se pode evidenciar um foco de necrose do tipo coagulativa no centro do corte, e várias 

regiões de necrose caseosa na periferia.  

 

 

 

 

NC 

NC 
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Figura 28. Corte histológico de tumor de animal do grupo H irradiado por 5 minutos (intensidade 

de 2 W cm
-2

 e dose de 600 J cm
-2

) (aumento de 100X). NC: grande de necrose caseosa. NCo: foco 

de necrose coagulativa. (Hematoxilina-eosina) 
 

 

Pode-se notar ainda, que mesmo que haja a presença de alguns núcleos celulares, os 

mesmos encontram-se com pouca coloração, ou seja, estão em estágio cariorréxico ou 

cariolítico, como pode ser melhor observado em um aumento de 400 vezes na figura 29. 

 Outra característica observada nestes animais foi a presença de várias áreas de 

congestão sanguínea, inclusive com focos hemorrágicos, como pode ser visto na figura 30. 

NC 

NC 

NCo 
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Figura 29. Corte histológico de tumor de animal do grupo H irradiado por 5 minutos (intensidade 

de 2 W cm
-2

 e dose de 600 J cm
-2

) (aumento de 400X). (Hematoxilina-eosina) 
 

 
Figura 30. Tumor de animal do grupo H irradiado por 5 minutos (intensidade de 2 W cm

-2
 e dose 

de 600 J cm
-2

) (aumento de 400X) mostrando congestão e hemorragia. (Hematoxilina-eosina) 
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5.6. QUIMILUMINESCÊNCIA INICIADA POR TERC-BUTIL HIDROPERÓXIDO  

 

Tanto os tumores tratados somente com o laser a 810 nm (2 W cm
-2

) quanto os 

tratados com laser e nanobarras apresentaram altas taxas de lipoperoxidação, evidenciadas 

pela elevação do pico de emissão de fótons nos primeiros mil segundos, caracterizando um 

intenso estresse oxidativo de membrana. As duas curvas são estatisticamente diferentes da 

curva obtida dos controles e dos animais do grupo N, mas não são diferentes entre si 

(p<0,05), demonstrando que as nanobarras não interferem no dano causado à membrana. O 

gráfico obtido é apresentado na figura 31. 

 
Figura 31. Lipoperoxidação de membrana demonstrada pela quimiluminescência iniciada por terc-

butil hidroperóxido (intensidade de 2 W cm
-2

): 

(—■—) Controles, (—●—) Grupo N, (—▼—) Grupo L (—▲—) Grupo H. 

  

Os danos não foram tão intensos nos animais tratados com dose de radiação de 216 J 

cm
-2

. Nenhuma das curvas difere entre si, apesar de haver uma tendência a um maior grau de 

estresse nos animais dos grupos L e H, assim como foi demonstrado nos animais tratados com 

600 J cm
-2

. Houve diminuição no tempo para que o pico de emissão fosse atingido nas 

amostras desses mesmos grupos com relação aos animais controles e do grupo N, mostrando 

que a o dano oxidativo foi ligeiramente maior nos animais irradiados (figura 32). 
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Figura 32. Lipoperoxidação de membrana demonstrada pela quimiluminescência iniciada por terc-

butil hidroperóxido (intensidade de 720 mW cm
-2

): 

(—■—) Controles, (—●—) Grupo N, (—▼—) Grupo L (—▲—) Grupo H. 

  

 

5.7. CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL 

 

 No protocolo com intensidade de 2 W cm
-2

 de radiação, os grupos Controle, N e L não 

apresentaram diferença estatística entre si com relação à capacidade antioxidante total, porém 

no grupo H esta encontra-se aumentada, em razão do maior ataque de espécies oxidativas em 

decorrência do tratamento hipertérmico, como mostra a figura 33. 

 Se tratados com intensidade de radiação de 720 mW cm
-2

, os tumores não apresentam 

qualquer alteração significante na capacidade antioxidante total, ou seja, não desenvolvem 

resposta ao dano oxidativo que está a ocorrer. Em virtude da temperatura atingida ser menor, 

o estresse oxidativo gerado é proporcionalmente menos intenso, não exigindo tal resposta das 

células tumorais. Nenhuma das amostras difere estatisticamente entre si, como mostrado na 

figura 34. 
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Figura 33. Capacidade antioxidante total dos grupos experimentais e controle (intensidade de             

2 W cm
-2

). 

 

 

 

Figura 34. Capacidade antioxidante total dos grupos experimentais e controle (intensidade de 720 

mW cm
-2

). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Pela sua alta incidência e pela falta de tratamentos confiáveis e com eficácia 

considerável, o câncer é alvo de inúmeras pesquisas visando diagnósticos cada vez mais 

sensíveis e precoces, além de tratamentos menos desgastantes e onerosos. A remoção 

cirúrgica, ainda que invasiva e que exija a remoção de uma área grande de tecido saudável às 

margens dos tumores, continua como o padrão ouro para a maioria dos tumores sólidos, a não 

ser nos casos em que sua remoção possa afetar o funcionamento de órgãos vitais. Como forma 

de melhorar o prognóstico dos pacientes com câncer, estes são por vezes submetidos a 

terapias adjuvantes, como a quimioterapia e radioterapia e, mais recentemente, surgiram 

outros tratamentos tais quais a imunoterapia. Apesar de tantas alternativas, o câncer continua 

sendo uma condição patológica de difícil tratamento e com altas taxas de mortalidade 

(ALISON, 2007). 

 Avanços têm sido obtidos quanto à procura por novos tratamentos, principalmente 

aqueles que utilizam campos magnéticos, luz e até mesmo antimatéria (FAHIMIAN et al., 

2009). 

 A terapia fototérmica, ou seja, a que se baseia no aquecimento e consequente morte 

das células tumorais mediante a aplicação de um comprimento de onda, com ou sem ajuda de 

dispositivos que absorvam a luz, inclui-se entre tais tratamentos promissores, como 

tratamentos únicos ou como adjuvantes. Resultados muito positivos foram obtidos com as 

chamadas nanoshells, partículas de sílica recobertas com uma camada de ouro. Tais partículas 

apresentam a propriedade de absorverem determinado comprimento de onda e, através de 

ressonância plasmônica de superfície, transformam a energia que receberam em calor. 

 Nos últimos anos cresceu o interesse por uma nova conformação de nanopartículas 

metálicas, as chamadas nanobarras, principalmente as nanobarras de ouro. Elas apresentam 

maior superfície para interação com a luz por unidade de volume, quando comparada com as 

outras conformações de nanopartículas preexistentes. Sua síntese é simples pelo método de 

seeding, proposto por Murphy e colaboradores, o qual utiliza partículas pré-formadas e 

esféricas para o crescimento unidirecional das nanobarras pela redução do ouro em presença 

de CTAB. Neste trabalho, realizamos com sucesso a síntese de nanobarras por este método, 

ajustando a razão de proporção para que a partícula apresentasse ressonância plasmônica no 

comprimento de onda no infravermelho próximo, ao redor de 808 nm. 
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 Porém, no decorrer da padronização das sínteses, observamos que o tempo decorrido 

desde a síntese das seeds influenciava na coloração da solução final de nanobarras, indicando 

que a razão de proporção não era a mesma. Pelos nossos resultados, pudemos concluir que as 

seeds aumentam seu raio, fato evidenciado pelo surgimento de um pico de absorção de luz em 

torno de 512 nm, proporcional ao tempo decorrido desde sua síntese. As nanobarras 

resultantes tendem a ficar com uma forma cada vez mais esférica, o que se observa com a 

aproximação dos dois picos de absorção característicos das nanobarras, até o ponto em que se 

fundem em um só pico (96 horas após a síntese). O espectro resultante é típico de uma 

nanoshell (LAPOTKO et al., 2006). Podemos afirmar a partir de nossos resultados que as 

seeds podem ser utilizadas em no máximo 48 horas após serem sintetizadas, de modo a 

garantir o controle preciso da razão de proporção das nanobarras. 

 As partículas obtidas após a padronização da síntese apresentaram algumas diferenças 

de conformação, como observado nas eletromicrografias. Nanobarras foram sintetizadas 

juntamente com nanoesferas maiores. Para sabermos se haveria influência dessas nanoesferas 

no espectro de absorção das nanobarras, o que poderia comprometer o tratamento 

hipertérmico, a absorbância das nanobarras de 200 a 1000 nm foi observada. Os resultados 

mostraram que não há qualquer interferência das nanoesferas na ação hipertérmica das 

nanobarras, o que garante que elas possam ser utilizadas mesmo na presença de nanoesferas. 

O CTAB utilizado na síntese pelo método de seeding é altamente citotóxico, por 

desestruturar membranas e outras biomoléculas. Por essa razão, opta-se frequentemente por 

retirar esse composto da solução proveniente da síntese, bem como retirá-lo da camada de 

recobrimento das nanobarras, substituindo-o por um biopolímero mais compatível (KELLY et 

al., 2003; SUGUNAN et al, 2005; HUFF et al., 2007; HANSEN et al., 2008). No entanto, 

alguns estudos indicam a possibilidade de que o CTAB aderido às nanobarras não apresente 

citotoxicidade considerável (PISSUWAN et al., 2008). Nossos resultados confirmam a alta 

citotoxicidade do CTAB quando 100% das células de todas as linhagens testadas morreram 

após serem incubadas com 0,02% de solução de nanobarras por mL de meio de cultura. Essa 

citotoxicidade foi diminuída em torno de mil vezes quando o CTAB foi retirado do meio de 

síntese de nanobarras, e demonstra ser importante somente quando as células são incubadas 

com 1% de solução de nanobarras por mL de meio de cultura. Isso demonstra a possibilidade 

de utilizarem-se nanobarras de ouro recobertas por CTAB, desde que este composto não se 

encontre livre na solução, o que pode ser facilmente conseguido mediante algumas 

centrifugações e lavagens com água desionizada. O CTAB aderido às nanobarras não 

apresentou toxicidade significativa na dose utilizada para tratamentos in vivo. Assim, a síntese 
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das nanopartículas torna-se mais fácil e menos onerosa, uma vez que se torna desnecessária a 

modificação do polímero de recobrimento. 

 Essas nanopartículas mostraram-se muito eficientes na conversão de energia 

eletromagnética em energia térmica através da ressonância plasmônica de superfície, como 

evidenciado durante o tratamento hipertérmico. Porém, observou-se que somente a irradiação 

com o laser na potência de 2 W cm
-2

, como descrito na literatura (NADEJDA et al., 2009; von 

MALTZAHN et al., 2009), já seria suficiente para induzir necrose, pois levou ao aumento de 

20 graus na temperatura do tecido neoplásico. Neste experimento, apesar de os animais terem 

sua temperatura aumentada em média em 47ºC na região do tumor – o que provavelmente 

poderia induzir queimaduras que seriam dolorosas – eles foram eutanasiados logo após o 

tratamento, sem que o tempo hábil da anestesia houvesse se esgotado. Como em outros 

tratamentos utilizando laser a potência deste raramente ultrapassa 1 W cm
-2

, devido a riscos 

de queimaduras e outras complicações, e já foram obtidos resultados muito positivos com 

aumentos de temperatura de quatro a seis graus centígrados, principalmente com outras 

conformações de partículas, (O’NEAL et al., 2004; HIRSCH et al., 2006, LAPOTKO et al., 

2006; PISSUWAN et al., 2006; ZAMAN et al., 2007; NADEJDA et al., 2009) decidimos 

realizar mais experimentos com o laser em uma potência menor (720 mW cm
-2

). Os 

resultados histológicos foram análogos aos encontrados para o laser com 2 W cm
-2

 de 

intensidade, porém a amplitude dos danos ainda é menor. Isso pode ter ocorrido em razão de o 

tempo de tratamento ter sido demasiadamente curto (cinco minutos), uma vez que a maioria 

dos autores utiliza mais de 20 minutos de irradiação para o tratamento hipertérmico (HUANG 

et al., 2006; HUFF et al., 2007; NADEJDA; JINZHONG, 2009).  

 Pouco se sabe acerca dos mecanismos moleculares de ação do tratamento hipertérmico 

em tumores. O direcionamento das células à apoptose ou à necrose, e a sinalização para estes 

eventos ainda é praticamente desconhecido. O ensaio de quimiluminescência pode ajudar a 

esclarecer esta questão, uma vez que o estresse oxidativo pode ser responsável por ativar tanto 

a apoptose quanto a morte celular seguida de necrose. Como o aumento de temperatura obtido 

no tratamento em ambas intensidades de radiação
 
foi grande, infere-se que as células tumorais 

sofreram morte seguida de necrose, correspondente a uma queimadura, o que foi evidenciado 

também pela análise histológica (LI et al., 1999). Os resultados indicam que a irradiação com 

laser já foi suficiente para induzir a danos oxidativos nas membranas de células tumorais. Tais 

resultados estão de acordo com os dados da literatura, que afirmam que a irradiação com 

infravermelho próximo, numa potência acima de 7 mW são suficientes para comprometer a 

integridade da membrana e gerar espécies reativas de oxigênio (TIRLAPUR et al., 2001). E 
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apesar de o aumento de temperatura ter sido duas vezes maior nos animais tratados com 

nanobarras, não houve diferença entre estes animais e os que só foram irradiados, sem 

nanobarras. Isso pode indicar que o dano às membranas se deve somente à ação do laser, 

enquanto que os danos causados pelas nanobarras foram localizados no interior das células 

(HUFF et al., 2007). 

A capacidade antioxidante total apresentou-se aumentada no grupo tratado com 

nanobarras e irradiado com a dose de 600 J cm
-2

 de laser, o que pode ocorrer em resposta a 

um estresse oxidativo aumentado devido ao tratamento hipertérmico (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 2006). Não houve diferença estatística, porém, entre os animais tratados com 

laser em intensidade de 720 mW cm
-2

 em relação aos controles, mostrando que o estresse 

oxidativo neste protocolo de tratamento não foi intenso o suficiente para desencadear uma 

resposta por parte das células. É provável que um maior tempo de irradiação possa levar a um 

estresse oxidativo mais intenso. 

 Sabe-se que o tratamento hipertérmico pode alterar a estrutura das membranas 

celulares, com formação de bolhas e comprometimento das funções de diversas biomoléculas 

imersas na bicamada (HILDEBRANDT et al., 2002; TIRLAPUR et al., 2001). A vitamina E 

(alfa tocoferol) é uma das biomoléculas que se encontram na membrana e é caracterizada por 

ser um dos mais importantes antioxidantes do organismo. Estudos indicam que a deficiência 

de vitamina E, que pode ser induzida durante o tratamento hipertérmico, pode facilitar o 

desencadeamento de necrose em detrimento da apoptose (MUTAKU et al., 2002). Estes dados 

reforçam a idéia de que, mediante um aumento de temperatura, e com base nos dados que 

revelam um dano oxidativo intenso às membranas, a via de morte ativada nos animais tratados 

hipertermicamente com nanobarras foi a necrose, o que confirmamos histologicamente.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 A terapia antineoplásica hipertérmica utilizando nanobarras de ouro vem sendo alvo 

de pesquisas quanto à sua eficácia, e os resultados já obtidos indicam que essa terapia poderá 

ser em breve utilizada como terapia adjuvante, ou mesmo como terapia única para tumores de 

superfície e alguns tumores internos de fácil acesso. Porém, pouco se sabe sobre os 

mecanismos envolvidos nessa terapia, como o mecanismo de morte ativado e o porquê dessa 

ativação em detrimento de outra via de morte.  

Os resultados contribuem para o entendimento de vários fatores que influenciam na 

síntese das nanobarras, principalmente a influência das seeds, as quais são modificadas 

naturalmente com o passar do tempo e não devem ser utilizadas após 48 horas de sua síntese, 

dados que não estão disponíveis na literatura. 

 Além disso, os resultados bioquímicos e histológicos apontam a necrose como via de 

morte ativada na terapia hipertérmica, sendo que os danos às membranas são provocados pela 

radiação, e os danos intracelulares são dependentes da hipertermia desencadeada pelas 

nanobarras. 

 Demonstrou-se a eficácia da terapia hipertérmica com nanobarras na eliminação de 

tumores sólidos, bem como a possibilidade de reduzirmos o custo de sua síntese, visto que a 

modificação no recobrimento é desnecessária. Tais fatores possivelmente superam as 

desvantagens da utilização dessa conformação de nanopartículas, quais sejam a baixa taxa de 

eliminação do organismo, apesar de as nanopartículas serem inertes nos tecidos, e os riscos à 

saúde que sua síntese oferece, em virtude da utilização do composto CTAB (altamente 

citotóxico). 
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10. ANEXO B 

Fotomicrografia do animal Controle 1 

 

Fotomicrografia do animal controle 2 
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Fotomicrografia do animal Controle 3 

 

Fotomicrografia do animal do grupo N (1) 
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Fotomicrografia do animal do grupo N (2) 

 

Fotomicrografia do animal do grupo N (3) 
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Fotomicrografia do animal do grupo L (1) irradiado com dose de 216 J cm
-2 

 

Fotomicrografia do animal do grupo L (2) irradiado com dose de 216 J cm
-2 
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Fotomicrografia do animal do grupo L (3) irradiado com dose de 216 J cm
-2 

 

Fotomicrografia do animal do grupo H (1) irradiado com dose de 216 J cm
-2 
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Fotomicrografia do animal do grupo H (2) irradiado com dose de 216 J cm
-2 

 

Fotomicrografia do animal do grupo H (3) irradiado com dose de 216 J cm
-2 
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Fotomicrografia do animal do grupo L (1) irradiado com dose de 600 J cm
-2 

 

Fotomicrografia do animal do grupo L (2) irradiado com dose de 600 J cm
-2 
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Fotomicrografia do animal do grupo L (3) irradiado com dose de 600 J cm
-2 

 

Fotomicrografia do animal do grupo H (1) irradiado com dose de 600 J cm
-2 
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Fotomicrografia do animal do grupo H (2) irradiado com dose de 600 J cm
-2 

 

Fotomicrografia do animal do grupo H (3) irradiado com dose de 600 J cm
-2 

 


