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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, G. Eletroquimioterapia para tratamento de câncer – desenvolvimento e 

avaliação em estudo de caso com camundongos portadores de melanoma B16F10 2014. 

110 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

Neoplasias são proliferações anormais, excessivas e autônomas do tecido. O melanoma é uma 

neoplasia maligna de grande pleomorfismo, com variações nos padrões de crescimento e taxa 

de resposta à quimioterapia relativamente baixa. A aplicação de pulsos elétricos aumenta a 

permeabilidade da membrana celular, facilitando a passagem de drogas quimioterápicas, 

aumentando assim sua eficácia no tratamento. O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta 

do melanoma ao tratamento com eletroquimioterapia. No Instituto de Física da Universidade 

de São Paulo foi desenvolvido um aparelho eletroporador, possibilitando a aplicação de 8 

pulsos elétricos de 1000V/cm com duração de 100µs e frequência de 1 Hz e 5 kHz. 

Foi realizado um estudo experimental com 80 camundongos fêmeas da linhagem C57BL/6 

separados em 16 grupos com 5 animais cada, divididos em grupo tratado com uma aplicação 

de Bleomicina intratumoral, tratado com uma aplicação de eletroporação, tratado com uma 

aplicação de eletroporação associada ao uso do quimioterápico Bleomicina 

(eletroquimioterapia), tratado com duas aplicações de eletroporação com intervalo de três dias 

entre as aplicações, tratado com duas aplicações de Bleomicina, tratado com duas aplicações 

de eletroquimioterapia e seus respectivos controles. As células de melanoma B16 foram 

inoculadas no dorso de camundongos e o crescimento da massa tumoral foi medido 

diariamente. Avaliou-se a histologia tumoral, o número de mitoses, a contagem de microvasos 

pelo marcador 1A4 e o número de mastócitos através da marcação com anticorpo Triptase. Os 

animais do grupo tratado com uma aplicação de eletroquimioterapia apresentaram média de 

sobrevida cerca de 2,3 vezes maior que os animais do grupo controle. Nos animais tratados 

com duas aplicações de eletroquimioterapia observou-se remissão total do tumor em 60% dos 

casos e remissão parcial nos demais, com retorno do crescimento após 12 dias de tratamento. 

Esse grupo apresentou sobrevida 4,5 vezes maior que o controle. Não foi observada diferença 

na sobrevida dos grupos tratados com uma e duas aplicações de eletroporação e Bleomicina 

com os respectivos controles. Observou-se diminuição do número de mitoses nos grupos 

tratados com uma e duas aplicações de eletroquimioterapia e redução do número de 

mastócitos nos grupos tratados com duas aplicações de eletroporação e eletroquimioterapia. 

Esses resultados indicam a eficácia do aparelho (desenvolvido pelo grupo) e do tratamento 

estudado.  
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ABSTRACT 

 

 

RODRIGUES, G. Electrochemotherapy for cancer treatment - Development and 

Evaluation Case Study in Mice with melanoma B16F10. 110 p. Thesis (PhD in 

biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2014. 

 

 

Neoplasms represent abnormal, excessive, intentional and autonomous proliferations of 

tissue. Melanoma is a malignant neoplasm with huge pleomorphism with variations in the 

standards of growth, as well as in the relatively low response rate to chemotherapy. The use of 

electric pulses increases the permeability of cell membrane, which facilitates the access of 

chemotherapy drugs and improves the efficiency of the treatment. The goal of the present 

research was to evaluate the response of murine melanoma to electro-chemotherapy. The 

electro-pulse device was developed in the Physics Institute of the University of São Paulo, 

being able to deliver eight 1000 V/cm electric pulses (width of 100 s) with frequencies of 1 

Hz and 5 kHz. The experiment was carried out using a population of 80 female C57BL/6 

mice, which was split into 16 groups of five animals each. The groups were separated 

between treated and control groups with the former being differentiated by the following 

procedures: (1) a single intra-tumor bleomycin application, (2) a single electroporation 

application, (3) a single electroporation application associated with the use of bleomycin 

chemotherapy (electro-chemotherapy), (4) two consecutive electroporation applications 

separated by a three day time interval, (5) two consecutive bleomycin applications, (6) two 

consecutive electro-chemotherapy applications, and (7) the respective control groups. 

The B16 melanoma cells were inoculated on the dorsum of mice with the growth of the 

respective tumors being measured in a daily basis. The analysis included the evaluation of: (1) 

tumor histology, (2) number of mitoses, (3) counting of micro vessels by the 1A4 marker, and 

(4) the number of mast cells using the tryptase antibody marker. The average survival of the 

animals treated with a single electro-chemotherapy was approximately 2.3 times higher than 

the one observed for the control group. 

For the animals treated with two electro-chemotherapy applications it was observed a total 

(partial) remission of the tumor in 60 (40)% of the cases up to the twelfth day of treatment 

when the tumors resume their growth. This specific group presented a survival 4.5 times 

higher than the control. No significant difference was observed between the survival of the 

groups treated with one and two electroporation application and one and two bleomicyn 

application with their respective controls. 

A decrease in the number of mitoses in the groups treated with one and two electro-

chemotherapy and a reduction in the number of mast cells in the groups treated with two 

electroporation and electro-chemotherapy applications were observed. These results indicate 

the efficiency of the device (developed by the group), as well as in the proposed method 

developed for murine melanoma treatment. 

 

 

Key words: Cancer. Chemotherapy. Electroporation. Bleomicyn. 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

A neoplasia é uma doença frequente na saúde dos indivíduos. Tem-se verificado nos 

últimos anos inúmeros avanços no conhecimento do mecanismo de sua formação, sua 

prevenção e tratamento (DALECK; DeNARDI; RODASKI, 2008). 

A industrialização e a progressiva mudança do homem dos campos para as cidades 

têm sido acompanhadas do aumento da exposição do homem a uma crescente lista de agentes 

com potencial mutagênico e carcinogênico. Esses fatores explicam a crescente incidência de 

câncer no mundo e no Brasil. Os cânceres representam a segunda causa isolada de 

mortalidade (CHAMMAS, 2013). 

O termo neoplasia significa “novo crescimento” e resulta de uma alteração no 

crescimento celular. Dessa alteração, ocorre proliferação celular anormal excessiva, 

intencional e autônoma, que continua indefinidamente apesar dos estímulos ou efeitos desse 

crescimento nos tecidos adjacentes. Essas células que se proliferam desordenadamente e sem 

controle se assemelham, em grau variado, às células normais das quais se originaram, tanto 

morfologicamente quanto funcionalmente. Qualquer neoplasia, benigna ou maligna, é 

denominada tumor, enquanto que para neoplasias malignas o termo câncer é comumente 

empregado (DALECK; DeNARDI; RODASKI, 2008). 

As diversas neoplasias têm propriedades comuns que as distinguem das demais classes 

de lesão. Entretanto, diferenças de comportamento biológico, morfológico e clínico tornam 

muito úteis sua divisão em neoplasias benignas ou malignas, sendo importante reconhecer que 

tais diferenças são, por vezes, muito tênues, daí o conceito de lesões limítrofes que abriga 

uma série de alterações morfológicas em diferentes tecidos, cujos fenótipos não são 

suficientemente explícitos para a categorização da neoplasia (ALVES; DeMELLO; 

LONGATO FILHO, 2013). 

As neoplasias malignas são, genericamente, conhecidas como câncer, apresentando 

capacidade de crescimento invasivo e de disseminação por vasos sanguíneos ou linfáticos, 

sobrevivendo e crescendo como novas lesões em linfonodos ou órgãos distantes, 

caracterizando as metástases (ALVES; DeMELLO; LONGATO FILHO, 2013). 

As neoplasias benignas tendem a se apresentar como massas teciduais de crescimento 

lento e expansivo, comprimindo e não propriamente infiltrando o tecido vizinho. Assumem, 

assim, aspecto circunscrito, capsulado ou pseudocapsulado, com limites claramente 

identificados. Por outro lado, as neoplasias malignas tendem a evoluir com crescimento 



rápido, com marcação potencial para infiltrar o tecido vizinho e mesmo os vasos linfáticos, 

sendo as metástases uma de suas características mais marcantes (ALVES; DeMELLO; 

LONGATO FILHO, 2013). 

As neoplasias benignas não estão, geralmente, associadas à necrose ou hemorragia, 

devido às suas características de crescimento expansivo, habitualmente lento. Já as neoplasias 

malignas apresentam crescimento infiltrativo muitas vezes destrutivo. Tais aspectos, 

adicionados ao rápido crescimento nem sempre acompanhados por suprimento sanguíneo 

equivalente, induzem a formação de zonas de necrose intratumoral (ALVES; DeMELLO; 

LONGATO FILHO, 2013). 

Cânceres são doenças da expressão descontrolada de genes. O aumento da incidência 

da doença pode ser explicado, em parte, pela exposição crescente do homem a agentes 

químicos, físicos e biológicos potencialmente mutagênicos e/ou carcinogênicos. Alterações 

físicas do genoma, eventualmente em razão do acaso ou estimuladas por infecções de 

patógenos específicos ou condições inflamatórias persistentes, ressaltam a importância da 

estabilidade do genoma como chave para o desenvolvimento dos tumores (CHAMMAS, 

2013). 

O câncer decorre da indução de mutações no genoma celular que controla a divisão 

mitótica, a diferenciação e a apoptose celular. Essas mutações podem ser devido a erros 

espontâneos na replicação do DNA (indicando translocações cromossômicas), radiações, 

carcinógenos químicos e vírus oncogênicos. Essas alterações genéticas podem ser herdadas ou 

adquiridas somaticamente em consequência de processos endógenos ou da exposição aos 

vários fatores ambientais (WITHROW; VAIL, 2007). 

Normalmente há um equilíbrio entre proliferação celular, diferenciação e apoptose. As 

células normais têm capacidade proliferativa limitada; após inúmeras divisões o processo de 

decodificação interrompe e controla a multiplicação. As células neoplásicas não respondem 

aos mecanismos que inibem o crescimento e a divisão celular. São caracterizados mais de 

2000 genes envolvidos no controle da proliferação celular, sendo eles os proto-oncogenes 

(oncogenes), os genes supressores de tumor e os de reparo do DNA (DALECK; DeNARDI; 

RODASKI, 2008). 

Existem características comuns em cânceres que podem ser divididas didaticamente 

em capacidades intrínsecas à célula tumoral e extrínsecas à célula tumoral. As intrínsecas 

incluem a capacidade de autorrenovação ilimitada, proliferação autônoma, resistência a 

fatores anti-proliferativos, evasão à morte celular, evasão de mecanismos de defesa imune, 

alterações metabólicas adaptativas e instabilidade genômica. As capacidades extrínsecas à 



célula tumoral incluem a indução persistente de angiogênese, modificação do microambiente 

tecidual, evasão da resposta imune especifica aos tumores, modulação da resposta 

inflamatória e de reparo tecidual e cooptação de células desse microambiente nos processos 

de invasão e metástase (CHAMMAS, 2013). 

As neoplasias malignas variam em sua velocidade de crescimento, ao contrário dos 

tumores benignos. Quase todas as neoplasias malignas são invasivas e, progressivamente, 

substituem o parênquima normal circunjacente ao órgão afetado. Seguem um padrão aleatório 

e incoordenado, em que pequenos ninhos de células tumorais irrompem da massa principal 

podendo invadir tecidos circunjacentes, como vênulas e vasos linfáticos. No lúmen vascular, a 

célula tumoral pode sofrer interação com as plaquetas, transformando-se em microêmbolos de 

células tumorais. Estes podem ser transportados pelo sangue ou linfa para outros órgãos. Essa 

disseminação é denominada metástase (JONES; HUNT; KING, 2000). 

Para que ocorra a metástase são necessárias alterações genéticas cumulativas nas 

células que desencadeiam um processo microinvasivo, caracterizado pela capacidade de 

migração disfuncional e pelo poder de sobrevivência dessas células em microambientes 

diferentes do original (WITHROW; VAIL, 2007). 

 A expansão do tecido tumoral ocorre por angiogênese sustentada, sendo possível o 

aporte de O2 e nutrientes. A neovascularização garante a nutrição tumoral e permite o efluxo 

de células neoplásicas do tumor primário para a circulação (CHAMMAS, 2013).  

O câncer é uma doença genética que decorre de múltiplas mutações que se acumulam 

no genoma. As células neoplásicas adquirem capacidades que interferem na fisiologia celular 

normal, como auto-suficiência para fatores de crescimento, insensibilidade para elementos 

inibitórios de proliferação, evasão de apoptose, potencial replicativo infinito, angiogênese 

sustentada, invasão tecidual e metástase (DALECK; DeNARDI; RODASKI, 2008).  

O melanoma é um tumor maligno das células produtoras de melanina. Os melanócitos 

(células produtoras de melanina) têm origem embriológica na crista neural. No início da vida 

embrionária, essas células migram para outras posições no corpo, particularmente a pele, onde 

irão produzir melanina. Esse pigmento penetra em células de outros tecidos adjacentes ao 

melanócito; devido a isso, os tumores dessas células são comuns em pele, mas podem 

originar-se em qualquer outro lugar (JONES; HUNT; KING, 2000). 

Os melanomas ocorrem com frequência variável na maioria das espécies e a 

característica fundamental dos melanomas é o grande pleomorfismo e variação dos padrões de 

crescimento e grau de pigmentação das células neoplásicas (JONES; HUNT; KING, 2000). 



O melanoma é uma doença agressiva. Frequentemente ocorre acometimento local e 

distante nos casos em que não há abordagem terapêutica eficaz. Para estágios iniciais da 

doença, o prognóstico é favorável, sendo que com tratamento cirúrgico (excisão agressiva) 

observa-se uma boa probabilidade de cura. Mas, para estágios avançados, apesar de cirurgia, 

radioterapia ou tratamentos sistêmicos, o prognóstico é desfavorável. Em alguns casos em que 

ocorrem metástases, a cirurgia não pode ser realizada e o tratamento de escolha é a 

radioterapia. A toxicidade deste tratamento varia de leve (eritema, descamação) a severa 

(ulceração, atrofia), produzindo sequelas cosméticas ou funcionais (MENÉNDEZ et al., 

2009). A vulnerabilidade dos tecidos normais a esse método limita sua eficácia, tendo em 

vista que esse tumor tem sido considerado relativamente radiorresistente, e dessa forma a 

radioterapia é comumente usada de forma paliativa nos tumores inoperáveis (TESTORI et al., 

2009). 

  A quimioterapia é amplamente utilizada no tratamento de diversos tumores malignos, 

porém a taxa de resposta é baixa; para melanoma, a resposta parcial é de 20% a 45%, 

enquanto que para remissão completa é menor que 5%. (BUZAID; MURREN, 1992). Uma 

das possíveis razões para essa baixa resposta deve-se à dificuldade de algumas drogas em 

atravessar a membrana celular e atingir o sítio de ação intracelular. A membrana celular 

oferece uma barreira que reduz a eficiência delas (SATKAUSKAS et al., 2005) 

Pulsos elétricos podem ser usados para aumentar a permeabilidade celular de maneira 

temporária e reversível. Essa forma de eletropermeabilização é chamada de eletroporação. 

Essa técnica é atualmente utilizada para a inserção de marcadores moleculares nos tecidos, 

fusão de células nos tecidos, aumentar a taxa de absorção celular a certas drogas e facilitar a 

inserção de genes e anticorpos monoclonais nas células (SATKAUSKAS et al., 2005).  

O uso de pulsos elétricos para aumentar a exposição das células aos agentes 

quimioterápicos é denominado de eletroquimioterapia. Atualmente esse método é usado para 

aumentar a efetividade de drogas não permeáveis como a bleomicina (HELLER et al., 1996a).  

A bleomicina é uma potente molécula citotóxica quando no interior das células. 

Entretanto, ela não é livremente difundida pela membrana plasmática, tendo limitado acesso 

ao citoplasma. Normalmente ela entra nas células através da interação com as proteínas de 

membrana, e sua ação citotóxica depende da presença ou ausência dessas proteínas de 

membrana; devido a isso, a bleomicina é um agente anti-tumoral limitado. A eletroporação 

das células, bem como dos tecidos, permite a entrada direta da bleomicina no citoplasma; com 

isso, essa droga é um excelente agente citotóxico quando combinado com eletroporação. 



Devido à sua dificuldade em penetrar nas células, seu efeito tóxico no organismo sadio é 

menor (DOMENGE et al., 1998; MIR; ORLOWSKI, 1999).  

Um resultado efetivo do tratamento depende da concentração da droga no local do 

tumor no momento da administração do pulso elétrico. Quando a bleomicina é administrada 

pela via endovenosa, uma pobre vascularização tumoral ou circulação sanguínea deficiente 

pode prejudicar o transporte da droga para o local (HELLER et al., 1998). Entretanto, a 

concentração de bleomicina no local pode ser aumentada utilizando aplicação da droga 

intratumoral ou peri-tumoral, dessa forma eliminando a influência negativa dos problemas de 

vascularização e diminuindo os efeitos colaterais toxicológicos da droga (MIR et al., 1998). 

Quando não ocorre distribuição homogênea da droga, por via intratumoral, a resposta ao 

tratamento pode ser prejudicada (RANGEL, 2011). 

Este estudo visa utilizar a eletroporação associada à quimioterapia para o tratamento 

de melanoma induzido em camundongos. Com isso, espera-se que ocorra aumento do efeito 

deletério da bleomicina nas células tumorais. De fato, sabe-se que a eletroporação facilita a 

passagem da bleomicina pela membrana celular.  

Utilizando essas técnicas de tratamento associadas acredita-se que os efeitos deletérios 

às células tumorais sejam aumentados, enquanto que os efeitos colaterais sejam minimizados 

devido ao fato de que a bleomicina precisa estar dentro das células para causar efeitos tóxicos 

e é uma droga pouco permeável à membrana, o que dificulta sua passagem para o interior das 

células; quando combinada com pulsos elétricos, penetra nas células, sendo efetiva contra 

uma variedade de tumores (HELLER et al., 1998). 

A hipótese desse estudo de minimizar os efeitos colaterais, observados em 

quimioterapia, e controlar ou diminuir a evolução tumoral do melanoma, sugere a 

oportunidade de um tratamento efetivo e com menores danos colaterais quando comparado 

aos tratamentos convencionais já utilizados.  

 

 

 

 



6 CONCLUSÕES 

 

 

O aparelho eletroporador desenvolvido pelo grupo apresentou as características 

necessárias ao objetivo proposto. Facilitou a entrada da bleomicina nas células, o que resultou 

em uma excelente resposta no controle do desenvolvimento tumoral. 

A eficiência de aplicações seriadas de eletroquimioterapia observada em melanoma 

revela uma ótima proposta de terapia em tumores sólidos com alto grau de malignidade. 
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