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RESUMO 

 

 

Rosin FCP. Resistência de células de carcinoma epidermóide bucal à terapia 
fotodinâmica mediada pelo ácido 5-aminolevulínico [tese]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 
 

 

O carcinoma epidermóide bucal (CEC) é uma neoplasia maligna com alta morbidade 

e mortalidade e de difícil tratamento. O tratamento convencional para o CEC inclui 

cirurgia e radioterapia, seguida ou não de quimioterapia. Apesar de serem 

amplamente difundidos, esses tratamentos podem ser ineficazes para alguns CECs 

resistentes. A terapia fotodinâmica (PDT) oncológica tem sido utilizada para o 

tratamento adjuvante do CEC bucal, principalmente nos casos menos invasivos e que 

necessitam de redução do tumor para a ressecção cirúrgica. Contudo, 

semelhantemente aos tratamentos convencionais, a PDT pode também induzir o 

aparecimento de populações celulares resistentes, fato já descrito para carcinoma 

cutâneo, adenocarcinoma de cólon e adenocarcinoma mamário. A hipótese de que 

células de CEC bucal possam desenvolver resistência à PDT ainda não foi testada. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar se células de CEC bucal (SCC9) 

desenvolvem resistência a ciclos repetidos de PDT mediada pelo ácido 5-

aminolevulínico (5-ALA-PDT) e avaliar se nesse processo ocorre modificação da 

expressão de marcadores relacionados a sobrevivência celular (NFB, Bcl-2, iNOS, 

mTOR e Akt). Foi utilizada linhagem de células de CEC bucal (SCC9), submetida às 

seguintes condições: 1) Controle – células cultivadas sem nenhum tratamento; 2) ALA 

– células incubadas com 5-ALA (1mM durante 4 horas); 3) LED - tratadas com 

iluminação LED (630nm, 5,86J/cm2, 22,5J, 150mW, 150s); 4) PDT - tratadas com 5-

ALA-PDT, com os protocolos do grupo ALA e LED combinados, gerando dose letal de 

90%. Inicialmente foi realizado somente um ciclo de PDT, sendo avaliada a viabilidade 

celular em todos os grupos após 24, 48, 72 e 120h da irradiação. Também foi realizado 

ensaio de detecção da fragmentação de DNA (TUNEL) e análise por 

imunofluorescência da expressão das proteínas NFB, Bcl-2, iNOS, pmTOR e pAkt 

nas células viáveis. Como resultado desse primeiro tratamento com 5-ALA-PDT, 

observou-se que as células sobreviventes ao tratamento apresentaram intensa 



 
 

marcação para pmTOR e exibiram potencial de crescimento durante o período 

analisado. Após esses ensaios, as células que sobreviveram a essa primeira sessão 

foram coletadas, replaqueadas e novamente cultivadas, sendo então submetidas a 

novo ciclo de 5-ALA-PDT. Esse processo foi realizado 5 vezes, variando-se a 

intensidade de irradiação à medida que se observava aumento na viabilidade celular. 

As populações celulares que exibiram viabilidade 1,5 vezes maior do que a detectada 

no primeiro ciclo PDT foram consideradas resistentes ao tratamento. Os mesmos 

marcadores analisados no primeiro ciclo de PDT foram novamente avaliados nas 

populações resistentes. Foram obtidas quatro populações celulares resistentes, com 

viabilidade de até 4,6 vezes maior do que a do primeiro ciclo de PDT e irradiação com 

LED que variou de 5,86 a 9,38J/cm2. A população mais resistente apresentou ainda 

menor intensidade de protoporfirina IX, maior capacidade de migração e modificação 

na morfologia nuclear. As populações resistentes testadas exibiram aumento na 

expressão de pNFB, iNOS, pmTOR e pAkt, mas não da proteína anti-apoptótica Bcl-

2. Ensaio in vivo foi também conduzido em ratos, nos quais CEC bucal foi 

quimicamente induzido e tratado ou não com 5-ALA-PDT. Houve intensa expressão 

imuno-histoquímica das proteínas pNFB, Bcl-2, iNOS, pmTOR e pAkt em relação ao 

controle não tratado, nas células adjacentes à área de necrose provocada pela PDT. 

Concluiu-se que as células de CEC bucal tratadas com 5-ALA-PDT a uma dose de 

90% de letalidade desenvolveram viabilidade crescente após ciclos repetidos do 

tratamento, bem como exibiram superexpressão de proteínas relacionadas à 

sobrevivência celular, tanto in vitro quanto in vivo. Esses fatos, aliados à maior 

capacidade de migração, sugerem a aquisição de fenótipo de resistência à 5-ALA-

PDT. Esse aspecto deve ser cuidadosamente considerado no momento da instituição 

dessa terapia para os CECs bucais. 
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Resistência tumoral. Via de sinalização Akt/mTOR. Apoptose. Autofagia.  

 

 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Rosin FCP. Resistance of oral squamous cell carcinomas to 5-aminolevulinic acid-
mediated photodynamic therapy [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Corrigida. 
 

 

Oral squamous cell carcinoma (SCC) is a malignant tumor with high morbidity and 

mortality rates, and it is difficult to treat. Conventional treatment for oral SCCs includes 

surgery and radiotherapy that may be followed by chemotherapy. Although these 

treatments are widely used, they are ineffective against some resistant tumors. 

Oncologic photodynamic therapy (PDT) has been used as an adjuvant treatment for 

oral SCCs, especially in less invasive cases that require tumor reduction before 

surgical resection. However, like conventional treatments, PDT can induce the 

occurrence of resistant cell populations such as cutaneous carcinomas and colon and 

breast adenocarcinomas. The hypothesis that oral SCCs develop resistance to PDT 

has not yet been tested. Therefore, the aims of this study were to investigate whether 

oral SCCs (SCC9) develop resistance to several cycles of 5-aminolevulinic acid-

mediated PDT (5-ALA–PDT) and to determine whether the expression of markers 

associated with cell survival (NFB, Bcl-2, iNOS, mTOR, and Akt) is altered during this 

process. An oral SCC (SCC9) cell line was used, which was subjected to the following 

conditions: 1) Control: cultured without any treatment; 2) ALA: incubated with 5-ALA (1 

mM for 4 h); 3) LED: treated with LED light (630 nm, 5.86 J/cm2, 22.5 J, 150 mW, 150 

s); and 4) PDT: treated with 5-ALA–PDT (with the protocols of the ALA and LED groups 

combined) generating a lethal dose of 90%. Initially, only one cycle of PDT was 

administered, and cell viability was determined in all groups 24, 48, 72, and 120 h after 

irradiation. Subsequently, the DNA fragmentation detection assay (TUNEL) and 

immunofluorescence analysis of the expression of proteins NFB, Bcl-2, iNOS, 

pmTOR, and pAkt were performed on viable cells. The fraction of cells that survived 

the first treatment with 5-ALA–PDT exhibited intense staining for pmTOR and growth 

potential during the testing period. After these assays, the cells that survived the first 

cycle were collected, plated, and cultured and were subjected to another cycle of 5-

ALA–PDT. This process was repeated five times at various irradiation intensities, and 



 
 

cell viability gradually increased. The cell populations that exhibited 1.5-times higher 

viability than that detected after the first PDT cycle were considered to be resistant to 

treatment. The markers analyzed after the first PDT cycle were again assessed in the 

resistant populations. Four resistant cell populations were obtained with a viability of 

up to 4.6-times higher than that of the first PDT cycle and LED light treatment, which 

varied between 5.86 and 9.38J/cm2. The most resistant population exhibited lower 

intensity of protoporphyrin IX, higher migration capacity, and changes in nuclear 

morphology. The resistant populations tested showed increased expression of pNFB, 

iNOS, pmTOR, and pAkt, but not of the anti-apoptotic Bcl-2 protein. Moreover, an in 

vivo assay was conducted in rats; oral SCCs were chemically induced and treated with 

5-ALA–PDT. The intensity of the immunohistochemical expression of proteins pNFB, 

Bcl-2, iNOS, pmTOR, and pAkt in cells adjacent to the area with necrosis caused by 

PDT was higher than that observed in the untreated control. In conclusion, oral SCCs 

treated with 5-ALA–PDT at a lethal dose of 90% exhibited increasing viability after 

several treatment cycles and overexpression of proteins associated with cell survival 

both in vitro and in vivo. These results, together with the higher migration capacity, 

suggest the acquisition of the phenotype of resistance to 5-ALA–PDT. This aspect 

should be carefully considered when initiating this therapy for oral SCCs. 

 

 

Keywords: Oral squamous cell carcinoma. Photodynamic therapy for cancer. Tumor 

resistance. Akt/mTOR signaling pathway. Apoptosis. Autophagy.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O carcinoma epidermóide (CEC) bucal representa mais de 90% de todas as 

neoplasias malignas da cavidade oral. É considerada uma neoplasia de difícil 

tratamento, o qual geralmente consiste de ressecção cirúrgica acompanhada de radio 

ou quimioterapia (da Silva et al., 2011). Uma das complicações dos tratamentos 

convencionais é o aparecimento de radio ou quimiorresistência. Cerca de 1/3 dos 

casos tratados com cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia podem exibir recorrências 

locais ou regionais, bem como metástases (Greenberg et al., 2003). Nas situações de 

resistência do CEC bucal à quimioterapia, as células tumorais adquirem um fenótipo 

que induz a redução da acumulação do farmáco no seu interior, seja por meio de 

mecanismos de eliminação ou de inativação da droga, seja por intermédio da 

diminuição da absorção do quimioterápico (Solyanik, 2010). Na resistência tanto a 

quimioterapia quanto a radioterapia, ocorre também ativação de vias de sinalização 

que induzem mecanismos de reparo das estruturas celulares e inibição de processos 

de morte celular (Hazlehurst et al., 2003). Dentre as vias ativadas, o eixo de 

sinalização PI3K/Akt/mTOR possui um papel fundamental na indução desse fenótipo 

resistente no CEC bucal (Ettl et al., 2015; Nakagawa et al., 2014). Tal via está 

associada à indução de proliferação celular, à supressão da apoptose e à inibição da 

autofagia (Vivanco; Sawyers, 2002). 

A terapia fotodinâmica (PDT) oncológica tem sido considerada uma alternativa 

promissora no tratamento do CEC bucal (Biel, 2007). Há relatos clínicos que 

descrevem alta frequência de remissão completa do tumor e alta sobrevida após a 

utilização dessa terapia em pacientes com CEC bucal de estadiamento clínico 

considerado de bom prognóstico (T1N0M0 e T2N0M0) (Biel, 2007; Ikeda et al., 2013). 

O princípio terapêutico da PDT é baseado na interação de uma molécula denominada 

fotossensibilizador (Fs) com a luz e o oxigênio molecular, induzindo altos níveis de 

estresse oxidativo. A ação intensa de espécies reativas de oxigênio provoca a morte 

celular direta, tanto por apoptose quanto por necrose ou autofagia, levando à 

destruição do tumor. As células tumorais podem também exibir danos irreversíveis 

derivados de isquemia originária de alterações vasculares pós-PDT, bem como serem 
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destruídas pelo sistema imune, por intermédio de reações antitumorais específicas 

acionadas também após essa terapia (Agostinis et al., 2011). Uma das vantagens da 

PDT para o CEC bucal consiste na possibilidade de se associar essa terapia com a 

cirurgia, levando à diminuição do tumor e tornando-o ressecável (Biel, 2010). Há ainda 

associações da PDT com a quimioterapia, também com resultados promissores. 

Apesar de ainda existirem poucos trabalhos clínicos randomizados comparando a 

eficácia desse tratamento para o CEC bucal em relação aos tratamentos 

convencionais, para outros tumores como tumores cutâneos (Babilas et al., 2006), de 

esôfago (Qumseya et al., 2013), próstata (Nathan et al., 2002; Moore et al., 2006) 

pulmão (Simone et al., 2012) e bexiga (Bader et al., 2013), a PDT tem sido 

amplamente difundida e utilizada. 

Há, contudo, estudos na literatura demonstrando que é possível desenvolver 

populações celulares resistentes a PDT. Esses mecanismos, ainda pouco descritos e 

elucidados, parecem se assemelhar àqueles presentes no processo de resistência à 

quimioterapia ou à radioterapia. Os estudos demonstram ativação de vias celulares 

relacionadas à sobrevivência celular, ou seja, que promovem evasão da apoptose e 

proliferação celular. Por exemplo, menção tem sido feita à superexpressão de Akt 

(Song et al., 2013), NFB (Kuliková et al., 2010), iNOS (Bhowmick; Girotti, 2013) e 

proteína anti-apoptótica Bcl-2 (Shen et al., 2005) em situações de indução de 

resistência tumoral em linhagens celulares diversas, com protocolos de PDT variados. 

Apesar de a literatura ser escassa nessa área, os trabalhos têm evidenciado também 

que algumas linhagens de células tumorais desenvolvem resistência à PDT e outras 

não, o que suscita vários questionamentos sobre as variáveis que levam a essas 

diferenças. Dentre essas variáveis destaca-se o tipo de tumor, o tipo de FS e o 

protocolo de iluminação utilizado. 

Não há relatos na literatura do desenvolvimento de células de CEC bucal 

resistentes a PDT, nem tampouco quando a PDT é mediada pelo ácido 5-

aminolevulínico (5-ALA) nesses tumores. Esse FS tem sido utilizado para casos de 

lesões potencialmente malignais na cavidade bucal (Chen et al., 2005; Tsai et al., 

2004), bem como para carcinomas verrucosos e CEC pouco invasivos (Chen et al., 

2010; Fan et al., 1996). Há estudos demonstrando que ciclos repetidos de PDT 

mediada pelo 5-ALA (5-ALA-PDT) podem gerar resistência em células de CEC 

cutâneo (Milla et al., 2011) e de adenocarcinoma mamário murino (Casas et al., 2006). 
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Porém não encontramos nenhum trabalho que tenha avaliado se células de CEC 

bucal desenvolvem resistência a essa terapia, nem tampouco as vias de sinalização 

que poderiam estar associadas a essa resistência. Assim, a proposta deste trabalho 

é verificar se células de CEC bucal, quando cultivadas após ciclos repetidos de 5-ALA-

PDT, desenvolvem resistência a uma dose que gera 90% de letalidade, bem como se 

há modificação da expressão de proteínas relacionadas a proliferação celular, evasão 

da apoptose e inibição da autofagia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A presente revisão de literatura está dividida em três grandes partes. Na Parte 

I - Características gerais do CEC bucal (item 2.1), há uma breve introdução ao CEC 

bucal. Na Parte II - Via PI3K/AKT/mTOR e seu papel na resistência à terapia 

antineoplásica (item 2.2), é feita uma abordagem da via de sinalização do Akt e sua 

relação com o mTOR, bem como do papel desse conjunto de proteínas no processo 

de resistência tumoral a quimioterapia e radioterapia; nessa seção, inicialmente cada 

conjunto de fatores da via é tratado de forma individual (itens 2.2.1 a 2.2.3), para então 

se descrever a via como um todo (itens 2.2.4 e 2.2.5). Na Parte III - Proteínas Bcl-2, 

NFB e iNOS e sua relação com a resistência tumoral e o CEC bucal (item 2.3), 

são feitas considerações a respeito do papel da proteína anti-apoptótica Bcl-2 (item 

2.3.1), do fator de transcrição NFB (item 2.3.2) e da enzima iNOS (item 2.3.3) na 

carcinogênese e na resistência tumoral; são feitos também comentários sobre esse 

tema e o CEC bucal. Por fim, na Parte IV - Terapia fotodinâmica oncológica, CEC 

bucal e resistência tumoral (2.4), há um breve comentário sobre as características 

da PDT (item 2.4.1), sobre a eficácia dessa terapia no CEC bucal (item 2.4.2) e sobre 

os mecanismos de resistência descritos para alguns tumores tratados com PDT (item 

2.4.3). Nesse último item, as proteínas comentadas nas partes II e III agora são 

abordadas no contexto de resistência à PDT. 

 

2.1 Parte I - Características gerais do CEC bucal 

 

O câncer bucal é considerado o oitavo câncer mais incidente no mundo 

(Peterson, 2009), representando um problema de saúde pública, com uma elevada 

incidência de mortalidade e uma sobrevida em 5 anos menor que 50% (Lambert et 

al., 2011). Estima-se no ano de 2015 uma incidência mundial de 325 mil casos e uma 

taxa de mortalidade de aproximadamente 157 mil (Ferlay et al., 2013). 
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 O sítio anatômico mais acometido é a língua e o tipo histológico mais comum 

é o CEC, o qual representa 90% de todos os casos de câncer de boca (da Silva et 

al., 2011). Os fatores de risco para o CEC da cavidade oral estão associados 

principalmente ao consumo de tabaco e álcool. Outros fatores incluem uma dieta com 

baixo consumo de frutas e vegetais, condições socioeconômicas baixas e 

susceptibilidade genética (Warnakulasuriya, 2009)  

A instituição do tratamento do CEC está condicionada ao estadiamento clínico 

do tumor: quando diagnosticados em estágios iniciais, ou seja, tumores menores ou 

iguais a 4 cm de diâmetro e que não invadem estruturas circundantes ou linfonodos, 

geralmente o tratamento é somente cirúrgico ou radioterápico; contudo, quando os 

tumores são diagnosticados em um estágio mais avançado, a conduta é 

multiterapêutica, envolvendo geralmente ressecção cirúrgica seguida de radiação 

adjuvante, com ou sem quimioterapia (Belcher et al., 2014; Eid et al., 2014). As 

sequelas funcionais e estéticas que podem advir do tratamento geram um impacto 

profundo na qualidade de vida do paciente, principalmente em sua saúde psicológica 

(Lambert et al., 2011).  

O modelo mais vigente para explicar a carcinogênese envolvendo a mucosa 

bucal inclui a presença de múltiplas etapas de transformação no epitélio bucal. 

Inicialmente o epitélio da mucosa é afetado por alterações genéticas acumulativas que 

induzem a progressão para um epitélio displásico, com potencial risco para 

malignização. Esta se inicia com o carcinoma in situ (restrito ao epitélio, sem invasão 

para a lâmina própria), o qual em seguida pode progredir para um tumor invasivo na 

lâmina própria (Molinolo et al., 2009). Durante esse processo, as células adquirem um 

fenótipo de alta sobrevivência e intensa proliferação e disseminação. As capacidades 

funcionais adquiridas pelas células tumorais incluem permanência de respostas 

proliferativas, evasão dos genes supressores de tumor, resistência a morte celular, 

potencial replicativo ilimitado, indução de angiogênese, capacidade de invasão e 

metástase, reprogramação do metabolismo energético e evasão da sinalização imune 

(Hanahan; Weinberg, 2011).  

Alterações em vários genes envolvidos na indução dessas características 

fenotípicas foram descritas para o câncer bucal, tais como genes que regulam o ciclo 

celular ou oncoproteínas (Ras, Myc, ciclinas, quinases dependentes de ciclinas); 

genes supressores tumorais (p53 e pRB); genes relacionados a proteínas pró-
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sobrevivência (telomerase, fatores de crescimento e seus receptores, como por 

exemplo EGFR), proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2) e proteínas pró-apoptóticas (Bax, 

Fas, capases); alterações em fatores de transcrição (por exemplo, NFB); ou vias de 

transdução de sinais que induzem o crescimento celular e inibição da apoptose (por 

exemplo, a via do PI3K/Akt/mTOR) (Khan; Bisen, 2013).  

O presente estudo tem por foco analisar um desses fenótipos tumorais - a 

resistência tumoral , com base principalmente na expressão de proteínas da via de 

sinalização PI3K/Akt/mTOR. Essa via será a seguir abordada. 

 

2.2 Parte II - Via PI3K/AKT/mTOR e seu papel na resistência à terapia 

antineoplásica 

 

Uma das vias de sinalização mais envolvidas com a resistência à terapia 

antineoplásica é a via PI3K/Akt/mTOR. A via de sinalização fosfoinositídeo-3 quinase 

(PI3K)/Akt/mTOR está envolvida na regulação das principais capacidades adquiridas 

e compartilhadas pelas células tumorais descritas acima: sobrevivência, migração, 

proliferação e metabolismo, assim como angiogênese e recrutamento de células 

inflamatórias (Fruman; Rommel, 2014). Serão a seguir abordadas individualmente 

cada uma das famílias de proteínas relacionadas a essa via e o papel delas no 

processo de resistência tumoral. 

 

2.2.1 PI3K 

 

A PI3K constitui uma família de quinases responsável pela transdução de sinais 

de vários fatores de crescimento e citocinas em mensagens intercelulares. É uma 

família de lipídios quinases caracterizada pela sua habilidade de fosforilar grupo 3’-

OH do anel inositol de fosfolipídeos (Simpson et al., 2015). É dividida em classes de 

acordo com sua especificidade pelo substrato e função; a classe I, mais 

especificamente IA, é a mais estudada, pois está frequentemente desregulada no 

câncer, sendo então abordada no presente trabalho. A classe IA de PI3K são 



22 
 

heterodímeros compostos de duas subunidades diferentes: uma regulatória (p85) e 

uma catalítica (p110). A subunidade regulatória medeia a ligação com receptores de 

membrana. Em resposta a estimulação por fatores de crescimento e a ativação de 

receptores de membrana plasmática, p85 interage diretamente com os receptores 

ativados ou com proteínas adaptadoras, enquanto a subunidade catalítica é a 

responsável pela geração dos fosfolipídios, como PIP3 (Liu et al., 2009; Vivanco; 

Sawyers, 2002).  

A PI3K é crucial na ativação da proteína Akt, pois é responsável pela geração 

de lipídios intermediários que induzem a translocação do Akt para a membrana 

plasmática (Liu et al., 2009). O Akt será abordado a seguir. 

 

2.2.2 Akt 

 

O Akt, também conhecido como “proteína quinase B (PKB)”, é uma 

serina/treonina quinase da família de proteínas AGC. Consiste de três isoformas  

Akt1, Akt2 e Akt3  codificadas por três genes distintos, com homologia de mais de 

80% na sequência de aminoácidos. As três isoformas compartilham uma arquitetura 

comum: um domínio catalítico de homologia a plecstrina, conhecido como domínio 

PH, em sua região aminoterminal, e um domínio regulatório em sua região 

carboxiterminal (Porta et al., 2014). O Akt regula vários processos celulares cruciais 

no desenvolvimento de neoplasias, incluindo sobrevivência, proliferação e 

crescimento celular. Seu papel na sobrevivência celular é mediado através da 

fosforilação de proteínas, ativando a inibição ou inativando a indução de fatores 

essenciais de apoptose. Por exemplo, o Akt fosforila e inativa as proteínas 

proapoptóticas BAD e procaspase 9. Fosforila também a FKHR (um membro da 

família de proteínas “forkhead”), o que previne a translocação dessa proteína para o 

núcleo e a ativação de seus genes alvos, tais como Fas ligante e BIM, importantes na 

cascata apoptótica (Vivanco; Sawyers, 2002; Porta et al., 2014).  

Além de inibir a apoptose, o Akt pode influenciar a sobrevivência celular por 

meio de seus efeitos indiretos em dois reguladores chaves da morte celular por 

apoptose: NFB e p53. O Akt fosforila e ativa IKB cinase (IKKs), um regulador positivo 
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de NFB, o que induz sua dissociação da proteína inibitória de NFB (o IB), 

permitindo que transloque para o núcleo e aja em genes alvos, importantes na indução 

da sobrevivência celular (Figura 2.1). A importância da participação do NFB na 

sobrevivência celular e na carcinogênese será descrita posteriormente no item 2.3.2. 

Quanto ao p53, este pode ser regulado negativamente pelo Akt por meio da 

fosforilação da proteína MDM2, que ubiquitina p53 induzindo sua degradação 

proteossômica (Manning; Cantley, 2007). 

Além da sua participação na sobrevivência celular, uma das funções mais bem 

conservadas do Akt é a indução de proliferação celular. Ele promove a progressão do 

ciclo celular por vários mecanismos, dentre eles: a) fosforilação das proteínas 

inibidoras de ciclinas dependente de quinases (CDKs) como p21 e p27; estas são 

então sequestradas do citosol, fato que atenua seu efeito inibitório na progressão do 

ciclo celular; b) aumento da expressão e estabilidade da ciclina D1, por intermédio do 

estímulo a transcrição e tradução dessa proteína e da fosforilação e inibição do GSK3, 

que seleciona a ciclina D1 para degradação proteossômica (Figura 2.1) (Nicholson; 

Anderson, 2002). 

O Akt possui também um importante papel no crescimento celular, ou seja, no 

aumento da massa ou do tamanho das células, por meio da regulação da proteína-

alvo da rapamicina em mamíferos, o mTOR (Figura 2.2). Essa proteína será descrita 

a seguir.  
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Fonte: Adaptado de Manning e Cantley (2007), p 1265. 

Figura 2.1 - Esquema da ação do AKT sobre substratos alvos 

 Nota: A inibição ou ativação desses substratos atinge moléculas responsáveis por 
sobrevivência, proliferação e crescimento celular, bem como por angiogênese. 

 

 

2.2.3 mTOR 

 

O mTOR é uma serina/treonina quinase que pertence à família de proteínas 

PI3K. O mTOR regula o crescimento e a proliferação celular em resposta aos níveis 

de nutrientes e de fatores de crescimento. Essa quinase pode estar presente na célula 

em dois complexos: mTORC1 e mTORC2 (Sabatini, 2006). O complexo mTORC1 é o 

mais bem caracterizado, sendo constituído de 6 proteínas: mTOR (subunidade 

catalítica), raptor, pras40, depor, mlst8 e tti1/tel2. Esse complexo promove o 

crescimento celular (volume e tamanho celular) por meio da modulação da síntese de 

proteínas, da produção de ribossomos, do metabolismo celular e da autofagia. Já o 

complexo mTORC2 é constituído por mTOR, rictor, mSin1, protor1/2, depor, mlst8, 

tti1/tel2. Uma das funções desse complexo é regulação do citoesqueleto de actina. 

Ele também tem sido considerado como membro da via PI3K/Akt. Por meio dele 

ocorre fosforilação e ativação de um dos sítios requeridos para ativação de Akt (o sítio 
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da ser473) em resposta a fatores de crescimento. Diferentemente do mTORC1, esse 

complexo é insensível a disponibilidade de nutrientes e a rapamicina (Figura 2.2) 

(Laplante; Sabatini, 2012). A ativação de ambos os complexos também tem sido 

relacionado a motilidade, invasão e metástase tumoral (Zhou; Huang, 2011).  

 

 

 

Figura 2.2 - Complexos mTORC1 e mTORC2 nos quais se encontra a proteína mTOR  

Nota: A ativação do complexo mTORC1 depende da inibição de TSC2 e PRAS40 pelo Akt. 
Quando isso ocorre, esse complexo inicia a modulação de síntese protéica, lipídica e de 
lisossomos, bem como é responsável pela inibição da autofagia. Já a ativação do 
complexo mTORC2 por fatores de crescimento em receptores tirosina-quinases promove 
a fosforilação do Akt no sítio Ser473, contribuindo para mecanismos de sobrevivência e 
proliferação celular. 

 

O mTOR, particularmente o complexo mTORC1, promove o crescimento 

celular inibindo a autofagia (Xu et al., 2014). A autofagia é um processo de degradação 

de componentes celulares realizada por lisossomos. Existem três tipos de autofagia: 

a macroautofagia, a microautofagia e autofagia mediada por chaperona. Dos três 

tipos, a macroautofagia frequentemente referida somente como autofagia, é o 

processo predominante no câncer e o mais bem estudado. Nessa forma de autofagia, 

componentes citoplasmáticos são envolvidos por vesículas de dupla membrana e 

então disponibilizados para os lisossomos. As etapas desse processo incluem 
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formação e expansão de uma membrana de isolamento conhecida como fagóforo 

(fases denominadas "nucleação" e "alongamento" da vesícula, respectivamente); em 

seguida as bordas dos fagóforos se fundem (etapa de "conclusão"), formando uma 

vesícula de dupla membrana conhecida como "autofagossomo", que então sequestra 

o material citoplasmático; o autofagossomo se funde com o lisossomo, originando uma 

estrutura chamada "autolisossomo", na qual o material capturado e a membrana 

interna são degradados (Radogna et al., 2015) (Figura 2.3).  

A autofagia acontece em níveis basais em todas as células como um 

mecanismo de reciclagem de proteínas e organelas. Essa via é regulada 

positivamente quando as células precisam de nutrientes intracelulares e energia em 

situações de estresse celular. Essa via é induzida também para eliminar componentes 

citoplasmáticos nocivos durante estresse oxidativo, infecções ou acúmulo de 

agregados de proteínas (Levine; Kroemer, 2008).  Sob condições de estresse celular, 

o compexo mTORC1 é inibido e inicia-se o processo autofágico. ULK1/ATG1 e PI3K 

classe III são ativados e induzem o começo da formação do fagóforo; a proteína 

beclin-1 desempenha um importante papel nessa etapa inicial. No segundo passo, o 

alongamento da vesícula ocorre através de dois sistemas de conjugação, a ligação 

covalente de ATG12 com ATG5, e ATG8 com fosfolipídios da membrana plasmática 

(Poillet-Perez et al., 2015). O complexo mTORC1 pode interferir nesse processo de 

duas maneiras distintas: fosforilando e suprimindo o complexo ULK1/ATg13/FIP200 

(complexo necessário na iniciação da autofagia) e regulando DAP1 (um supressor da 

autofagia) (Figura 2.3) (Laplante; Sabatini, 2012).   
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Figura 2.3 - Esquema ilustrativo da autofagia  

Nota: A ativação desse mecanismo depende da ativação do complexo PI3K Classe III, do 
qual faz parte a proteína beclin 1. Esse complexo promove, juntamente com o complexo 
ULK, a formação do fagóforo, por intermédio do acomplamento de proteínas LC3-III, p62 
e da família ATG. O fagóforo envolve as organelas a serem lisadas, originando uma 
vesícula de dupla membrana (autofagossomo), a qual depois se funde com lisossomos, 
promovendo a degradação das organelas. Esse mecanismo é inibido pelo complexo 
mTORC1 e pela proteína DAP1. 

 

No câncer, a autofagia pode desempenhar tanto um papel pró como anti-

sobrevivência. Durante as primeiras fases da carcinogênese, ela é entendida como 

sendo supressor tumoral; em tumores já estabelecidos, ela exerce um papel de 

sobrevivência celular. Em células normais, a autofagia funciona como um mecanismo 

de vigilância ao remover organelas danificadas e agregrados de proteínas; essa 

remoção promove o controle da quantidade de espécies reativas de oxigênio e dos 

danos ao DNA, o que confere proteção às células suscetíveis contra a transformação 

maligna. Uma vez que a transformação maligna ocorreu, a autofagia promove 

progressão do tumor e resistência a terapia antineoplásica. Essa função da autofagia 

pode ser apoiada pelo fato que: 1) a autofagia aumenta a resistência das células 

tumorais a condições endógenas que normalmente induziriam a morte celular, tais 

como hipóxia e excassez de nutrientes; 2) a autofagia torna as células neoplásicas 

menos sensíveis a morte celular induzida por terapias antineoplásicas; 3) induz a 

sobrevivência das células que entram em estado de senescência em resposta a essas 

terapias; 4) promove a manutenção de células-tronco tumorais (Choi, 2012; Zhi; 

Zhong, 2015; Galluzzi et al., 2015).   

No câncer bucal, têm sido relatados os dois viéses do processo de autofagia 

 de indutor do crescimento e de supressor tumoral. Como indutor de crescimento 
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tumoral, estudos imuno-histoquímicos demonstraram que a alta expressão de 

proteínas relacionadas a autofagia (ATG9A e ATG16L1), em amostras de CEC bucal 

de 90 pacientes, foi associada a baixa sobrevida e a presença de recidiva (Tang et al., 

2013).  Esse mesmo grupo ainda demonstrou que, em estágios avançados de CEC 

bucal, bem como em tumores de maior tamanho e em casos de presença de 

metástase linfonodal e maior grau de indiferenciação, há superexpressão de ATH16L1 

(Tang et al., 2014). Os autores concluíram que a superexpressão das proteínas ATG 

e ATH16L1 no CEC bucal pode indicar um fenótipo agressivo tumoral, com pior 

sobrevida e com menor tempo de recorrência. Já a autofagia como supressor tumoral 

foi analisada em estudo envolvendo cultivo de linhagens celulares de CEC de língua 

(SCC9 e SCC15) e estudo da expressão da beclin-1. O silenciamento dessa proteína 

nas células cultivadas promoveu proliferação, migração e invasão celular, ao passo 

que superexpressão desta inibiu esses processos, indicando que a beclin-1 

desempenha um papel de supressor tumoral nessas linhagens CEC (Weng et al., 

2014).  

A expressão de mTOR no CEC bucal tem sido associada a pior prognóstico. 

Um estudo avaliou a expressão imuno-histoquímica dessa proteína na sua forma 

fosforilada em 72 espécimes de CEC bucal. A expressão de pmTOR foi observada 

em 63,9% dos casos. Os pacientes com alta expressão dessa proteína tiveram uma 

sobrevida global menor. Os autores concluíram que pmTOR pode servir com um 

marcador biológico confiável na identificação de subgrupos de CEC bucal com alto 

risco de recidivas e metástases (Monteiro et al., 2013). Outro estudo também avaliou 

a expressão imuno-histoquímica do pmTOR em 70 casos de CEC bucal. Nesse 

trabalho, essa proteína foi superexpressa em 52,8% dos casos e foi correlacionada 

com estágio do tumor, metástases para linfonodos regionais e taxa de sobrevida. Os 

efeitos da inibição dessa proteína através da droga everolimus foram também 

avaliados in vitro. A incubação das células com everolimus reduziu a expressão de 

pmTOR, a proliferação celular, a capacidade de migração, levando a pior desempenho 

na migração celular (“scratch assay”), e a capacidade de invasão. Os autores 

concluíram que a inibição de pmTOR através do everolimus pode ser uma estratégia 

promissora no tratamento de CEC bucal (Naruse et al., 2015).  
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2.2.4 Via PI3K/Akt/mTOR como um todo  

 

A Figura 2.4 ilustra os principais elementos protéicos envolvidos na via 

PI3K/Akt/mTOR. Inicialmente ocorre ativação da PI3K por intermédio da ligação de 

fatores a receptores tirosina quinases. Esses receptores podem ser EGFR, HER2, 

ErbB3, PDGFR, VEGFR e IGF-1R (Yuan; Cantley, 2008; Simpson et al., 2015), os 

quais são então fosforilados e induzem o recrutamento de PI3K para a membrana 

plasmática. Ao ser ativado, o PI3K induz a fosforilação do fosfoinositol 4,5 bifosfato 

(PIP2), gerando fosfatidilinositol 3,4,5 tris-fosfato (PIP3), um segundo mensageiro 

lipídico essencial para a translocação de Akt para a membrana plasmática (Liu et al., 

2009; Vivanco; Sawyers, 2002). Um inibidor dessa fase é o PTEN, uma fosfatase de 

lipídios que desfosforila PIP3 para PIP2. A translocação do Akt é seguida pela sua 

mudança conformacional, o que desmascara seu sítio catalítico e permite sua 

posterior fosforilação em dois sítios regulatórios diferentes: Thr308 e Ser473. A 

fosforilação em Thr308 e Ser473 é mediada pelas quinases PDK1 e PDK2, 

respectivamente. A fosforilação da Ser473 é também mediada pelo complexo 

mTORC2 (Toker; Marmiroli, 2014). Nesse momento, do ponto de vista de resistência 

tumoral, o Akt passa a ser o protagonista, já que promove a progressão do ciclo 

celular, a transcrição de genes pró-sobrevivência (por exemplo, Bcl-2), por intermédio 

da translocação de NFB para o núcleo celular, a inibição indireta da apoptose e o 

estímulo à síntese protéica e a inibição da autofagia por meio da ativação de mTOR 

(Figura 2.4).  

No presente trabalho, foi analisada a expressão das proteínas Akt, Bcl-2, NFB 

e mTOR no contexto da resistência tumoral do CEC bucal. Esse contexto será descrito 

a seguir. 
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Figura 2.4 – Via de sinalização PI3K/Akt/mTOR  

Nota: 1 - O PI3K é ativado em resposta a ativação de receptores de tirosina quinases 
presentes na membrana plasmática que respondem a proteínas oncogênicas e fatores 
de crescimento. Sua ativação induz a conversão do lipídio PIP2 em PIP3 que, por sua 
vez, recrutam o Akt e as quinases que induzem a fosforilação do Akt (PDK1 e PDK2). O 
PTEN é um inibidor negativo da via, uma vez que desfosforila PIP3 para PIP2. 2 - O Akt 
inibe as proteínas inibidoras do ciclo celular, p21 e p27, por meio de sua fosforilação, 
sequestrando-as no citoplasma e induzindo sua degradação. Com isso, as ciclinas (ex. 
cilina D1) induzem a progressão do ciclo celular da fase G1 para S. 3 - Akt fosforila IKK, 
que por sua vez fosforila IκB, marcando-o para degradação proteossômica dependente 

de ubiquitina, permitindo assim que o NFB seja translocado para o núcleo, onde irá 
induzir a transcrição de genes pró-sobrevivência (ex. Bcl-2). 4 – Akt promove a 
fosforilação inibitória de proteínas pró-apoptóticas (Bax, Bad, Fas, caspase 9). 5 – A Akt 
promove a inibição da GSK3b, a qual é responsável pela inibição de Mcl-1, um fator 
antiapoptótico. A inibição da GSK3b também permite a estabilização da ciclina D no 
núcleo celular. 6 – Akt promove a fosforilação e ativação de mTOR que induz a síntese 
de proteínas, progressão do ciclo celular e inibição da autofagia. A fosforilação da PI3K 
em resposta a sinalização por fatores de crescimento é atribuída também ao complexo 
mTORC2. 

 

 

2.2.5 PI3K/AKT/mTOR e resistência do carcinoma epidermóide bucal a quimioterapia 

e radioterapia 

 

A resistência a terapia antineoplásica é considerada um fenômeno complexo 

que envolve diversos mecanismos, dentre eles inibição da morte celular por apoptose, 

redução da acumulação do fármaco na célula e ativação de várias vias de sinalização 

celular (Burris, 2013; Brown; Toker, 2015). A resistência a quimioterápicos pode 
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ocorrer através dos seguintes mecanismos: 1) diminuição da concentração intracelular 

de fármacos, por intermédio, por exemplo, da superexpressão de transportadores de 

drogas; 2) alterações no alvo da droga devido a mutações, ou superexpressão deste; 

3) aumento da detoxificação (por exemplo, por intermédio da ativação de glutaniona); 

4) mudanças no reparo de DNA; 5) alterações em proteínas relacionadas com o ciclo 

celular, como p27 e p21; e 6) mudanças na taxa entre membros pró e anti-apoptóticos 

da família Bcl-2 (Hazlehurst et al., 2003). Uma das formas mais significantes de 

resistência a quimioterápicos é a ação de proteínas de membranas, especialmente 

transportadores de cassete de ligação de ATP (proteínas ABC), que expulsam a droga 

do ambiente intracelular e modulam sua distribuição e absorção, mantendo a 

concentração intracelular abaixo do limiar que induz a morte celular (Luqmani, 2005).  

Os danos ao DNA desencadeados pelos quimioterápicos podem induzir a 

ativação da via PI3K/Akt/mTOR Essa via tem sido considerada como principal 

contribuinte para a resistência a quimioterapia e tem sido associada à redução da 

quimiossensibilidade, principalmente pela indução do aumento da expressão de 

proteínas anti-apoptóticas (Burris, 2013; Brown; Toker, 2015). Além de sua ação na 

resistência a quimioterapia, as funções pró-sobrevivência desencadeadas pela 

ativação dessa via contribuem também para a radiorresistência. Isso pode ser 

comprovado pelo fato de que a inibição de PI3K/Akt aumenta a sensibilidade das 

células tumorais à radioterapia, por meio da diminuição de mecanismos de reparo e 

indução da morte celular por apoptose (Hein et al., 2014).  

Essa via é considerada a mais frequentemente mutada em carcinoma 

epidermóide de cabeça e pescoço (Liu et al., 2013). Mutações inativando PTEN têm 

sido relatadas nessa neoplasia, as quais induzem à regulação positiva de Akt 

(Simpson et al., 2015). O aumento da ativação do Akt é um dos eventos moleculares 

mais comuns em tumores sólidos, levando ao aumento da sobrevivência, proliferação 

e agressividade dos tumores (Toulany; Rodemann, 2013). No CEC bucal, a expressão 

de Akt fosforilado tem sido associada a pior prognóstico (Lim et al., 2005). A expressão 

dessa quinase no CEC bucal está associada a metástase linfonodal, maior tamanho 

do tumor e baixa sobrevida (Pontes et al., 2015). 

Estudos da participação da PI3K/Akt/mTOR na resistência às terapias 

convencionais do CEC bucal (quimioterapia e radioterapia) são bem escassos. Um 
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estudo utilizando modelo de indução de dessensibilização ao agente quimioterápico 

5-fluorouracil (5-FU) em cultivo de células de CEC bucal mostrou que a adesão celular 

a componentes da matriz extracelular tem um papel importante na indução da 

resistência a quimioterapia. No estudo, houve intensa expressão de fibronectina nas 

culturas de células de CEC bucal 5-FU-resistentes em comparação às 5-FU sensíveis. 

A adesão à fibronectina aumentou essa resistência e promoveu a ativação de 

Akt/NFB mediada pela integrina β1. Por outro lado, a inibição da adesão à 

fibronectina suprimiu essa ativação e aumentou a apoptose. Os autores concluíram 

que a fibronectina pode ser um importante alvo no desenvolvimento de terapias para 

casos resistentes de CEC bucal (Nakagawa et al., 2014).  

Com relação à resistência a radioterapia em CEC de cabeça e pescoço, a 

PI3K/Akt/mTOR tem sido associada a três principais mecanismos: radiorresistência 

intrínseca; proliferação das células tumorais como um mecanismo de repopulação 

tumoral pós-radioterapia; e hipóxia. Sua participação na radiorresistência intrínseca 

está associada à indução de mecanismos de reparo de DNA, visto que a quebra da 

dupla fita de DNA é a principal causa de morte celular induzida pela radiação ionizante 

(Bussink et al., 2008). Após a irradiação, o Akt ativado é translocado do citoplasma 

para o núcleo, onde interage e forma um complexo funcional com a principal enzima 

de reparo da quebra da dupla fita de DNA, a proteína quinase dependente de DNA 

(DNA-PKcs). Nesse complexo Akt estimula a atividade dessa enzima, que induz o 

reparo dos componentes danificados do DNA e a resistência a essa terapêutica 

(Toulany; Rodemann, 2013). Já a proliferação celular pós-radiação tem sido 

associada a alta expressão de EGFR e ativação das vias RAS/RAF/MAPK e PI3K/Akt 

(Bussink et al., 2008). Associação entre a expressão de EGFR e radiorresistência foi 

demonstrada em linhagens celulares de CEC de cabeça e pescoço. Células 

resistentes a radioterapia expressaram mais EGFR ativado (pEGFR) do que células 

radiossensíveis, o que demonstrou ser o "status" de ativação do receptor EGFR um 

fator determinante da resposta dessas células a radioterapia (Jedlinski et al., 2013). 

Outro estudo demonstrou a participação da via do Akt na radiorresistência utilizando 

uma linhagem de células de CEC bucal humano radiorresistente e outra 

radiossensível. Após a radiação, a linhagem radiorresistente exibiu intensa sinalização 

de PI3K/Akt e perda da expressão de PTEN em comparação à linhagem 

radiossensível. O bloqueio de pAkt promoveu maior radiossensibilidade na linhagem 
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resistente. Os autores concluíram que a superativação de PI3K/Akt parece ser uma 

das principais razões de radiorresistência no CEC bucal (Ettl et al., 2015). 

O mecanismo de aquisição de radiorresistência em ambientes sob hipóxia pode 

ser explicado pelo fato de que a hipóxia promove instabilidade genética, induzindo 

invasão e metástase das células tumorais. A via do Akt tem um importante papel nesse 

mecanismo, pois controla a expressão de importantes marcadores moleculares de 

hipóxia. Alterações na expressão gênica durante a hipóxia é principalmente 

osquestrada pelo fator induzido por hipóxia 1 (HIF-1), um fator de transcrição que 

regula vários processos celulares incluindo proliferação, angiogênese, metabolismo 

de glicose e inibição da apoptose. Esse fator de transcrição é bloqueado na ausência 

de Akt, o que indica ser a expressão dessa proteína dependente da ativação do Akt 

(Bussink et al., 2008).  

 

 

2.3 Parte III - Proteínas Bcl-2, NFB e iNOS: relação com a resistência tumoral e 

o CEC bucal 

 

 

2.3.1 Proteína anti-apopótica Bcl-2 

 

A apoptose é um processo fisiológico de morte celular essencial para o 

desenvolvimento do tecido normal e da homeostase. Contudo, esse processo 

encontra-se frequentemente desregulado no câncer, e a evasão da morte celular por 

apoptose tem sido considerada um dos mecanismos chaves no desenvolvimento e 

progressão das neoplasias (Hanahan; Weinberg, 2011). A apoptose é caracterizada 

pela ativação de proteases denominadas caspases, que promovem clivagem de 

proteínas celulares vitais, condensação da cromatina, fragmentação nuclear e 

formação de bolhas citoplasmáticas revestidas por membrana (os chamados "corpos 

apoptóticos", os quais são eliminados por fagócitos) (Correia et al., 2015).  
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A apoptose pode ser desencadeada por duas vias de sinalização distintas: a 

extrínseca e a intrínseca ou mitocondrial (Figura 2.5). A via extrínseca, também 

chamada de via de receptor de morte, é desencadeada em resposta à presença de 

ligantes em receptores de morte celular pertencentes à família do receptor fator de 

necrose tumoral (TNF). A ativação desse receptor induz a montagem do complexo de 

sinalização indutor de morte (DISC), que, por sua vez, recruta pró-caspase 8 e o 

domínio de morte associado a Fas (FADD), levando à clivagem à ativação de caspase-

8. A caspase 8 ativa as caspases efetoras (caspases 3, 6 e 7), as quais induzem a 

fragmentação de DNA e apoptose (Khan et al., 2014). A via intrínseca é iniciada dentro 

da célula, mais especificamente dentro da mitocôndria. Ela é ativada em resposta a 

sinais de estresse celular, tais como danos ao DNA, estresse oxidativo, defeitos no 

ciclo celular e ausência de fatores crescimento. É regulada pela família de proteínas 

Bcl-2, as quais regulam a liberação do citocromo c por meio do aumento da 

permeabilidade da membrana mitocondrial externa. A permeabilização da membrana 

mitocondrial externa induz a ativação de uma cascata de caspases que culmina na 

ativação da capase efetora caspase 3 (Radogna et al., 2015) (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 - Esquema ilustrativo da apoptose induzida por via extrínseca e intrínseca  

Nota: Na via extrínseca, a ativação de receptores TRAIL, TNF ou FAS leva à formação do 
complexo sinalizador indutor de morte (DISC), o qual recrutra FADD e pró-caspase 8. Há 
então ativação das caspases efetoras 3, 6 e 7, que levam à fragmentação do DNA e à 
apoptose. Na via intrínseca, a injúria celular ativa proteínas da família Bcl-2 (Bax e Bak), 
as quais levam à liberação do citocromo c para fora da mitocôndria. A conjugação com 
Apaf1 e pró-caspase 9 forma o apoptossomo no citosol, o qual então ativa a caspase 9 e 
esta, as caspases efetoras de apoptose. As proteínas Bax e Bak são inibidas pelas 
proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 e Mcl-1. 

 

A família de proteínas Bcl-2 inclui 3 subfamílias funcionalmente e 

estruturalmente distintas: 1) proteínas pró-apoptóticas Bax e Bak, que medeiam a 

permeabilização da membrana mitocondrial externa; 2) proteínas anti-apoptóticas Bcl-

2, Bcl-xl, Mcl-1 e A1, que inibem a permeabilização da membrana mitocondrial 

externa; 3) proteínas BH3 apenas, incluindo BAD, BID, BIM, BMF, Noxa e PUMA, que 

promovem a apoptose por intermédio da oligomerização de Bax e Bak ou pela 

neutralização dos membros da família anti-apoptótica (Correia et al., 2015). 

No presente estudo, foi verificada a expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-

2 no contexto de resistência tumoral do CEC bucal. A expressão dessa proteína nesse 

contexto já foi avaliada anteriormente. Um estudo observou que há aumento na 

expressão imuno-histoquímica dessa proteína em lesões de CEC de língua em 

comparação a mucosa com características de normalidade. Contudo, esse aumento 

não foi relacionado com o estágio clínico nem com o grau histológico do tumor. Nesse 
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mesmo estudo os autores avaliaram a expressão de Bcl-2 em uma linhagem de CEC 

de língua resistente a cisplatina. Essa linhagem foi estabelecida através da incubação 

com concentrações crescentes do quimioterápico (1-10µM) por um período de seis 

meses. A resistência a cisplatina nessa linhagem foi nove vezes maior que a 

população original (população parental). Houve um aumento na expressão de Bcl-2 

nessas células em comparação com a população parental. Os autores concluíram que 

o aumento de Bcl-2 nas lesões de CEC de língua indica uma resistência intrínseca 

desse tumor, o que provavelmente contribui para a resistência a cisplatina (Zhang et 

al., 2012).  

A participação de proteínas da família Bcl-2 na resistência a radioterapia 

também já foi demonstrada. Um estudo utilizando células radiorresistentes e 

radiossensíveis de CEC bucal verificou que, após a irradiação, nas células 

radiossensíveis houve indução de morte celular por apoptose, o que pôde ser 

observado pelo aumento na expressão das caspases 3 e 7 nessas células. Já nas 

células radioressistentes, houve uma regulação positiva do mRNA de survivina e 

Bcl2A1, um membro da família de proteínas Bcl-2 com funções anti-apoptóticas (Ettl 

et al., 2015). Outro estudo avaliou o efeito da inibição de Bcl-2 em combinação com a 

radioterapia em linhagens celulares de cabeça e pescoço. A incubação com o inibidor 

de Bcl-2 após a irradiação aumentou os índices de apoptose nessas células, indicando 

um efeito sinérgico entre a radiação e o inibidor de Bcl-2. Em conjunto, esses 

resultados demonstram que o Bcl-2 provavelmente está associado a resistência a 

radioterapia nessas células, e que a combinação do inibidor de Bcl-2 com a radiação 

sensibiliza as células a morte celular por apoptose induzida por essa terapêutica (Zerp 

et al., 2015).  

 

 

2.3.2 Fator de transcrição NFB 

 

Outra via que possui um papel de destaque no desenvolvimento e progressão 

de neoplasias é a via do NFB. O fator de transcrição NFB é composto por 5 

membros  RelA (p65), RelB, c-Rel, NFB1 (p50 e seu precursor p105) e NFB2 



37 
 

 
 

(p52 e seu precursor p100) , que podem interagir formando homo ou heterodímeros. 

Eles partilham um domínio de homologia Rel, que é responsável pela ligação ao DNA 

e pela dimerização e ligação com a proteína inibitória IB. Dos cincos membros da 

família, p105 e p100 são consideradas moléculas precursoras e precisam sofrer 

processamento proteossômico para originar proteínas maduras (p50 e p52, 

respectivamente); essas moléculas são classificadas como classe I de NFB. Já as 

subunidades p65, RelB e c-Rel são sintetizadas na sua forma madura, sendo então 

classificadas como classe II (Dolcet et al., 2005).  

Nas células normais, o NFB está associado a proteína inibitória IB e fica 

localizado no citoplasma, permanecendo inativo até que a célula receba um estímulo 

que induza sua ativação, tais como citocinas pró-inflamatórias e produtos bacterianos 

e virais. Em resposta a esses estímulos, a proteína IB se torna fosforilada pelas 

proteínas IKK. Sua fosforilação resulta em sua ubiquitinização e posterior degradação 

proteossômica, permitindo que o NFB seja translocado para o núcleo, onde irá induzir 

a transcrição dos seus genes alvos, tais como genes que regulam a resposta imune, 

a proliferação e a sobrevivência celular (Baldwin, 2001).  

A ativação de NFB pode ser desencadeada através de diferentes mecanismos 

moleculares, denominados "via canônica ou clássica" ou "via alternativa" (Figura 2.6), 

as quais diferem em relação aos dímeros formados. Na via clássica, a ativação é 

conseguida pela liberação do IB, seguido de sua posterior degradação. Os dímeros 

livres, que nessa via são principalmente p50/p65 e p50/c-Rel, são translocados para 

o núcleo, onde exercem ação sob seus genes alvos. Já na sinalização alternativa, a 

ativação de NFB é realizada por intermédio do processamento de p100 e IKK: IKKα 

fosforila p100, selecionando-a para ubiquitinização e posterior degradação 

proteossômica, dando origem ao p52; este forma o dímero transcricionalmente ativo 

p52/RelB (Jing; Lee, 2014). Uma vez no núcleo, o NFB deve sofrer várias 

modificações pós-traducionais, para que seja capaz de induzir a transcrição dos seus 

genes alvos. Tais modificações incluem fosforilação, acetilação e metilação (Erstad; 

Cusack Jr, 2013).  
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Figura 2.6 - Esquema ilustrativo das duas vias de ativação de NFkB  

Nota: O NFB fica inativo no citoplasma celular, ligado a IB. Quando há sinalização do 
meio extracelular por citocinas e lipopolissacarídeos (LPS), por exemplo, ocorre 

fosforilação de IB. Essa proteína então degrada e os dímeros p50 e p65 ficam livres para 
translocar para o núcleo, sendo transportados pela proteína importina. Na via alternativa, 
a proteína inibitória p100 é degradada a p52. Esse dímero, juntamente com RelB, é 

translocado então para o núcleo. Uma vez no núcleo, esses dímeros se ligam a sítios B 
do DNA, promovendo a ativação de genes alvos. 

 

A ativação de NFB tem sido associada a vários aspectos da carcinogênese, 

incluindo controle de apoptose, ciclo celular e diferenciação e migração celular. O 

NFB pode suprimir a apoptose tanto na via extrínseca quanto na via intrínseca, 

promovendo inibição e degradação de caspases, indução das proteínas anti-

apoptóticas Bcl-2 e IAPs (inibidoras da apoptose – c-IAP 1, 2 e 3), inibição de 

receptores de morte, inibição do gene supressor tumoral p53 e produção de moléculas 

anti-oxidantes (nesse caso para minimizar os danos celulares induzidos por espécies 

reativas de oxigênio). Com relação à progressão do ciclo celular, o NFB promove a 

regulação positiva das ciclinas D1, D2 e D3 e c-Myc (Dolcet et al., 2005; Erstad; 

Cusack Jr, 2013).  

Esse fator de transcrição também tem sido associado à redução da 

sensibilidade a quimioterapia e radioterapia. Em resposta ao dano de DNA que é 

induzido pelas terapias convencionais o NFB induz a transcrição de genes como Bcl-
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2, Bcl-xl, COX-2, ciclina D1 e survivina, relacionados a funções de sobrevivência 

celular e, portanto, de resistência tumoral (Erstad; Cusack Jr, 2013).  

Não foram encontrados artigos científicos em língua inglesa que tratassem 

especificamente de CEC bucal, resistência tumoral e NFB. Foi localizado somente 

um estudo envolvendo análise imuno-histoquímica para NFB e COX2 em casos de 

lesões potencialmente malignais orais e CEC. Esse trabalho demonstrou que há 

aumento gradativo da expressão de NFB e COX2 da mucosa bucal normal para as 

lesões potencialmente malignas e destas para o CEC. A expressão de ambas as 

proteínas foi associada significativamente nessas lesões. Os autores concluíram que 

essas proteínas podem constituir alvo terapêutico, principalmente nas lesões iniciais 

de CEC (Sawhney et al., 2007). Outro estudo demonstrou a participação desse fator 

de transcrição em células de câncer de cabeça e pescoço sensíveis e resistentes ao 

quimioterápico cisplatina. Nas células sensíveis a expressão de NFB se restringiu ao 

citoplasma, enquanto nas células resistentes a expressão foi basicamente nuclear. As 

células tratadas com o quimioterápico exibiram importantes mudanças na morfologia 

nuclear. As células sensíveis exibiram aumento no tamanho do núcleo, enquanto as 

células resistentes reponderam ao tratamento reduzindo o tamanho do núcleo. As 

células resistentes também apresentaram níveis reduzidos BCRA1, uma proteína que 

possui um importante papel na indução da morte celular em situações de danos 

extensivos ao DNA, sendo translocada para o núcleo, onde induz a parada do ciclo 

celular e a apoptose. As células resistentes também apresentaram redução da 

desatilação da histona H3, um marcador de relaxamento da cromatina, ou seja, essas 

células respondem ao tratamento induzindo a condensação da cromatina. A inibição 

da atividade de NFB nas células resistentes aumentou o tamanho do núcleo após o 

tratamento e resultou na acumulação da acetil-histona 3 e no aumento de BRCA1. O 

silenciamento desse fator de transcrição também aumentou a morte celular após o 

tratamento. A indução farmacológica da acetilação da histona preveniu esse fator de 

transcrição de induzir resistência à cisplatina. Em conjunto esses resultados indicam 

que o NFB promove resistência tumoral pela modulação da organização da 

cromatina e dos fatores acetil-histona 3 e BRCA1 (Almeida et al., 2014).  
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2.3.3 Óxido nítrico sintase induzível (iNOS) 

 

 

O óxido nítrico é uma molécula multifuncional gasosa e um radical livre 

altamente reativo, presente em quase todas as células do corpo humano. Ele regula 

vários processos biológicos, tanto em condições fisiológicas quanto patológicas, 

incluindo funções vasculares (angiogênese, fluxo sanguíneo, permeabilidade 

vascular, interação leucócitos-endotélio e agregação plaquetária) e funções 

neurológicas (neurotransmissão e desenvolvimento do sistema nervoso); em 

concentrações elevadas pode causar citotoxicidade (citostase e citólise) (Fukumura et 

al., 2006). A biossíntese do NO é realizada por uma família de enzimas denominadas 

"óxido nítrico sintase (NOS)", que catalisam a conversão de L-arginina a L-cutrulina e 

óxido nítrico. Existem três isoformas de NOS, das quais duas são constitutivas: a NOS 

neuronal (NOS1 ou nNOS), expressa em neurônios, e a NOS endotelial (NOS3 ou 

eNOS), expressa no endotélio. A terceira isoforma é induzível (iNOS ou NOS2). As 

isoformas “constitutiva” e “induzível” compartilham uma homologia de cerca de 50% 

dos aminoácidos (Singh; Grupta, 2011). Todas as isoformas dependem do substrato 

L-arginina e dos cofatores/coenzimas NADPH, BH4, FAD, FMN, oxigênio e 

protoporfirina IX para sintetizar NO (Lechner et al., 2005).  

O iNOS pode gerar altas concentrações de NO (em nível micromolar) por 

períodos prolongados (Janakiram; Rao, 2012). Ele é induzido em resposta a vários 

estímulos, tais como endotoxinas e lipossacarídeos, hipóxia, estresse oxidativo e 

mediadores pró-inflamatórios. Dentre estes, são importantes para a indução de iNOS 

o fator de necrose tumoral α (TNF-α), a interleucina 1β (IL-1β) e o interferon γ (IFN-γ) 

(Lowenstein; Padalko, 2004).  

O papel do NO no câncer é incerto; ele pode tanto estimular como inibir a 

progressão tumoral, dependendo da atividade e localização das suas isoformas, da 

sua concentração, bem como do tempo de exposição e da sensibilidade da célula 

tumoral (Lechner et al., 2005). A concentração de NO parece ser um fator chave na 

ação dessa enzima sobre as células tumorais: baixas concentrações (<50 nM) 

estimulam o crescimento celular e inibem a apoptose; em concentrações 

intermediárias (entre 100nM e 300nM), há ativação de proteínas que favorecem o 
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crescimento tumoral, como Erk e HIF-1α; já altas concentrações (>300nM) inibem o 

crescimento e estimulam a apoptose, ativando p53 (Thomas et al., 2004). A produção 

de NO em baixas concentrações fisiológicas também tem sido associada a ativação 

de outras vias que desempenham importantes papéis na indução da sobrevivência 

celular, incluindo a via do Akt/mTOR. Um estudo demonstrou que a indução de níveis 

fisiológicos de NO em cultura de células de câncer de mama humano promoveu a 

ativação da cascata de sinalização do mTOR, com consequente aumento da síntese 

de proteínas, bem como provocou intensa expressão de ciclina D1, a qual esteve 

associada com a regulação positiva de pAkt (Pervin et al., 2007).  

O NO está envolvido em diferentes estágios das transformações celulares que 

levam à malignização, tais como na transformação das células normais por meio da 

ativação de oncogenes e da perda da atividade anti-oncogênica; no crescimento das 

células já transformadas por intermédio da indução de desdiferenciação e 

proliferação; na progressão do tumor a partir de lesões pré-neoplásicas; na 

angiogênese desencadeada por fatores angiogênicos liberados pelas células tumorais 

em si ou pelo tecido circundante; e na invasão local e metástase (Fukumura et al., 

2006; Lechner et al., 2005). 

O iNOS é a isoforma de NOS mais comumente expressa em neoplasias 

incluindo câncer de cólon, mama, próstata, bexiga e pele (Janakiram; Rao, 2012). No 

câncer bucal sua expressão foi correlacionada a pior estadiamento do tumor, 

metátase linfonodal e angiogênese em um estudo imuno-histoquímico envolvendo 

biópsias de CEC humano (Sappayatosok et al., 2009). Outros trabalhos 

demonstraram que houve aumento na expressão dessa enzima em CEC bucal 

quando este foi comparado a lesões displásicas bucais e epitélio normal, sugerindo 

que o aumento de iNOS e a geração de NO possuem um importante papel no 

desenvolvimento do CEC na mucosa bucal (Connely et al., 2005; Varghese et al., 

2010).  

No CEC de cabeça e pescoço a expressão em baixa concentração de iNOS e 

do óxido nítrico tem sido associada ao desenvolvimento de resistência a 

quimioterapia. Um estudo avaliou a participação de NO em altas (70µM no meio de 

cultura) e baixas (20 µM no meio de cultura) concentrações em células de carcinoma 

de faringe (Fadu). O tratamento dessas células com NO em alta concentração inibiu 
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o crescimento das células, aumentando a morte celular por apoptose. Já a incubação 

das células com essa molécula em baixa concentração promoveu efeito contrário, 

inibindo a apoptose por meio do aumento da proteína anti-apoptótica survivina e 

estimulando a proliferação celular. Esses resultados indicaram que a superexpressão 

de NO promove a morte celular, enquanto baixos níveis dessa molécula induzem uma 

reposta celular citoprotetora (Fetz et al., 2009). 

Nesse mesmo trabalho foi avaliada o papel do iNOS durante o tratamento com 

cisplastina. Baixos níveis dessa molécula neutralizaram os efeitos citotóxicos do 

tratamento, enquanto altos níveis de NO em combinação com esse quimioterápico 

aumentaram a morte celular por apoptose. A inibição da proteína survivina bloqueou 

os efeitos anti-apoptóticos de NO. O aumento da expressão de iNOS também foi 

relacionado com o aumento na expressão imuno-histoquímica de survivina em 

espécimes de carcinoma de cabeça e pescoço. Os autores concluíram que estratégias 

terapêuticas contra o eixo iNOS/survivina pode ser uma alternativa interessante no 

tratamento do câncer de cabeça e pescoço (Fetz et al., 2009).  

  

 

2.4 Parte IV - Terapia fotodinâmica oncológica, CEC bucal e resistência tumoral 

 

 

2.4.1 Terapia fotodinâmica oncológica 

 

 

A PDT é um procedimento terapêutico que envolve inicialmente a 

administração (tópica ou sistêmica) de um fotossensibilizador (Fs) ou indutor deste. 

Em seguida realiza-se irradiação do local com uma luz de comprimento de onda 

adequado ao Fs, levando a ativação deste. Essa ativação, na presença de oxigênio, 

leva à intensa geração de espécies reativas de oxigênio, que induzem por sua vez a 

morte celular. Essa citotoxicidade é seletiva, ou seja, células com uma capacidade 

proliferativa maior (por exemplo, células tumorais) e células que se multiplicam 
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rapidamente (por exemplo, bactérias) captam preferencialmente o Fs, sendo então 

mais vulneráveis ao efeito da PDT (St Denis et al., 2011).  

O diagrama de Jablonski, em uma versão adaptada (Figura 2.7), é o modelo 

utilizado para explicar o nível de energia das moléculas fotoexcitadas; nesse modelo 

é também demonstrada a formação de metabólitos intermediários originários da 

reação dessa molécula fotoexcitada com o oxigênio presente no interior da célula. 

Após a absorção de fótons, o Fs passa de seu estado singleto fundamental não-

excitado (S0) para um estado singleto excitado (S2), que imediatamente sofre um 

relaxamento vibracional e atinge um estado de excitação menor (S1), cuja meia vida 

é curta (nanosegundos). Nesse momento, as moléculas de Fs podem retornar 

novamente a seu estado fundamental através da emissão de luz (fluorescência) ou 

podem se converter para um estado tripleto (T1) de menor energia. Nesse estado 

tripleto, as moléculas podem emitir luz visível (fosforescência) e também voltar ao 

estado fundamental. O estado tripleto tem meia vida mais longa (de micro a 

milissegundos) e pode reagir com o oxigênio celular por intermédio de dois 

mecanismos classificados como “tipo I” e “tipo II”. Ambos os mecanismos podem 

ocorrer simultaneamente, e a taxa entre os dois irá depender do tipo de Fs usado e 

das concentrações de substrato e oxigênio (Buytaert et al., 2007; Castano et al., 2004). 

Na reação do tipo I, o Fs, em seu estado tripleto, reage com substratos biológicos 

formando radicais livres, os quais reagem, por sua vez, com o oxigênio molecular 

originando radicais de anion superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais 

hidroxilas (OH-). Na reação do tipo II, o Fs, em seu estado tripleto, transfere energia 

diretamente para o oxigênio molecular no estado fundamental, formando espécies de 

oxigênio singleto (1O2, 3O2) altamente reativas. Essas espécies reativas de oxigênio 

(EROs) induzem, então, a morte celular por diversas vias (Castano et al., 2004). 
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Figura 2.7 - Diagrama de Jablonski, referente aos níveis energéticos de moléculas 
fotoativadas (FS), adaptado para ilustrar os metabólitos intermediários da reação 
do fotossensibilizador excitado com o oxigênio celular durante a PDT 

 

Um Fs ideal deve ser um composto único a fim de obter uma boa estabilidade 

no seu armazenamento. Deve ter um pico de absorção de fótons entre 600 e 800 nm, 

pois a absorção acima desses comprimentos de onda não fornece energia suficiente 

para excitar o oxigênio singleto. Não deve ser tóxico na ausência de excitação da luz, 

e deve ser rapidamente eliminado dos tecidos normais, minimizando assim os efeitos 

colaterais. Com relação às propriedades da luz, a escolha desta deve ser baseada no 

espectro de absorção do Fs e nas características da lesão (localização, tamanho, 

acessibilidade e propriedades ópticas do tecido). A eficácia clínica da PDT depende 

de uma dosimetria complexa, que deve incluir a dose de luz total, o tempo de 

exposição à luz e o modo de entrega desta (única ou fracionada) (Agostinis et al., 

2011).  

Nenhum dos três componentes principais da PDT (Fs, luz e oxigênio) é 

individualmente tóxico, mas juntos desencadeiam uma reação fotoquímica que resulta 

na geração de EROs, como descrito anteriormente, que pode levar a eliminação do 

tumor por três mecanismos distintos: 1) as EROs podem matar as células tumorais 

diretamente por apoptose ou necrose; 2) a PDT causa dano aos vasos associados ao 

tumor, privando as células tumorais de nutrientes e oxigênio, o que leva à morte celular 

devido a isquemia; 3) a PDT pode ativar uma resposta imune específica para o tumor, 

incrementando a defesa de sinalização contra as células tumorais (Castano et al., 

2006).  
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A localização intracelular do Fs coincide com o sítio primário de dano celular 

devido à meia vida extremamente curta do oxigênio singleto e sua difusão limitada 

nos sistemas biológicos (Castano et al., 2004). A citotoxicidade gerada pela PDT 

resulta de dano irreversível em membrana plasmática, mitocôndria, lisossomos, 

complexo de Golgi e retículo endoplasmático. Alguns Fs são seletivos para 

determinadas estruturas celulares e promovem diferentes tipos de morte celular. Por 

exemplo, os Fs que se alojam nas mitocôndrias ou no retículo endoplasmático tendem 

a promover apoptose, enquanto os Fs localizados na membrana plasmática ou nos 

lisossomos tendem a induzir morte celular por necrose. O processo autofágico pode 

também ser desecadeado em resposta à PDT por Fs localizados nos lissosomos, 

retículo endoplasmático ou mitocôndria. A ativação a autofagia na PDT ainda não é 

muito conhecida. Há trabalhos demonstrando que Fs localizados na mitocôndria e 

retículo endoplasmático induzem a formação de autofagossomos nas células. A 

inibição da proteína anti-apoptótica Bcl-2 pelo Fs fotoativado na mitocôndria tem sido 

associada a esse fenômeno. A Bcl-2, em níveis normais, reage com a beclin e previne 

que essa proteína inicie a formação do autofagossomo. Assim, ao ser inibida a Bcl-2 

pela PDT, a formação do autofagossomo pode ser desencadeada (Buytaert et al., 

2007; Reiners et al., 2010). 

O objetivo da PDT, portanto, é a destruição seletiva de células anormais 

enquanto preserva estruturas normais, por meio da fotossensibilização dessas 

células, seja através da administração de fotossensibilizadores exógenos (por 

exemplo, porfirinas, clorinas e ftalocianinas), seja pela administração de precursores 

de vias de biossíntese endógena (por exemplo, o ácido 5-aminolevulínico, 5-ALA) 

(Kormeili et al., 2004). O 5-ALA é um pré-Fs encontrado naturalmente no organismo 

que leva à síntese de porfirinas endógenas durante a formação do grupo heme. O 5-

ALA é formado na mitocôndria por meio da succinil-coenzima A e da glicina; após 

várias reações enzimáticas é convertido em protoporfirina IX (PpIX) dentro da 

mitocôndria (Figura 2.8); a adição de íon ferro a PpIX pela enzima ferroquelatase induz 

a formação do grupo heme (Krammer; Plaetzer, 2007). A síntese de PpIX é controlada 

por um mecanismo de "feedback" negativo, no qual o grupo heme sintetizado reage 

com sítios da enzima 5-ALA sintetase, impedindo que esta entre na mitocôndria e 

perpetue o ciclo de síntese de porfirinas. O 5-ALA de origem exógena (administrado 

topicamente ou por via endovenosa) ultrapassa esse sistema de "feedback", não 
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permitindo que o grupo heme exerça sua função inibidora sobre a 5-ALA sintetase. 

Assim, há alta produção de PpIX, que passa a se acumular na célula (Figura 2.8) 

(Wachowska et al., 2011). Vale dizer que, devido à sua natureza hidrofílica, o 5-ALA 

não penetra facilmente pela membrana plasmática, sendo necessárias altas 

concentrações com longos tempos de incubação para se atingir um nível terapêutico 

ideal (Luksiene et al., 2001).  

 

 

 

Figura 2.8 – Resumo da biossíntese da protoporfirina IX a partir do ácido 5-aminolevulínico de origem 
endógena e exógena 

Nota: O 5-ALA é formado no interior da mitocôndria e é transportado para o citosol, onde 
é convertido a coproporfirinogênio III por meio de várias reações enzimáticas. Quando o 
5-ALA é de origem exógena, essa conversão ocorre diretamente no citosol. O 
coproporfirinogênio III então é transportado para a mitocôndria, onde é convertido a 
protoporfirina IX. 

 

O acúmulo preferencial de PpIX nos tumores em comparação a tecidos sadios 

é oriundo de vários fatores, tais como maior absorção celular do 5-ALA, menor 

atividade de enzimas ligadas à síntese do grupo heme e menor disponibilidade de 

ferro; esses fatores conferem redução da síntese do grupo heme, o que promove o 

acúmulo de PpIX na célula (Wachowska et al., 2011). A produção de PpIX pela via de 

síntese de heme é duas a 10 vezes maior em células malignas ou pré-malignas do 

que em células normais (Kormeili et al., 2004).  
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A PpIX possui vários picos de absorção, tais como 405, 510, 545, 580, 670 e 

700nm; contudo o de maior interesse na PDT oncológica é a banda de Soret (na luz 

azul em 405nm). Devido à baixa penetração tecidual do comprimento de onda de 

405nm, estudos com PDT têm utilizado fontes de luz no espectro do vermelho (620 e 

635nm), que possui uma maior penetração tecidual (Torezan et al., 2009).  

A produção de PpIX é realizada na mitocôndria, portanto a citotoxicidade da 

PDT mediada pelo 5-ALA (5-ALA-PDT) tem sido associada a mecanismos de morte 

por via mitocondrial. Contudo, a PpIX produzida na mitocôndria é rapidamente 

difundida para outros sítios intracelulares. Dois mecanismos de morte celular são 

então sugeridos: a via mitocondrial e a via induzida pelo estresse ao retículo 

endoplasmático. O tratamento com 5-ALA-PDT induz o acionamento da via 

mitocondrial por meio do aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial, da 

liberação do citocromo c, da ativação das caspases 3 e 9 e da subsequente 

fragmentação do DNA. A outra via envolve perda da homeostase de cálcio: danos no 

retículo endoplasmático promovem a liberação do cálcio armazenado nessa organela 

para o citosol, gerando a ativação maciça de enzimas que promovem a destruição de 

membranas, incluindo a mitocondrial; esse fenômento ativa o processo apoptótico 

dependente de cálcio (Grebenová et al., 2003). A autofagia também tem sido 

associada a 5-ALA-PDT, por mecanismo ainda quase nada conhecido. Um trabalho 

demontrou que células de osteossarcoma, quando tratadas com 5-ALA-PDT, exibiram 

alta taxa de apoptose e de autofagia, mas não de necrose. Os autores verificaram que 

a proteína RIP3, a princípio moduladora de processos de necrose, foi altamente 

associada a apoptose e a autofagia, nesse último caso promovendo a superexpressão 

de LC3-II, relacionada a formação de autofagossomos (Coupienne et al., 2011a).  
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2.4.2 Terapia fotodinâmica e CEC bucal 

 

O tratamento convencional do CEC bucal frequentemente está associado a 

mecanismos de resistência terapêutica. Cerca de 1/3 dos casos tratados com cirurgia, 

radioterapia ou quimioterapia podem apresentar recidivas locais ou regionais, bem 

como metástases (Greenberg et al., 2003). Trabalhos clínicos recentes têm 

demonstrado que a PDT pode se constituir uma alternativa viável para o tratamento 

de CEC bucal. A PDT mediada pelo 5-ALA tem sido usado no tratamento de lesões 

potencialmente malignas (Chen et al., 2005; Tsai et al., 2004) e CEC bucal pouco 

invasivos (Chen et al., 2010; Fan et al., 1996) com resultados clínicos promissores 

(Biel, 2007; Jerjes et al., 2011a). Quando comparada às terapias convencionais 

(cirurgia, radio e quimioterapia), a PDT tem como vantagem o fato de ser uma técnica 

minimamente invasiva, que leva à destruição do tumor com preservação do tecido 

sadio. Essa é uma característica importante no tratamento de CEC bucal, pois os 

tratamentos convencionais, principalmente cirúrgicos, podem levar a perda excessiva 

de tecido sadio, resultando em sequelas estéticas e funcionais significantes (Biel, 

2007).  

Os protocolos de PDT para o tratamento de CEC bucal variam bastante. A 

administração de 5-ALA tem sido feita topicamente ou por via endovenosa com 

concentrações que giram em torno de 20% na alicação tópica (Chen et al., 2010) e 

60mg/kg na aplicação sistêmica (Fan et al., 1996). O período de incubação do Fs varia 

entre 1,5h (Chen et al., 2010) a 2h (Fan et al., 1996), seguida por irradiação com uma 

luz de comprimento de onda na faixa de 630-635nm. Os parâmetros para a irradiação 

também são variáveis, com faixa de densidade de energia entre 100J/cm2 (Fan et al., 

1996) e 200J/cm2 (Chen et al., 2010; Fan et al., 1996). Devido à baixa penetração do 

5-ALA nas células e a baixa penetração da luz em 630nm (estima-se que a luz consiga 

atingir uma profundidade de 0,5 cm na mucosa bucal) (Konopka; Goslinski, 2007), a 

PDT mediada pelo 5-ALA tem sido utilizada no tratamento de lesões superficiais; 

tumores com profundidade maior que 2 mm não têm indicação para serem tratados 

com PDT utilizando 5-ALA de maneira tópica (Biel, 2010). Lesões mais profundas de 

CEC bucal têm sido tratadas com a administração sistêmica de Fs de segunda 

geração, como o m-tetrahidroxifenilclorina (mTHPC), seguido por irradiação a 652 nm 

(Jerjes et al., 2011b; Biel, 2006). Esses protocolos, contudo, também possuem 
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limitações inerentes à penetração do Fs e da luz, o que ainda restringe a indicação da 

PDT diante da ampla gama de situações clínicas de CEC bucal (Jerjes et al., 2012).  

Apesar de a PDT ser uma alternativa interessante no tratamento do CEC bucal, 

há relatos na literatura de recidiva após esse tratamento. Esse fato sugere que existem 

situações em que as células tumorais do CEC bucal podem ser resistentes à PDT (de 

Visscher et al., 2013; Durbec et al., 2013). Em um estudo, o tratamento cirúrgico 

convencional de CEC T1 e T2 foi comparado com a PDT. A taxa de cura nos pacientes 

tratados com PDT e cirurgia foi de 86% e 76%, respectivamente, nos tumores em T1. 

Para os tumores em T2, a taxa de cura foi 63% com PDT e 78% com cirurgia. 

Pacientes com CEC T2 tratados com PDT exibiram maior taxa de necessidade de 

retratamentos devido a recidivas do tumor. Além disso, 14% dos pacientes tratados 

com PDT e 8% dos pacientes tratados com cirurgia exibiram metástase regional (de 

Visscher et al., 2013).  

Não é sabido ainda se existem células de CEC bucal naturalmente resistentes 

à PDT (possuem uma resistência intrínseca) ou se elas podem desenvolver essa 

resistência durante o tratamento (resistência adquirida) (Zamarrón et al., 2015). Para 

alguns tumores, esse fato já está mais esclarecido, conforme apresentado a seguir. 

 

2.4.3 Mecanismos de resistência tumoral à terapia fotodinâmica 

 

É possível desenvolver in vitro células resistentes à PDT (resistência adquirida) 

por intermédio de ciclos repetitivos de tratamento em que gradativamente se aumenta 

a concentração do Fs e/ou o tempo de exposição a essa molécula, ou se mantem fixa 

a concentração do Fs, ampliando-se a dose de luz (Casas et al., 2011). Na Tabela 2.1 

estão descritos os principais trabalhos relacionados a resistência à PDT. Em geral, os 

modelos de cultura de células utilizados para se obter populações celulares 

resistentes são similares àqueles empregados para testar drogas quimioterápicas e 

protocolos radioterápicos (Zamarrón et al., 2015). Para a PDT, nesses modelos o 

primeiro ciclo de tratamento elimina a maioria das células; contudo uma pequena 

porcentagem delas, entre 1 e 10%, pode sobreviver, sendo estas responsáveis pelo 

repovoamento da cultura após seu recultivo. Depois de vários ciclos de PDT, em que 
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gradativamente se aumenta a dose, e o recultivo das células sobreviventes, origina-

se uma linhagem que exibe um fenótipo mais “agressivo”, provavelmente derivado de 

alterações genéticas ou epigenéticas que modificam os padrões de migração, 

proliferação e morte celular (Zamarrón et al., 2015). Para definir uma população 

resistente, os critérios variam bastante. Em geral, considera-se resistente uma 

população que exibe viabilidade 1,5 vezes maior do que sua parental após uma dose 

letal de 90% (DL90) (Zamarrón et al., 2015; Singh et al., 2001). 

O desenvolvimento de resistência à PDT depende do tipo de Fs e da sua 

localização intracelular, bem como da linhagem celular empregada. Não foi 

identificada ainda nenhuma característica celular que possa ser preditiva de 

desenvolvimento de resistência à PDT. Acredita-se que a estrutura do Fs é um ponto 

chave no desenvolvimento da resistência, e essa característica provavelmente está 

relacionada com a sua localização subcelular (Casas et al., 2011). 

Os trabalhos descritos na literatura, em geral, utilizaram Fs com localização na 

mitocôndria, basicamente porfirinas, no desenvolvimento de resistência a PDT (Casas 

et al., 2011). Em um estudo envolvendo três linhagens celulares humanas diferentes 

(neuroblastoma - ATCC-SK-N-MC, adenocarcinoma de colón - ATCC-HT29 e 

carcinoma de bexiga - ATCC-HT136) e três Fs diferentes (Azul do Nilo A, Photofrin e 

alumínio-ftalocianina tetrasulfonada - AIPcS4), foi investigada a resistência intrínseca 

à PDT de cada linhagem em relação a cada Fs, bem como a tendência de haver 

resistência adquirida a essa terapia em função do tipo de tumor e do Fs. Os autores 

definiram com resistentes as populações celulares que exibissem viabilidade 1,5 

vezes maior do que a de suas parentais diante de DL90. Para o Azul do Nilo A, a maior 

resistência intrínseca foi para a HT29; para o Photofrin, foi a HT136, e para o AIPcS4, 

a SK-N-MC. Esse resultado indica ser essencial a seleção correta de cada Fs para 

cada tipo de tumor. Quanto à resistência adquirida, para a HT29 foi possível obter 4 

linhagens resistentes a PDT, duas tratadas com Azul do Nilo A, uma com Photofrin e 

outra com AIPcS4, após 8 a 11 ciclos de PDT. Já para a HT136, foi possível obter 

somente uma linhagem resistente, esta com Azul do Nilo A, após 9 ciclos de PDT. A 

linhagem SK-N-MC não exibiu nenhuma resistência. A HT29 e a HT136 tratadas com 

Azul do Nilo A foram as mais resistentes, gerando uma viabilidade celular quando 

utilizada DL90 de até 2,8 vezes maior do que a observada no primeiro ciclo de PDT. 

Os autores concluíram que a resistência tumoral à PDT é dependente do Fs e que 
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provavelmente existam mecanismos específicos de aquisição de resistência em 

função do tipo de tumor (Singh et al., 2001).  

Alterações do efeito do 5-ALA sobre populações resistentes à PDT também têm 

sido relatadas. Por exemplo, em um trabalho utilizando linhagem celular de 

adenocarcinoma de mama murino, foi possível desenvolver clones celulares 

resistentes à 5-ALA-PDT. Clones resistentes foram isolados a partir do tratamento 

com ALA a 0,6mM e várias doses de luz (0,36-5,4J/cm2), visando alcançar níveis de 

sobrevivência entre 5-10%. As células sobreviventes foram coletadas 24 horas depois 

do tratamento e foram novamente plaqueadas. Após 2 semanas de crescimento, as 

células foram submetidas novamente a outro ciclo de tratamento. A população final 

recebeu 13 ciclos de tratamento, e oito clones foram isolados por diluição limitante. 

Dentre os oitos clones, foram selecionados o quarto e o oitavo, que apresentaram um 

aumento de 4,7 e 4,2 vezes na resistência. Esses clones resistentes apresentaram 

um aumento de duas vezes no volume celular, uma morfologia mais fibroblática, 

menor quantidade de PpIX, maior teor de proteínas e um aumento no número de 

mitocôndrias e no consumo de oxigênio (Casas et al., 2006). Alterações na 

mitocôndria também foram relatadas em células de fibrossarcoma resistentes a PDT 

mediada por Photofrin. Nesse trabalho as células foram submetidas a 8 ciclos de 

tratamento com concentrações crescentes do Fs. As mitocôndrias das células 

resistentes eram menores, mais elétron-densas, e apresentavam densidade de cristas 

maior do que a população parental. A quantidade de ATP e a atividade da succinato 

desidrogenase eram maiores na população resistente, contudo não foram 

encontradas diferenças no consumo de oxigênio. Considerando o fato de que a 

mitocôndria é alvo da PDT mediada por porfirinas, os autores concluíram que 

alterações na estrutura e função dessa organela podem estar relacionadas aos 

mecanismos de resistência a essa terapia (Sharkey et al., 1993).  

Outro estudo utilizando um éster de ALA, o Me-ALA, desenvolveu uma 

população resistente de carcinoma epidermóide de pele (SCC13) depois de 10 ciclos 

de tratamento. A concentração de Me-ALA também foi mantida fixa (1mM, 4 horas de 

incubação) e a dose de luz aumentou gradativamente (7 a 25J/cm2). As definições das 

doses para induzir a resistência foram baseadas em uma taxa de viabilidade de 5 a 

10%. As células sobreviventes foram coletadas 24h depois do tratamento e 

replaqueadas. Quando as células cresceram elas foram submetidas a um novo ciclo 
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de tratamento. Duas populações resistentes foram selecionadas: a população final, 

submetida a 10 ciclos de tratamento, e a população intermediária, submetida a cinco 

ciclos de tratamento. A quinta geração e a décima geração de tratamento 

apresentaram aumento na razão de resistência de 8,5 vezes e 9,5 vezes, 

respectivamente, em comparação com a primeira geração de tratamento. A 

intensidade de fluorescência da PpIX mensurada por citometria de fluxo foi menor nas 

populações resistentes submetidas a cinco ciclos e 10 ciclos quando comparada a da 

população parental, limitando assim a fotossensiblização. Com relação à localização 

subcelular, a PpIX foi localizada na membrana plasmática, na mitocôndria e nos 

lissosomos em todas as populações analisadas; na geração 5, a PpIX localizava-se 

também em vacúolos intracelulares, sugerindo que esses vacúolos poderiam estar 

agindo como sítios de sequestro do Fs. Além disso, as células resistentes exibiram 

melhor desempenho no ensaio de migração celular ("scratch assay") e maior 

expressão da proteína anti-apoptótica p-survivina quando comparadas a população 

parental. As células resistentes também apresentaram uma morfologia mais 

fibroblástica e maior proporção de micronúcleos e macronúcleos. Os autores 

concluíram que essas características distintivas das células resistentes podem 

fornecer informações para melhorar a eficácia do tratamento (Milla et al., 2011). 



 
 

 
 

Tabela 2.1 – Principais modelos in vitro de resistência a PDT descritos na literatura. Adaptado de Zamarrón et al. (2015) 

 

Linhagem Celular Fs e Concentração 
empregada 

Tempo de 
Incubação 

do Fs 

Dose de Luz 

(J/cm2) 

Número 
de ciclos 

Tipo de 
Seleção 

Aumento na 
resistência 

Referência 

RIF-1 
(fibrossarcoma 

murino) 

Porfirina (25µg/ml) 1h 

16h 

0,2-0,84 10 Clonogênica 1,2-1,5 

2,5-3 

Luna et al. 
(1991) 

 

HT29 
(adenocarcinoma 
de cólon humano) 

 

Photofrin (1-100ug/ml) 

Azul do Nilo A (1-3µg/ml) 

AIPcS4 (25-50µg/ml) 

18-4hs 

1h-30min 

18-4h 

2,7 

8,1 

5,4 

14 

8 

11 

População 
total 

1,5 

2,62 

5,4 

Singh et al. 
(2001) 

LM3 
(Adenocarcinoma 
maário murinho) 

ALA (0,6mM) 3h 0,36-5,4 13 Clonogênica Clone 4 6,7 

Clone 8 4,2 

Casas et al. 
(2006) 

SCC13 
(Carcinoma 
epidermóide 

cutâneo) 

Me-ALA 4h 7,31-25 10 População 
total 

8,5-9,5 Milla et al. 
(2011) 

Células KB 
(câncer oral) 

Hematoporfirina (1-5 µM) 24h 40,55 6 População 
Total 

Sem 
informação 

Kim et al. 
(2013) 

Fadu (Carcinoma 
de faringe) 

Hematoporfirina (1 ou 
2µM) 

24h 4,5 15 População 
total 

7,75-12,25 Kim et al. 
(2014) 

5
2
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Células de fibrossarcoma de rato resistentes a PDT (protocolo PII, como 

descrito abaixo) também exibiram células com núcleos maiores do que sua 

contraparte parental. Nesse trabalho clones resistentes a PDT mediada pela porfirina 

(Photofrin) foram desenvolvidos a partir de dois períodos de incubação do Fs 

diferentes (mantendo-se a concentração do Fs fixa): um período curto (1h - PI) e um 

período longo (16h - PII). A localização intracelular do Fs era também diferente nos 

dois períodos. As células foram submetidas a dez ciclos de tratamento, no qual houve 

variação na dose de luz (0,2-0,84J/cm2). Dois clones de cada protocolo foram isolados 

e avaliou-se o grau de resistência dessas células in vitro e in vivo. Os clones isolados 

da incubação de 1h com Fs apresentaram aumento na resistência entre 1,2-1,5 vezes; 

já os clones isolados da incubação de 16h apresentaram aumento entre 2,5-3 vezes. 

As variantes resistentes do protocolo PII foram então injetadas em camundongo 

singênicos C3H. O número de células necessárias para induzir tumor em 50% dos 

camundongos foi maior para os clones resistentes do que para a linhagem parental, 

indicando que a habilidade das células resistentes a PDT de induzir tumor é menor do 

que sua contraparte parental (Luna; Gomer, 1991). 

Há indícios de existirem variações de resistência para um mesmo Fs de acordo 

com a linhagem celular empregada. Alguns estudos têm relatado que, com o 5-ALA-

PDT, é possível gerar populações resistentes a partir de cultura de células de 

adenocarcinoma de mama murinho (Casas et al., 2006) e de carcinoma epidermóide 

cutâneo humano (Milla et al., 2011). Contudo não foi possível estabelecer uma 

população de glioma humano resistente à PDT mediada por esse Fs (Madsen et al., 

2003; Hirschberg et al., 2006). Vale dizer que não há relatos na literatura do 

desenvolvimento de clones celulares de CEC bucal resistentes à 5-ALA-PDT. 

Somente um estudo (Kim et al., 2013) foi encontrado no qual foi induzida população 

resistente utilizando uma linhagem originalmente de câncer bucal (células ATCC-KB) 

tratadas com hematoporfirina. Contudo, relatos atuais sobre as condições dessa 

linhagem indicam alta contaminação por células HeLa1, sendo necessária uma 

caracterização completa das células para confirmar seu fenótipo.  

                                                           
1 Uma descrição da contaminação por células HeLa encontra-se no site da ATCC. Acesso em 8 de 

agosto de 2015. Disponível em http://www.atcc.org/products/all/CCL-17.aspx  
 

http://www.atcc.org/products/all/CCL-17.aspx
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Após a fotoativação do Fs, um dos primeiros mecanismos que podem contribuir 

para a sobrevivência celular é a inativação de EROs via enzimas antioxidantes. As 

EROs são agentes oxidantes que podem reagir diretamente com muitas moléculas 

biológicas, como resíduos de aminoácidos, lipídios insaturados e DNA, modificando-

as por reações oxidativas, o que pode induzir danos irreversíveis induzindo a morte 

da célula tumoral (Castano et al., 2004). Portanto, os efeitos induzidos pela PDT 

podem ser antagonizados por mecanismos de defesas anti-oxidantes, como o sistema 

glutationa e as enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase ou desidrogenase 

lipoamida, contribuindo para a resistência a essa terapia. A expressão de proteínas 

de choque térmico ("heat shock proteins", HSP) pode também ajudar na recuperação 

dos danos provocados pela PDT, prevenindo a agregação protéica e ajudando a 

estabilizar proteínas (Casas et al., 2011). Autores (Kim et al., 2013) induziram a 

formação de uma população de câncer bucal (células ATCC-KB) resistente a PDT 

após tratamentos sucessivos, mantendo fixa a dose de luz e aumentando a 

concentração do Fs (hematoporfirina, 1 a 10µM). A expressão de HSP27 aumentou 

no primeiro e segundo ciclo de tratamento e diminuiu após o quarto ciclo. O 

silenciamento dessa proteína atenuou a apoptose induzida pela PDT no primeiro ciclo 

de tratamento e aumentou a expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-2; diminuiu 

também a expressão das caspases 3, 8 e 9, de Bax e de PARP clivado. Os autores 

concluíram que a regulação negativa de HSP27 pode induzir a resistência a apoptose 

induzida pela PDT (Kim et al., 2013). 

A expressão de PARP, mais especificamente PARP-1, foi avaliada também em 

células de CEC de faringe (Fadu) resistentes a PDT. Células resistentes foram 

desenvolvidas através da exposição a 15 ciclos com PDT mediada por 

hematoporfirina. Nas células submetidas a um ciclo de PDT, observou-se que essa 

terapia induziu a apoptose através da ativação das caspases 3 e 8, da clivagem de 

PARP-1 e da diminuição de Bcl-2. A inibição de PARP-1 conferiu resistência a 

apoptose induzida pela PDT e aumentou a expressão de LC3II, relacionada a 

autofagia. Nas células resistentes, os autores observaram que a expressão de PARP-

1 aumentou, mas que a clivagem dessa proteína não foi observada nessas células. 

Os autores relataram também que a função de PARP-1, sem sua clivagem, em células 

com o DNA danificado seria reparar regiões danificadas, ativando ou recrutando 



56 
 

enzimas de reparo. Os autores concluíram que a resistência a PDT está relacionada 

com a autofagia pela regulação de PARP-1 (Kim et al., 2014).  

A hipótese mais aceita para explicar a sobrevivência celular após a PDT seria 

o acionamento de vias de reparo de proteínas, membranas e DNA, bem como a 

ativação de genes de resposta ao estresse celular incluindo NFB, EGFR, FOS, MYC 

e ERK (Casas et al., 2011). Foi comentado nos itens anteriores desta revisão de 

literatura que a via PI3K/Akt é importante para a sobrevivência celular. Alguns 

trabalhos sobre resistência à PDT também apontam a importância dessa via de 

sinalização nesse processo. Por exemplo, um trabalho demonstrou que células de 

adenocarcinoma mamário que sobreviveram à PDT mediada pelo Photofrin exibiram 

expressão de fatores anti-apoptóticos induzidos pela quinase Akt. Nas células de 

adenocarcinoma mamário submetidas a dose sub-letal de PDT mediada pelo 

Photofrin (irradiação de 120mJ/cm2 ou 240mJ/cm2) foi observada alta expressão da 

proteína anti-apoptótica Mcl-1 na primeira meia hora. Contudo a expressão de outras 

proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2 e Bcl-xl diminuiu, indicando que o Mcl-1 

provavelmente desempenha um importante papel protegendo as células da apoptose 

induzida pela PDT em comparação com Bcl-2 e Bcl-xl. Células superexpressando Mcl-

1 exibiram uma viabilidade celular maior e translocação mitocondrial de Bax atrasada. 

Contudo, a inibição de Akt por siRNA diminuiu os níveis de Mcl-1, o que coincidiu com 

a diminuição na fosforilação de Akt. A inibição de Akt também aumentou a apotose 

em 6%, o que sugere que Akt desempenha um papel importante na regulação da 

expressão de Mcl-1 e na inibição da apoptose. A exposição das células a PDT com 

dose subletal também aumentou a expressão de NFB, contudo quando o Akt foi 

silenciado observou-se uma diminuição na expressão dessa proteína, indicando que 

a expressão desse fator de transcrição é parcialmente regulada por Akt. A exposição 

das células a um inibidor de NFB antes do tratamento com PDT também diminuiu os 

níveis de expressão de Mcl-1, indicando que a ativação desse fator de transcrição 

contribui para o aumento na expressão de Mcl-1 em reposta a PDT subletal. Além 

disso o tratamento das células com celecoxibe diminuiu a expressão de Mcl-1 e 

aumentou a apoptose induzida pela PDT, o que, segundo os autores, esteve 

intimamente relacionado com o efeito inibitório dessa droga na via do Akt. Os autores 

concluíram que Mcl-1 desempenha um importante papel protegendo as células da 
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apoptose e que a regulação negativa de Mcl-1 pela inibição do Akt restaura a morte 

celular por apoptose induzida pela PDT (Song et al., 2013).  

A expressão de NFB em células de adenocarcinoma de cólon tratadas com 

PDT mediada por pyropheophorbide-a metylester (PPME) foi relacionada a 

sobrevivência celular. Nesse estudo, os autores observaram que, quando esse fator 

de transcrição era inibido por intermédio da superexpressão de IκB, havia um aumento 

na sensibilização das células a apoptose induzida pela PDT. Os autores concluíram 

que NFB nessas células desempenha um papel de proteção contra a apoptose 

induzida pela PDT (Matroule et al., 2001). Outro estudo utilizou células do mesmo 

tumor, as quais foram tratadas com PDT mediada por hipericina com dose subletal 

(1J/cm2) seguida de dose letal (11J/cm2), após intervalo de 1h ou 6h no escuro. Os 

autores observaram que o longo intervalo de 6h no escuro, mas não o de 1h, conferiu 

resistência às células contra a segunda dose letal. O aumento na resistência foi 

associado à diminuição da externalização de fosfatidilserina e da produção de EROs, 

bem como ao aumento na expressão de NFB e da proteína anti-apoptótica Mcl-1. Os 

autores interpretaram o aumento na expressão dos fatores de sobrevivência NFB e 

Mcl-1 como mecanismos de resistência a terapia (Kuliková et al., 2010). 

O efeito da PDT na ativação de NFB parece ser dose-dependente. Um estudo 

avaliou a expressão desse fator de transcrição em linhagem celular de melanoma 

tratadas com alta dose (letalidade de cerca de 50%) e baixa dose (letalidade de cerca 

de 20%) de PDT mediada pelo Fs pheophorbide (Pbα). O tratamento das células com 

baixa dose (120nM do Fs, 14J/cm2) induziu uma rápida inibição do crescimento, 

contudo após um tempo as células voltaram a proliferar novamente. Baixas doses de 

PDT também estimularam a migração celular, levando ao melhor desempenho no 

ensaio de fechamento de feridas, induziram a produção de baixos níveis de NO e 

inibiram a apoptose por intermédio da ativação de NFB e da expressão do fator anti-

apoptótico Snail. Por outro lado, o tratamento das células com altas doses (250nM do 

Fs, 14J/cm2) de PDT estimulou a produção de altos níveis de NO: a expressão dessa 

molécula foi duas vezes maior do que a observada no tratamento com baixa dose e 

inibiu a expressão de NFB e Snail. Em conjunto esses resultados sugerem que altas 

doses de PDT possuem um efeito inibitório no crescimento tumoral, enquanto baixas 

doses induzem um efeito contrário, promovendo a sobrevivência celular pós-PDT por 
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meio da ativação de NFB e de Snail e da produção de baixos níveis de NO (Rapozzi 

et al., 2011). A participação do NO na indução da resistência a PDT será descrita 

posteriormente nesse capítulo. 

Com relação ao mTOR, não há relatos na literatura acerca da expressão dessa 

proteína em populações celulares resistentes à PDT. O mTOR é abordado em estudos 

envolvendo a PDT sem indução de resistência, com o objetivo de verificar o papel 

dessa proteína no contexto de apoptose e autofagia induzidas pelo tratamento. Por 

exemplo, a análise da expressão dessa proteína nas células de HeLa 

(adenocarcinoma de cérvix) submetidas a PDT mediada pela hipericina revelou  

rápida diminuição da atividade dessa proteína e de Akt após 1h da PDT. A inibição 

dessas proteínas esteve relacionada com a autofagia. Quando a autofagia foi 

atenuada, através da inibição da proteína ATG5, houve um aumento na sensibilização 

das células a apoptose, indicando que nesse modelo a autofagia desempenha um 

papel de proteção contra os danos induzidos pela PDT (Dewaele et al., 2011).  

Dois outros estudos demonstram haver diminuição da expressão de mTOR 

após o tratamento com PDT. No primeiro estudo, foi avaliada a expressão dessa 

proteína em células de adenocarcinoma de cólon submetidas a PDT mediada pelo 

AlPcS2a. Foi observada inibição da expressão de mTOR, tanto a forma total quanto a 

fosforilada, cinco minutos após o tratamento com uma dose que induziu letalidade de 

35% (DL35). Os níveis de mTOR (total e fosforilada) voltaram aos níveis do controle 

24h após ao tratamento. Não foi observada alteração na expressão de Akt nas células 

tratadas com PDT (Weyergang, et al., 2009). O segundo trabalho mostrou também 

que há diminuição da expressão de mTOR em células de carcinoma de faringe (Fadu) 

avaliadas em diferentes períodos após o tratamento com PDT mediada pela 

hematoporfirina. O tratamento com PDT induziu diminuição dessa proteína mesmo 

após 1h da PDT. Vinte e quatro horas depois do tratamento as células ainda 

apresentavam níveis de expressão de mTOR menor do que o controle (Kim et al., 

2014).  

Como já foi dito, o papel da autofagia na PDT é bastante controverso, podendo 

desempenhar um papel pró-sobrevivência ou pró-morte, dependendo da localização 

subcelular do Fs e do tipo de célula utilizada. Seu papel pró-morte está relacionado 

com a capacidade de a PDT induzir a morte celular autofágica; já seu papel pró-
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sobrevivência está relacionado com a reciclagem de organelas ou alvos subcelulares 

danificados pela PDT (Garg et al., 2015). Há também variações no papel da resposta 

autofágica para um mesmo Fs. Na 5-ALA-PDT já foram descritos tanto o papel pró-

sobrevivência em células de glioblastoma (Coupienne et al., 2011b), quanto o pró-

morte em células de adenocarcinoma de pulmão (Ji et al., 2010). Além da natureza 

do Fs, a dose utilizada parece ser essencial no papel da autofagia induzida pela PDT. 

Um trabalho avaliou os efeitos de baixa dose (DL5 - 35 mJ/cm2) e alta dose (DL90 – 

120mJ/cm2) na indução da resposta autofágica pós-PDT com dois Fs diferentes: um 

com localização no retículo endoplasmático (um tipo de Fs da família dos porficenos) 

e outro na mitocôndria (um tipo de clorina) em uma linhagem de leucemia murina. Na 

dose baixa, com ambos Fs, a autofagia desempenhou um papel protetor, pois seu 

silenciamento aumentou a sensibilização das células ao fotodano induzido pela PDT. 

Já em doses elevadas (DL90), tanto a apoptose como a autofagia contribuíram para 

a morte celular induzida pela PDT. Portanto a autofagia oferece proteção contra os 

fotodanos induzidos pela PDT em baixa dose, mas pode servir como modo alternativo 

de morte celular quando a dose de PDT é aumentada (Kessel; Reiners Jr, 2007).  

Com relação ao NO, já foi comentado anteriormente que baixos níveis dessa 

molécula estão associados a sobrevivência após a PDT (Rapozzi et al., 2011). O 

estudo descrito a seguir confirma esse resultado. O tratamento das células de tumor 

de mama com 1mM de ALA por 45 minutos, seguido de irradiação a dose de 1J/cm2 

ou 2J/cm2 induziu entre 20-25% e 45-50% de morte celular por apoptose 24h após a 

PDT, fato que pode ser confirmado pelo aumento na ordem de quatro vezes na 

expressão das caspases 3 e 7. Observou-se um aumento de 3,2 vezes na expressão 

de iNOS 20h após a PDT nas células submetidas a 5-ALA/PDT na dose de 2J/cm2. 

Não foram observadas alterações na expressão de NOS neuronal e endotelial. 

Quando a atividade de iNOS foi inibida, o índice de apoptose aumentou para 50 e 70% 

nas doses de 1J/cm2 e 2J/cm2. A inibição de iNOS também induziu um aumento 

adicional de 5 vezes na atividade das caspases 3 e 7. Os resultados sugerem que o 

aumento na resistência celular ao tratamento com PDT é devido à regulação positiva 

de iNOS (Bhowmick; Girotti, 2010). Nas células tratadas com PDT observou-se 

também a ativação e translocação de NFB para o núcleo, bem como aumento de 

Akt. Ambas as proteínas foram associadas à indução de iNOS. Observou-se também 

um aumento na expressão de survivina nessas células tratadas com 5-ALA/PDT, e 
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que a inibição de iNOS aboliu esse aumento. A inibição de iNOS também induziu a 

expressão de proteínas relacionadas a indução da apoptose como p38 MAPK, JNK e 

do supressor tumoral p53. Esses resultados sugerem que iNOS desempenha papel 

de proteção contra os danos induzidos pela PDT por intermédio da ativação das vias 

Akt/NFB e da regulação positiva da proteína anti-apoptótica survivina (Bhowmick; 

Girotti, 2013). Resultados semelhantes foram também encontrados pelo mesmo grupo 

de autores utilizando 5-ALA-PDT em células de carcinoma de próstata (Bhowmick; 

Girotti, 2014). Nessa linhagem, o iNOS desempenhou um papel de proteção contra os 

danos induzidos pela PDT, bem como foi associado a um fenótipo mais agressivo das 

células. O iNOS ainda foi associado ao aumento da expressão da metaloproteinase 9 

(MMP-9) e das integrinas α6 e β1 em células do mesmo tipo de tumor submetidas a 

PDT. Essas proteínas participariam então dos processos de invasão/migração 

induzidos pela PDT (Fahey; Girotti, 2015). 

Não há relatos na literatura da expressão de iNOS em células de CEC bucal 

tratadas com PDT. 

 

2.5 Hipótese 

 

Considerando que o CEC bucal é uma neoplasia frequentemente caracterizada 

pela resistência a quimio e radioterapia e que há uma taxa considerável de recidivas 

após o tratamento com PDT, elaboramos a hipótese de que as células humanas de 

CEC de língua irão desenvolver resistência a PDT mediada pelo 5-ALA. Na Figura 2.9 

está ilustrado um esquema hipotético da ativação de vias de sobrevivência com base 

nos trabalhos citados acima que podem contribuir para o desenvolvimento de 

resistência a PDT.  
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Figura 2.9 – Esquema hipotético que poderá explicar os fenômenos de resistência tumoral no CEC 
bucal 

Nota: A indução de EROS pela PDT poderá acarretar ativação de PI3K, levando ao 
aumento da expressão de Akt. O aumento de Akt poderá levar ao aumento de mTOR, o 
que acarretaria inibição da autofagia. O aumento de Akt ainda pode levar indiretamente 

ao aumento de NFB, por intermédio da fosforilação de IKK, fato que levará à liberação 

de NFB do complexo inibitório e sua translocação para o núcleo. O aumento de Akt e de 

NFB pode induzir a expressão Bcl-2, contribuindo para a inibição da apoptose. A 5-ALA-
PDT pode ainda provocar o aumento de iNOS, o que poderia também contribuir para o 

aumento de NFB e aumentar ainda mais a probabilidade de evasão da apoptose. Além 

disso, Akt e NFB estão associados à progressão do ciclo celular. A progressão do ciclo 
celular, juntamente com a inibição da autofagia e da apoptose poderão explicar 
parcialmente a eventual resistência do CEC bucal à PDT mediada pelo 5-ALA. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar se células de CEC bucal desenvolvem resistência à 5-ALA-PDT e se 

há alterações na expressão de proteínas relacionadas à sobrevivência celular. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Desenvolver modelo de resistência a PDT utilizando cultura de células de CEC 

bucal. 

b) Avaliar a viabilidade de células de CEC bucal após esses ciclos, para verificar 

se houve aquisição de resistência (menor índice de letalidade). 

c) Avaliar a morfologia nuclear, o potencial de migração e a concentração de 

protoporfirina IX nas células submetidas ao modelo de resistência.  

d) Avaliar a expressão de NFB, Bcl-2 iNOS, pAkt e pmTOR em células que 

sobrevivem a um ou mais ciclos de PDT. 

e) Desenvolver modelo de indução de CEC bucal em ratos utilizando 4-

nitroquinolina-N-óxido (4NQO), bem como de protocolo de tratamento com 5-

ALA-PDT. 

f) Verificar a expressão imuno-histoquímica das proteínas pAkt, pmTOR, iNOS, 

NFB e Bcl-2 nesses animais tratados ou não com 5-ALA-PDT. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A metodologia descrita a seguir foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(Seres Humanos) da FOUSP (Parecer n. 736.016), Anexo A) e pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais da FOUSP (Parecer CEUA-FOUSP 007/2013, Anexo B).  

O presente estudo contém ensaios in vitro, envolvendo cultura de células de 

CEC bucal humano, e ensaio in vivo em ratos (Wistar), nos quais foram induzidas 

lesões de CEC bucal utilizando 4-Nitroquinoline 1-oxide (4-NQO). 

 

4.1 Ensaios in vitro 

 

4.1.1 Cultivo celular  

 

 

Para os estudos in vitro foi utilizada a linhagem de carcinoma epidermóide 

humano de língua SCC9 (ATCC® CRL-1629). Células acondicionadas em criotubos 

no nitrogênio líquido foram descongeladas em banho-maria a 37ºC e transferidas para 

frascos de cultivo contendo meio Eagle modificado por Dulbeco (DMEM) (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO, USA) / Nutriente Mixture HAM F12 (Gibco - Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA) na proporção de 1:1, suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(Gibco - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e 1% de antibiótico/ antimicótico (Gibco - 

Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Os frascos de cultivo foram mantidos a 37ºC em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2. A manipulação das células ocorreu em fluxo 

laminar e seu crescimento foi analisado diariamente em microscópio invertido com 

contraste de fase (Axio Vert®, Carl Zeiss, Oberköchen, Alemanha). O meio de cultivo 

foi trocado de acordo com o metabolismo celular, em média a cada dois dias.  

Essas células foram submetidas a ciclos de 5-ALA-PDT com variações de 

protocolo até atingirem resistência à primeira dose empregada. Essa metodologia está 
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descrita no item 4.1.3. Para fins comparativos dessas populações celulares, foram 

então estabelecidos os seguintes grupos experimentais: 

a) Grupo Controle (população parental) – células SCC9 sem nenhum 

tratamento, mantidas sob as condições experimentais descritas anteriormente. 

b) Grupo PDT – células SCC9 tratadas com um a cinco ciclos de 5-ALA-PDT, 

com variações no protocolo, conforme descrito no item 4.1.3. A cada ciclo de PDT foi 

originada uma geração de células, denominadas segundo a sequência dos 

tratamentos (Geração 1 – primeiro ciclo de PDT; Geração 2 – segundo ciclo de PDT; 

Geração 3 – terceiro ciclo de PDT; Geração 4 – quarto ciclo de PDT; Geração 5 – 

quinto ciclo de PDT). 

c) Grupo ALA – células da linhagem SCC9 submetidas somente à incubação 

com 5-ALA (mesmo protocolo de incubação utilizado para o Grupo PDT). 

d) Grupo LED - células da linhagem SCC9 submetidas somente à irradiação 

com LED (mesmo protocolo de irradiação utilizado no Grupo PDT Geração 1). 

 

4.1.2 PDT mediada pelo 5-ALA 

 

As células foram cultivadas com 5-ALA (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 

USA) diluído em meio sem soro fetal bovino a uma concentração de 1mM (Yamamoto 

et al., 2013; Chen et al., 2011) por 4 horas em estufa a 37ºC no escuro. Foram 

realizados ensaios variando a concentração e o tempo de incubação desse Fs, 

conforme descrito no Apêndice A. A maior eficácia do tratamento foi obtida com esse 

protocolo (1mM e 4h de incubação). 

Após a incubação do Fs, o meio foi substituído por um novo meio sem soro e 

as células foram irradiadas com LED 630±5nm (3N´s Lasers, São Paulo, Brasil), com 

área do spot de 3,84 cm2. Com base nos modelos de resistência a PDT descritos na 

literatura, a primeira dose de PDT deve gerar 90% de letalidade (DL90) (Milla et al., 

2011; Zamarrón et al., 2011). Para se chegar a esse valor, foram realizados ensaios 

variando o tempo de irradiação, utilizando 5-ALA a 1mM e 4h de incubação. Esses 

ensaios estão descritos no Apêndice A. Chegou-se então à dose de 5,86J/cm2 
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(equivalente a 150s de irradiação) como a do primeiro ciclo de PDT, a qual foi então 

variando a cada ciclo (vide Tabela 4.1). 

Para se realizar a irradiação, o LED foi posicionado perpendicularmente e 

abaixo das placas de cultivo, com o tempo de irradiação programado diretamente no 

aparelho. Após esse procedimento, o meio foi trocado por outro contendo 10% de soro 

fetal bovino, e as células foram mantidas em estufa a 37ºC. 

 

4.1.3 Modelo de resistência à PDT 

 

Populações ou clones celulares resistentes a PDT podem ser obtidos variando-

se ou a concentração/tempo de incubação do Fs, ou a dose de irradiação (Casas et 

al., 2011). Neste trabalho foi adotado o modelo em que se varia a dose de irradiação. 

Foram realizados ciclos sucessivos de doses de irradiação crescentes e subletais (a 

taxa de letalidade foi mantida a 90% (DL90), aumentando-se 30 segundos a cada 

ciclo) (Milla et al., 2011). A concentração e o tempo de incubação do 5-ALA foram 

mantidos em todos os ciclos a 1mM e 4 horas, respectivamente. As doses variaram 

de 5,86 a 9,38J/cm2, obtendo-se nesse processo 4 gerações resistentes (vide item 

5.1.4 em Resultados). Para se entender que uma geração era resistente, essa 

população de células deveria exibir viabilidade celular 1,5 vezes maior do que a 

geração 1 diante da dose de 5,86J/cm2 (Singh et al., 2001; Zamarrón et al., 2015). As 

gerações 4 e 5 foram submetidas a dose de 9,38J/cm2, mas a viabilidade obtida após 

essa irradiação não atingiu o critério de resistência adotado. 

A indução de resistência foi realizada conforme descrito a seguir. As células 

SCC9 (1,5x105) foram cultivadas em placas de 12 poços por 24 horas (Figura 4.1). 

Com o intuito de que todas as células fossem irradiadas e evitar que o mesmo ponto 

fosse irradiado mais de uma vez, no fundo das placas foram aplicados adesivos 

contendo furos com diâmetro igual a área de spot do LED. No total 7 pontos foram 

irradiados, o que correspondeu a área total do poço (Sperandio, 2012). Após esse 

período, foram submetidas à 5-ALA-PDT com dose de 5,86J/cm2. Vinte e quatro horas 

após a irradiação, as células sobreviventes foram tripsinizadas, coletadas e 

novamente cultivadas até que exibissem 80% de confluência em garrafas de 25cm2 
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(em média após 3 semanas). Após esse crescimento, as células eram então 

novamente submetidas a nova sessão de PDT, com aumento da dose mantido o 

critério de 90% de letalidade. Esse procedimento foi repetido cinco vezes, até a dose 

de 9,38J/cm2, obtendo-se 4 gerações resistentes. As células foram utilizadas até a 10ª 

passagem. A Figura 4.2 ilustra o esquema de indução de resistência à PDT adotado.  

 

Figura 4.1 – Placa de 12 poços contendo os adesivos aplicados ao fundo 

 

Figura 4.2 – Esquema de indução de resistência a PDT mediada por 5-ALA 
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A Tabela 4.1 exibe a dosimetria máxima empregada para cada geração de 

células. Nota-se que as gerações 3, 4 e 5 receberam doses iguais, mas, pelo ensaio 

de viabilidade celular, a resistência foi aumentando a cada geração (vide tabela 5.3 

em Resultados). 

 

Tabela 4.1 - Dose máxima de irradiação utilizada no protocolo de 5-ALA-PDT empregada para 
cada geração de células 

 

 

Foi realizado controle da temperatura durante as irradiações, por intermédio de 

termômetro estéril inserido no meio de cultura. A temperatura média foi de 24,3±0,67 

em todos os ensaios. 

Para responder às questões de sobrevivência à PDT após 24h do tratamento, 

foram desenvolvidos ensaios de viabilidade e imunofluorescência para as proteínas 

anti-apoptótica Bcl-2, NFB, iNOS, Akt e mTOR. Para responder às questões de 

resistência à PDT após obtenção de 5 gerações celulares, foram desenvolvidos 

ensaios de viabilidade, proporção de PpIX, imunofluorescência e western-blotting para 

as proteínas citadas, bem como migração e morfologia celular. A Figura 4.3 ilustra os 

tipos de ensaios para cada grupo. 

Geração de células Dose máxima 

Geração 1 5,86J/cm2, 22,5J, 150mW, 150s 

Geração 2 7,03 J/cm2, 27J, 150mW, 180s 

Geração 3 8,20 J/cm2, 31,5J, 150mW, 210s 

Geração 4 8,20 J/cm2, 31,5J, 150mW, 210s 

 9,38 J/cm2, 36J, 150mW, 240s 

Geração 5 8,20 J/cm2, 31,5J, 150mW, 210s 

 9,38 J/cm2, 36J, 150mW, 240s 
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Figura 4.3 – Esquema dos ensaios realizados para cada grupo de tratamento após o primeiro 
ciclo de tratamento (24 horas) e depois do desenvolvimento da população 
resistente 

 

4.1.4 Viabilidade celular 

 

Utilizou-se o ensaio MTS (sal tetrazolium) para se verificar o número de células 

viáveis. Células SCC9 foram cultivadas em placas de 96 poços de cor preta e fundo 

transparente (3500 células por poço) com 200μl de meio de cultura suplementado com 

10% de soro fetal bovino por 24h. A Figura 4.4 ilustra a placa de 96 poços utilizada 

nesse ensaio. Após esse período, as células foram submetidas a tratamento com 5-

ALA-PDT conforme descrito no item 4.1.2. O teste de viabilidade celular foi realizado 

com o MTS kit Cell Titer 96 (Promega, Madison, Wisconsin, EUA) após previa 

substituição do meio de cultivo (180µL). Foram adicionados 20μL da solução Cell Titer 
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96, seguida por incubação por 180min em estufa CO2 a 37ºC. Após esse período, foi 

quantificada a formação do sal formazan em um espectrofotômetro (ELX 800 

Biotekinstruments Inc., Winooski, VT, EUA) com filtro de 490 nm. A reação baseia-se 

no princípio de que a quantidade de células viáveis é diretamente proporcional à 

absorbância obtida. Todos os experimentos de MTS foram realizados em sextuplicata.  

Para verificar se as células sobreviventes da Geração 1 do grupo PDT eram 

viáveis em um período de 5 dias, o MTS foi realizado em 24, 48, 72 e 120h após a 

PDT. Nas demais gerações (segunda a quinta), o MTS foi realizado sempre 24h após 

a tratamento com PDT, para se verificar a existência ou não de resistência ao 

tratamento. 

 

Figura 4.4 – Placa de 96 poços na cor preta com fundo transparente utilizada para os ensaios 
de viabilidade celular 

 

4.1.5 Ensaio TUNEL  

 

Para confirmar a morte celular encontrada nos ensaios de MTS, foi realizado 

ensaio TUNEL (TdT-mediated dUTP Nick-End Labeling), o qual detecta fragmentação 

de DNA compatível com apoptose. Esse ensaio foi realizado em triplicata 24h após os 

tratamentos com ALA, LED e PDT geração 1; o grupo Controle foi mantido em estufa 

nesse período. Inicialmente células SCC9 (1,5x105) foram cultivadas por 24h em 

lamínulas colocadas em placas de 12 poços contendo adesivos aplicados no fundo 

da placa (Figura 4.1) a fim de que todas as células fossem irradiadas (7 pontos de 

irradiação). Após esse período, as células foram submetidas aos diferentes 
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tratamentos e, 24h depois, foram fixadas com paraformaldeído a 4% por 20min em 

temperatura ambiente. Depois de fixadas, as células foram lavadas 3 vezes com PBS 

e, em seguida, foi feita permeabilização com uma solução de Triton X 100 a 0,2% 

diluído em PBS por 5 min. Em seguida, as lamínulas foram incubadas com os 

reagentes pertencentes ao kit Dead End Fluorometric Tunel System (Promega, Inc, 

Madison, Wisconsin, EUA), de acordo com as instruções de fabricante. As células 

positivas foram quantificadas em microscópio de fluorescência (AxioImager A1, Carl 

Zeiss, Oberkochen, Alemanha), obtendo-se a porcentagem de positividade em um 

total de 500 células.  

 

4.1.6 Dupla marcação com TUNEL e imunofluorescência 

 

Foi realizada a dupla marcação com TUNEL e imunofluorescência para os 

anticorpos anti-NFB e anti-Bcl-2, anti-iNOS, anti-pmTOR e anti-pAkt no período de 

24h após os diferentes tratamentos nos grupos Controle, ALA, LED e PDT Geração 

1. A finalidade desse ensaio foi verificar a expressão desses marcadores nas células 

sobreviventes (TUNEL negativas) após os tratamentos. O protocolo de TUNEL foi 

realizado conforme descrito no item 4.1.5. Finalizado o TUNEL, as lamínulas foram 

imediatamente incubadas com BSA 1% diluído em PBS durante 30 min. Em seguida, 

foram incubadas com os anticorpos citados (vide as características da reação na 

Tabela 4.2) durante uma hora e meia em temperatura ambiente. As lamínulas foram 

então lavadas três vezes com PBS (5 min cada lavagem) e incubadas no escuro 

durante 1 hora e meia em temperatura ambiente com anticorpo secundário anti-IgG 

de camundongo ou anti-IgG de coelho conjugado a Texas Red (Vector Laboratories, 

CA, EUA). Após essa incubação, as células foram lavadas novamente três vezes com 

PBS e montadas com meio de montagem contendo DAPI (Vectashield®, Vector 

Laboratories, CA, USA). As lâminas foram analisadas em microscópio de 

fluorescência (AxioImager A1, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha), quando então 500 

células foram digitalizadas, selecionando-se campos com maior intensidade de 

fluorescência para ambas as reações. As células positivas para os marcadores citados 
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e negativas para TUNEL foram quantificadas utilizando-se ferramenta de contagem 

manual existente no programa Image J2.  

 

Tabela 4.2 – Características dos anticorpos utilizados nas reações de dupla marcação para 
TUNEL e imunofluorescência 

 

 

4.1.7 Ensaio de migração celular 

 

O ensaio de migração celular foi realizado com base nos resultados da literatura 

que demonstraram haver maior capacidade migratória das células resistentes à PDT 

(Milla et al., 2011). Para a realização desse ensaio, foram utilizadas membranas 

("transwell") com poros de 8,0 µm de diâmetro para placas de 24 poços (Corning 

Incorporated Life Science, Tewksbury, MA, USA). Nesse ensaio, células são inseridas 

na parte superior do inserto com meio sem soro fetal bovino, e as membranas são 

colocadas sobre os poços contendo meio com 10% de soro fetal bovino. As células 

com capacidade de migração se movem em direção ao soro fetal bovino, passando 

pelo poro e ficando aderidas ao compartimento inferior do inserto. Células SCC9, 

pertencentes aos grupos Controle, ALA, LED e PDT Geração 1 e 5, foram 

tripsinizadas, contadas e ressupendidas em meio sem soro fetal bovino a uma 

concentração de 1x106 células/ml. Em seguida, 100μl dessa suspenção celular foram 

                                                           

2  Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. Disponível 

em http://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2014.  

Anticorpo primário Procedência Espécie Diluição 

Anti-NFB p65 Zymed (policlonal) Coelho 1:50 

Anti-Bcl-2 Dako (clone 124) Camundongo 1:25  

Anti-iNOS Abcam (policlonal) Coelho 1:50  

Anti-pmTOR (Ser 2448) Cell signaling (clone 49F9) Coelho 1:50 

Anti-pAkt (Ser 473) Cell signaling (clone D9E) Coelho 1:50  
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adicionados à parte superior do inserto. Estes foram então acomodados nos poços 

contendo 500μl de meio com 10% de soro fetal bovino e foram mantidos em estufa 

por 24h. Após esse período, o meio de cultivo dos insertos foi descartado e estes 

foram lavados duas vezes em PBS. Em seguida foram fixados em paraformaldeído 

4% por 2 minutos e em álcool metílico por 20 min. Foram então lavados novamente 

com PBS e corados por 30 min com azul de toluidina 1% (Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA) diluído em PBS contendo 1% de tetraborato de sódio (Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA). As células do compartimento superior do inserto, ou seja, aquelas 

que não migraram, foram removidas com o auxílio de um cotonete. Os insertos foram 

então acomodados em PBS para serem observados ao microscópio, procendendo-se 

então a contagem das células que migraram. Para tanto, foram digitalizados 5 campos 

de maior densidade celular no aumento final de 200x, utilizando câmara digital 

aclopada a microscópio invertido de contraste de fase (Zeiss®Axiovert – Carll Zies, 

Oberköchen, Alemanha).  

 

4.1.8 Análise da morfologia celular 

 

As células dos grupos Controle e PDT Gerações 1 e 5, depois de exibirem 80% 

de confluência, foram cultivadas por 24h em lamínulas (1x105 por lamínula) em placas 

de 12 poços. Após esse período, as células foram fixadas em paraformaldeído 4% 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) diluído em PBS e coradas por 1h com azul 

de toluidina 1% (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) diluído em PBS contendo 

1% de tetraborato de sódio (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Depois de 

coradas, as lamínulas foram lavadas três vezes com PBS e montadas com meio de 

montagem Ervmount (Easypath®, Erviegas, São Paulo, Brasil). Para análise da 

morfologia celular, campos foram digitalizados em regiões de maior densidade celular 

(aumento final de 400x), até se obterem 500 células. Área, perímetro e fator de forma 

dos núcleos foram calculados a partir do contorno dos mesmos utilizando ferramenta 

de desenho disponível no programa Image J. Vale dizer que o fator de forma (FF) é a 

relação entre a área (A) e o perímetro (p) de figuras geométricas e é obtido a partir da 

fórmula abaixo: 

FF =  x A / p2 
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Ao ser aplicado para os núcleos celulares, esse cálculo fornece o índice de 

circularidade dessas estruturas: quanto mais próximo de 1, mais o objeto se aproxima 

de um círculo perfeito. Essa análise foi realizada partindo-se da hipótese de que as 

células resistentes exibiriam morfologia alterada em relação ao controle, adquirindo 

formato mais irregular (menos circular), bem como exibindo variações nas suas 

dimensões (Milla et al., 2011).  

 

4.1.9 Quantificação da protoporfirina IX 

 

Para os grupos Controle, ALA e PDT Geração 1 e 5, foi realizada quantificação 

da PpIX por citometria de fluxo. Esse ensaio foi realizado com base nos resultados da 

literatura que demonstraram haver menor quantidade de PpIX em células resistentes 

à PDT (Milla et al., 2011; Casas et al., 2006). As células desses grupos foram mantidas 

em frascos de cultivo de 25cm2 até atingirem 80% de confluência. Em seguida, para 

os grupos ALA e PDT, as células foram incubadas (4h em estufa a 37ºC no escuro) 

com 1mM de 5-ALA diluído em meio sem soro fetal bovino. Para o grupo Controle, as 

células foram mantidas sobre as mesmas condições, mas não foram submetidas a 

nenhum tratamento. Após o tratamento com 5-ALA, as células foram tripsinizadas e 

centrifugadas a 1500rpm por 5min, ressuspendidas em PBS e centrifugadas 

novamente. Em seguida, foram fixadas com paraformaldeído a 4% por 20min a 

temperatura ambiente. Depois de fixadas, as células foram centrifugadas novamente, 

ressuspendidas em 500μl de PBS e mantidas em gelo até a leitura no citômetro. A 

emissão de PpIX foi detectada usando o citômetro FACS callibur λexc=488nm e 

λem=670nm (BD Bioscience, San Jose, CA, USA). A intensidade de fluorescência foi 

determinada em 10.000 eventos. 
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4.1.10 Imunofluorescência após indução de resistência à PDT 

 

Células dos grupos Controle, ALA, LED e PDT Geração 1 e 5 foram cultivadas 

por 24h em lamínulas circulares de 18mm (1x105 célula/poço) em placas de 12 poços. 

As células foram então fixadas com paraformaldeído 4% contendo 0,05% de TritonX 

por 20min em temperatura ambiente, lavadas três vezes com PBS e mantidas em 

geladeira até a realização das reações de imunofluorescência. Primeiramente, as 

lamínulas foram incubadas com BSA 1% diluído em PBS durante 30min. Em seguida, 

o excesso de BSA foi removido com o auxílio de um papel filtro e as células foram 

incubadas com os anticorpos primários anti-pNFB e anti-Bcl-2, anti-iNOS, anti-pAkt 

e anti-pmTOR durante uma hora e meia em temperatura ambiente. As características 

dos anticorpos utilizados são apresentadas na Tabela 4.3. Em seguida, as lamínulas 

foram lavadas com PBS (três lavagens de 5min cada) e incubadas com anticorpo 

secundário anti-IgG de coelho conjugado ao FITC (Vector Laboratories, CA, USA) 

durante 1h em temperatura ambiente. As lamínulas foram então lavadas três vezes 

com PBS (5min cada) e montadas com meio de montagem contendo DAPI 

(Vectashield®, Vector Laboratories, CA, USA). As lâminas foram analisadas em 

microscópio confocal Zeis LSM 510 META (Carl Zeiss, Oberköchen, Alemanha).  

 

Tabela 4.3 – Características dos anticorpos utilizados nas reações de imunofluorescência 
após indução de resistência à PDT 

 

 

 

 

 

Anticorpo Primário Procedência Espécie Diluição 

Anti-pNFB p65 Abcam (policlonal) Coelho 1:50 

Anti-Bcl-2 Abcam (policlonal) Coelho 1:50 

Anti-iNOS Abcam (policlonal) Coelho 1:50 

Anti-pmTOR (Ser 
2448) 

Cell signaling (clone 49F9) Coelho 1:50 

Anti-pAkt (Ser 473) Cell signaling (clone 193H12) Coelho 1:50 
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4.1.11 Quantificação de proteínas por Western blotting 

 

Foi realizada quantificação das proteínas NFB, Bcl-2, iNOS, Akt e pmTOR 

para os grupos Controle, ALA, LED e PDT Gerações 1 e 5, após indução de 

resistência à PDT. Células desses grupos foram cultivadas em placas de 60mm de 

diâmetro até atingirem 80% de confluência. O meio de cultura foi então descartado e 

as células foram lavadas com PBS no gelo. Para extração de proteínas, as células 

foram raspadas com o auxílio de "cell scraper" imersas em tampão RIPA (50mM Tris-

HCl, 150mM cloreto de sódio, 1% TritonX, 1% desoxicolato de sódio, 0,1% de SDS, 

1mM EDTA) acrescido de inibidor de protease (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

Essa solução foi então então coletada e centrifugada a 11000rpm por 20min a 4ºC. 

Depois da centrifugação, o sobrenadante foi coletado e as proteínas foram 

quantificadas pelo método do ácido biocinconínico (BCA) (Protein Assay Reagent Kit, 

ThermoScientific, EUA). As amostras foram então alíquotadas em microtubos a uma 

concentração 30μg de proteína e congeladas em -80ºC até a realização dos ensaios 

de Western blotting. 

As alíquotas foram diluídas em tampão da amostra (3% de dodecil sulfato de 

sódio, 150mM Tris pH6,8, 15% de β-mercaptoetanol, 30% de glicerol e 0,01% de azul 

de bromofenol) e, em seguida, mantidas em banho-maria a 95ºC. Após a 

desnaturação das proteínas, as amostras foram submetidas a eletroforese SDS-

PAGE com gel de corrida a base de acrilamida a 100V em temperatura ambiente. A 

concentração de acrilamida foi definida de acordo com o peso molecular das proteínas 

estudadas, variando de 7,5 a 10%. Foi utilizada cuba para eletroforese vertical 

(BioRad, Hercules, CA, USA) acoplada a fonte de elétrons (LPS 300V, Loccus do 

Brasil LTDA, São Paulo, Brasil). Para o controle da eletroforese e posteriormente do 

blot, utilizou-se padrão de peso molecular Precision Plus Kaleidoscope Protein 

Standard (Bio Rad, Hercules, CA, USA). Após a eletroforese, procedeu-se a 

transferência das proteínas do gel de acrilamida para membrana de nitrocelulose 

(Amersham-GE Healthcare Life Science, Little Chalfont, Reino Unido) sob voltagem 

de 60V por 1h e 30 minutos a 4ºC. Somente para o pmTOR a transferência foi 

realizada sob voltagem de 25V a 4ºC por 16h, devido ao alto peso molecular dessa 

proteína. Depois da transferência, as membranas foram incubadas com BSA 5% por 
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1h, para bloqueio de sítios inespecíficos. Em seguida, foram incubadas "overnight" a 

4ºC com os anticorpos primários anti-pNFB, anti-Bcl-2, anti-iNOS, anti-pAKT, anti-

pmTOR e anti-β-actina. Na Tabela 4.4 encontram-se as características dos anticorpos 

utilizados nesse procedimento. Após a incubação com o anticorpo primário, as 

membranas foram lavadas em TBST (150mM cloreto de sódio, 20mM Tris base ph7,6, 

0,1% Tween 20) sob agitação em temperatura ambiente (3 lavagens de 5min cada) e, 

em seguida, foi realizada a incubação com anticorpo secundário anti-mouse IgG e 

anti-rabitt IgG conjugado a HRP (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, MA, USA), 

por 1h30min em temperatura ambiente. Em seguida, as membranas foram lavadas 

com TBST (3 lavagens de 5min cada) e imersas em solução contendo luminol (ECL 

Prime, Amershan-GE Healthcare Life Science, Little Chalfont, Reino Unido) para 

análise por quimioluminescência. As membranas foram então digitalizadas em 

escaner para blot (C-Digit®, Li-Cor Biosciences, Lincoln, Reino Unido). A 

quantificação das bandas foi feita pela análise de densidade utilizando o programa 

Image J. Os ensaios de Western blotting foram feitos em triplicata experimental para 

todos os grupos. 

 

 

Tabela 4.4 – Características dos anticorpos utilizados nas reações de Western blotting após 
indução de resistência à PDT 

 

 

 

Anticorpo Primário Procedência Espécie Diluição 

Anti-pNFB p65 (S536) Abcam (policlonal) Coelho 1:500 

Anti-Bcl-2 Abcam (policlonal) Coelho 1:1000 

Anti-INOS Abcam (policlonal) Coelho 1:1000 

Anti-pmTOR (Ser 2448) Cell signaling (clone 49F9) Coelho 1:1500 

Anti-pAkt 
(Ser 473) 

Cell signaling (clone 193H12) Coelho 1:2000 

Anti-βactina (clone AC-15) Sigma Camundongo 1:5000 
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4.2 Ensaio in vivo 

 

Foi realizado ensaio in vivo com o objetivo de verificar, em um tumor tratado 

com 5-ALA-PDT, a expressão das mesmas proteínas analisadas in vitro. Esse ensaio 

incluiu a indução de CEC de língua em ratos a partir da administração de 4NQO na 

água de beber. Vinte animais (Rattus norvegicus, Wistar) machos, com cerca de 200g, 

foram aleatoriamente divididos em dois grupos: 

a) Grupo controle – 10 animais com indução de CEC de língua, mantidos até o final 

do experimento sem nenhum tratamento. 

b) Grupo PDT – 10 animais com indução de CEC de língua, tratados com PDT 

mediada pelo 5-ALA. 

 

4.2.1 Indução do CEC em língua utilizando 4NQO 

 

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, com temperatura e umidade 

controladas e ciclo claro-escuro. Água e ração comercial (Labina, Purina, Brasil) foram 

oferecidos ad libitum. 

Foi adotado modelo de carcinogênese bucal a partir da administração de 4-

nitroquinolina-1-óxido (4-NQO) na água de beber. Nesse modelo, lesões de CEC se 

desenvolvem na cavidade bucal a partir de 28 semanas de contato com o carcinógeno 

(Yamamoto et al., 2006). O 4NQO (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA) foi diluído em 

água a uma concentração de 20ppm; 400ml/semana dessa solução foram então 

disponibilizados aos animais durante 24 semanas. Depois desse período, os animais 

receberam uma dose de manutenção de 5ppm por 4 semanas. Vinte e oito semanas 

após o início da indução das neoplasias, os animais do grupo PDT cuja lesão 

sugestiva de CEC estava com um diâmetro de pelo menos 5mm foram submetidos ao 

tratamento com 5-ALA-PDT, conforme descrito no item 4.2.2. Os animais do grupo 

Controle que também exibiam lesões similares foram submetidos às mesmas 

condições, porém não receberam nenhum tratamento. Dois animais do grupo PDT e 

um animal do grupo Controle foram excluídos do experimento pois não apresentavam 

lesões compatíveis com CEC depois das 28 semanas de indução. 
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4.2.2 Terapia fotodinâmica mediada pelo 5-ALA 

 

 

As lesões de CEC foram tratadas com sessão única de 5-ALA-PDT, utilizando 

protocolo semelhante ao adotado para a cultura de células, porém com variações na 

dose de ALA e na fluência, as quais foram adaptadas para o modelo in vivo com base 

no protocolo descrito em Ma et al. (1999). Os animais foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de quetamina e xilazina (50mg/kg e 0,8mg/kg, respectivamente). Em 

seguida, 5-ALA (500mg/kg de peso) foi injetado por via intraperitoneal e, após 2h, foi 

feita irradiação utilizando LED (630nm, 120s, 150mW, área do spot 384mm2). 

Considerando que as lesões de CEC exibem infiltração e diante da variabilidade de 

padrões de crescimento e de localização dos tumores entre os animais, a irradiação 

visou atingir a mucosa do dorso e do ventre lingual integralmente. Dessa forma, quatro 

pontos foram irradiados: um na região central do dorso, um na região central do ventre, 

um na borda lateral direita da língua e outro na borda lateral esquerda. Os animais do 

grupo Controle foram também anestesiados, mas não sofreram nenhum tratamento. 

Durante a indução do CEC com 4NQO, houve alto índice de mortalidade (50% 

do grupo PDT e 60% do grupo Controle), e os animais viáveis exibiram grande perda 

de massa corpórea. Um mês após o início da indução, os animais apresentaram média 

de perda de massa de corpórea (massa inicial - massa final) de 25,0±17,1g no grupo 

Controle e 25,2±12,7g no grupo PDT. Os animais apresentaram média de massa 

corpórea de 138,6±27,9g no grupo controle e 140,0±25,1g no grupo PDT nesse 

período. Um mês antes do sacrifício, ou seja, 24 semanas após o início da indução, 

os animais exibiram recuperação de peso, apresentando média de massa de corpórea 

de 199,3±39,1g e 227,2±31,1. Contudo, ao final da indução (após 28 semanas), os 

animais apresentaram novamente perda de massa corpórea de 30±23,2g no grupo 

Controle e 32,2±44,3g no grupo PDT em relação ao período de 24 semanas. Diante 

disso, optou-se por realizar somente um ciclo de PDT, em função da administração 

sistêmica do ALA e da necessidade de anestesia geral para a irradiação. Esse ensaio 

então limitou-se a simular a situação do grupo PDT Geração 1 do ensaio in vitro.  
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4.2.3 Eutanásia, processamento e análise histológica 

 

Os animais sofreram eutanásia 24h após a PDT com dose letal de anestésico. 

A língua então foi retirada e seccionada longitudinalmente; uma das metades foi fixada 

em paraformaldeído 4% tamponado por 24h e a outra metade, congelada a 80ºC. 

Depois de fixadas, as línguas foram lavadas com PBS e processadas para inclusão 

em parafina, sendo inicialmente imersas em solução de álcool etílico em 

concentrações crescentes (do álcool 80% ao absoluto). Em seguida foram 

diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Foi realizada microtomia (Cut4060, 

Olympus, Shinjuku, Tokyo, Japão) para obtenção de cortes histológicos de 3µm de 

espessura, os quais foram então corados com hematoxilina e eosina e analisados em 

microscopia de luz convencional, para confirmação do diagnóstico de CEC e da 

descrição do efeito da PDT sobre o tumor.  

 

 

4.2.4 Análise imuno-histoquímica 

 

Foram obtidos cortes de 3µm de espessura dos fragmentos de língua 

incluídos em parafina. Os cortes foram dispostos em lâminas tratadas com 3-

aminopropil-trietoxisilano (Sigma Aldrich, St. Louis, USA) e desparafinizados em dois 

banhos sucessivos de xilol em temperatura ambiente. Em seguida, foram reidratados 

em concentrações decrescentes de álcool etílico (do álcool absoluto à solução de 

etanol a 85%), com posterior remoção de pigmento formólico em solução de etanol 

95% com 10% de amônia. A recuperação antigênica foi realizada em banho-maria a 

95ºC com diferentes soluções, conforme descrito na Tabela 4.5. Em seguida, foi 

realizado o bloqueio da peroxidase endógena com duas imersões de 15min cada em 

solução de metanol e peróxido de hidrogênio a 3%. Após o bloqueio da peroxidase 

endógena, os cortes foram lavados em dois banhos de 1min cada em água destilada 

e em dois banhos em TBST (150mM de NaCl, 20mM de Tris base pH7,6, 0,1% de 

Tween 20). Em seguida, foi realizado o bloqueio de sítio inespecífico conforme 

descrito na Tabela 4.5. Depois do bloqueio de sítio inespecífico, as lâminas foram 

incubadas com os anticorpos primários anti-NFB, anti-Bcl-2, anti-iNOS, anti-pAkt e 
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anti-pmTOR. As características de cada anticorpo e da incubação encontram-se 

descritas na Tabela 4.5. Após a incubação com o anticorpo primário, as lâminas foram 

lavadas com TBST (três banhos de 5min cada) e, em seguida, realizou-se incubação 

com anticorpo de ligação biotinilado (30 min) e com complexo terciário (30 minutos) 

(LSAB kit peroxidase, Dako Corporation, Carpinteria, CA, EUA); cada incubação foi 

intercalada com três imersões em solução de TBST (5 min cada). A revelação foi 

realizada com diaminobenzidina (DAB) (Dako Liquid DAB Plus, Dako Corporation, 

Carpinteria, CA, EUA) e a contracoloração, com hematoxilina de Mayer. Os cortes 

foram então desidratados em banhos sucessivos de 1min em cadeia crescente de 

etanóis (de 70% até absoluto) e diafanizados com xilol (dois banhos de 5min). Para a 

montagem das lâminas, foi realizada montagem automatizada (Tissue-Tek® SCA, 

Sakura, EUA) com fita de polietileno (Coverslipping Film Finitek, Sakura, EUA). As 

reações foram analisadas em microscópio de luz comum, observando-se o padrão e 

a intensidade de marcação para cada proteína em cada grupo. 

 

Tabela 4.5 – Características dos anticorpos, da recuperação antigênica, do bloqueio de sítios 
inespecíficos e tempo de incubação e diluição dos anticorpos nos ensaios de 
imunohistoquímica 

 

 

 

 

Anticorpo 
Primário 

Procedência Espécie Recuperação 
Antigênica 

Bloqueio Incubação 

Anti-NFB 
p65 

Zymed 
(policlonal) 

Coelho Ácido cítrico 
30 min 

Soro Suíno 
10% 30 min 

1:100 
Overnight 

Anti-Bcl-2 Dako 
(clone 124) 

Camundongo EDTA 
45 min 

Soro Suíno 
10% 30 min 

1:25 
Overnight 

Anti-INOS Abcam 
(policlonal) 

Coelho Ácido cítrico 
45 min 

BSA 1% 
30 min 

1:50 
Overnight 

Anti-pAkt 
(Ser 473) 

Cell Signaling 
(193H12) 

Coelho EDTA 
45 min 

BSA 1% 
30 min 

1:50 
Overnight 

Anti-
pmTOR 

(Ser 2448) 

Cell signaling 
(clone 49F9) 

Coelho Ácido cítrico 
45 min 

BSA 1% 
30 minut 

1:50 
Overnight 
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4.2.5 Quantificação da área de marcação imuno-histoquímica 

 

Para análise da área de marcação imuno-histoquímica, procedeu-se a 

digitalização de cinco campos em regiões de marcação mais intensa no aumento final 

de 400x. A digitalização foi realizada com câmera Leica DFC 295 aclopada ao 

microscópio Leica DM 250 (Leica Biosystems, Wetzlar, Alemanha) e programa de 

aquisição e processamento de imagens LAS® (Leica Biosystems, Wetzlar, 

Alemanha). A intensidade de luz foi padronizada em todas as digitalizações. As 

imagens digitalizadas foram mantidas com formato RGB, resolução de 2048X1536 

pixels e extensão jpg. Em seguida, foram submetidas ao processo de deconvolução 

da cor utilizando plugin (Colour deconvolution) no programa ImageJ. O método foi 

criado para cortes histológicos e para imuno-histoquímica por Ruifrok e Johnston 

(2008) e disponibilizado sob a forma de plugin para o ImageJ por Landini (2010). 

Consiste na separação matemática de cores do espectro RGB (red, green, blue) em 

imagens com combinações de até 3 cores diferentes. As lâminas digitalizadas 

estavam coradas pela DAB, na qual a marcação exibe coloração amarronzada. Foi 

utilizado então o plugin HE-DAB, o qual permite a separação dos tons de azul 

(referenes à hematoxilina) do marrom (referente ao DAB e, portanto, à marcação). O 

intervalo de tons de marrom representativos da marcação foi então selecionado no 

histograma de tons da imagem (Figura 4.5), sendo mantido esse intervalo de seleção 

para todos os campos. Foi realizada a padronização dessa seleção individualmente 

para cada proteína. Em seguida essa área selecionada foi quantificada, obtendo-se a 

porcentagem de marcação relativa à área total do campo (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Exemplo de quantificação da área de marcação do DAB utilizando a técnica de 
deconvolução da imagem e o programa Image J. A: Imagem original 
evidenciando a marcação imuno-histoquímica pelo DAB. B e C: Após a 
deconvolução, a imagem original é convertida em duas imagens, uma contendo 
a cor azul - hematoxilina (B) e a outra com o marrom - DAB (C). D: Seleção do 
tom marrom da imagem C por intermédio do histograma de tons e quantificação 
da porcentagem de marcação 

 

4.3 Análise estatística 

Os dados numéricos paramétricos foram apresentados em média e desvio-

padrão, e os dados não paramétricos, em mediana e valores mínimo e máximo. Para 

comparação entre os grupos nos testes de viabilidade, migração e morfologia celular, 

bem como para o teste de Western blot, foi realizada análise de variância ANOVA um 

critério, seguido do teste de Tukey. A comparação entre as proporções de células no 

teste de dupla marcação entre TUNEL e imunofluorescência, bem como a proporção 

de macro e micronúcleos, foi realizada pelo teste Binomial de duas proporções. A 

comparação entre os grupos quanto à área de marcação imuno-histoquímica foi 

realizada pelo teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Ensaios in vitro 

 

5.1.1 Viabilidade celular após o primeiro ciclo de PDT 

 

A Figura 5.1 ilustra a média de absorbância no teste de MTS encontrada para 

a PDT com dose de irradiação inicial de 5,86J/cm2 (1mM de ALA, tempo de incubação 

de 4h) (PDT geração 1) em comparação aos demais grupos. Foi analisada a 

viabilidade celular durante um período de cinco dias depois da PDT, com o intuito de 

verificar se as células sobreviventes à terapia ficavam viáveis. No primeiro dia após o 

tratamento, o grupo PDT exibiu a menor viabilidade celular em relação aos demais 

períodos analisados (4,8%). Esta se manteve significativamente abaixo em todos os 

períodos analisados quando comparada aos demais grupos. No terceiro dia o grupo 

LED apresentou viabilidade celular maior do que os grupos Controle e ALA, mas no 

quinto dia a viabilidade celular entre esses grupos foi similar. Não houve diferença 

estatística entre controle e ALA em nenhum dos períodos experimentais analisados, 

mostrando que o ALA sozinho não é capaz de induzir citotoxicidade. O experimento 

sugere que, apesar de ser mantida em menor taxa, as células no grupo PDT se 

mantêm viáveis em um período de cinco dias, fato que contribuiu para a idealização 

da metodologia de resistência tumoral. Há também indício de que, em algum 

momento, o LED sozinho estimulou o crescimento das células tumorais. 
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Análise de variância ANOVA seguida de teste de Tukey. * p<0.05; ** p<0.01 

Figura 5.1 - Média (±desvio-padrão) de absorbância (nm) obtido no teste de viabilidade celular 
(MTS) para cada grupo, durante um período de crescimento celular de 5 dias 

 

5.1.2 Ensaio de TUNEL após o primeiro ciclo de PDT 

 

 

A Tabela 5.1 mostra a porcentagem de células TUNEL positivas, quantificadas 

após 24h do primeiro ciclo de PDT. O ensaio confirma a baixa viabilidade celular no 

grupo PDT, com média de 94% das células desse grupo exibindo fragmentação do 

DNA indicativa de apoptose. 

 

Tabela 5.1 - Média (±desvio-padrão) de células positivas no teste de TUNEL 

  Células positivas (%) 

Controle 0.0±0.0 

ALA 0.73±0.2 

LED 0.44±0.2 

PDT geração 1 94.0±0.7 

 

** 

** 

* 

** 

** 
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5.1.3 Dupla marcação com TUNEL e imunofluorescência 

 

Para se verificar a frequência de células vivas positivas para NFB, Bcl-2, iNOS, 

pmTOR e pAkt, foi realizada dupla marcação para TUNEL e imunofluorescência de 

cada marcador 24h após o primeiro tratamento com PDT (PDT geração 1). A Tabela 

5.2 mostra a frequência de células TUNEL negativas e positivas para cada marcador. 

Nenhuma célula viva do grupo PDT expressou NFB, Bcl-2 e pAkt nesse período. O 

grupo PDT foi o que exibiu a maior frequência de células vivas mTOR positivas (78%), 

diferindo estatisticamente dos demais grupos. O grupo LED exibiu a maior frequência 

de células vivas positivas para NFB (53,7%), diferindo estatisticamente do grupo 

Controle e PDT. O grupo ALA exibiu a maior frequência de células vivas positivas para 

Bcl-2, diferindo estatisticamente em relação aos demais grupos, os quais em geral 

exibiram pouca ou nenhuma marcação para essa proteína. Por fim, o grupo Controle 

exibiu a maior frequência de células vivas positivas para iNOS, diferindo 

estatisticamente em relação aos demais grupos. Não houve expressão de pAKT em 

nenhum dos grupos analisados nesse período. 

 

Tabela 5.2 - Frequência (%) de células vivas (TUNEL negativas) positivas para cada marcador 
após o primeiro ciclo de PDT 

Marcador Controle ALA LED PDT 
(geração 1) 

NFB 40,2 52,0a,b 53,7a,b 0,0a 

Bcl-2 7,8 21,6a,b,c 9,1b 0,0a 

iNOS 70,0 47,5a,b,c 63,7a,b 14,2a 

pmTOR 9,2 8,0b,c 19,2a,b 78,4a 

pAkt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teste Binomial de duas proporções realizado para cada marcador individualmente. 
Significante quando p<0.05. 

a = estatisticamente significante em relação ao grupo Controle. 

b = estatisticamente significante em relação ao grupo PDT. 

c = estatisticamente significante em relação ao grupo LED. 

 

 

A expressão de pmTOR foi ora citoplasmática ora citoplasmática e nuclear nos 

grupos Controle, ALA, LED. No Grupo PDT, a expressão desse marcador nas células 
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vivas, diferentemente do observado para os outros grupos, foi predominantemente 

nuclear. A expressão de iNOS foi geralmente nuclear ou nuclear e citoplasmática em 

todos os grupos analisados. Já o NFB foi localizado tanto somente citoplasma, 

somente no núcleo ou em ambos, sem uma regra definida, nos grupos que o 

expressaram. Já a expressão de Bcl-2 foi nuclear nos grupos Controle, ALA e LED. A 

Figura 5.2 ilustra as marcações encontradas para cada anticorpo analisado. 

 

Figura 5.2 – Exemplos de padrões de marcação no ensaio de dupla marcação com TUNEL e 
imunofluorescência. Tanto nos grupos LED e ALA foram raras as células TUNEL 

positivas, ao contrário do observado para o grupo PDT. No exemplo, nota-se que o NFB 
exibiu expressão predominantemente nuclear no grupo LED, porém esse padrão não 
constituiu uma regra nos demais grupos; o Bcl-2 exibiu uma marcação mais tênue em 

comparação ao NFB, sendo nuclear nos grupos que a expressaram (ex. grupo ALA); o 
iNOS em geral exibiu expressão no no núcleo (ex. PDT geração 1); por fim a expressão 
do mTOR foi intensa e predominantemente nuclear no grupo PDT (geração 1) 
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5.1.4 Viabilidade celular no ensaio de resistência tumoral 

 

A viabilidade celular foi mensurada para cada geração de células tratadas com 

PDT, aumentando-se a dose de irradiação à medida que se observava maior 

sobrevivência ao tratamento. A dose a ser instituída em cada ciclo foi aquela que 

induziu viabilidade celular de por volta de 10% (DL90). Para mensurar a resistência 

das células foi avaliada a viabilidade celular nas cinco gerações de tratamento a partir 

da dose inicial de 5,86J/cm2 aplicada na geração 1. A Figura 5.3 ilustra a média da 

porcentagem de viabilidade celular (absorbância do teste / absorbância do controle X 

100) para cada geração tratada com a dose de 5,86J/cm2 de PDT. Quatro gerações 

(2 a 5) das cinco obtidas exibiram alguma resistência (maior viabilidade celular). A 

Geração 1 apresentou uma viabilidade celular de 4,8%, enquanto na geração 5 a 

viabilidade celular na mesma dose de irradiação utilizada na geração 1 foi de cerca 

de 20,14%. 

 

  

Análise de variância ANOVA seguida pelo teste de Tukey. ** p<0.01 em relação a geração 1.  

Figura 5.3 - Média (±desvio-padrão) da porcentagem de viabilidade celular para cada geração 
de células resistentes à dose de 5,86J/cm2 de PDT 

 

** 

** ** 

** 
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A Tabela 5.3 mostra a razão da resistência em cada uma das gerações e a 

evolução das doses de irradiação. O aumento na razão de resistência foi calculado da 

seguinte maneira: razão de resistência = viabilidade (em 5,86J/cm2) da geração 

resistente / viabilidade da geração 1. Houve um aumento na razão de resistência de 

4,6±1,9 vezes comparando a Geração 5 com a 1 na dose inicial de 5,86J/cm2. Vale 

dizer que um aumento na razão de resistência de 1,5 vezes já qualifica uma população 

como resistente (Singh et al., 2001; Zamarrón et al., 2015). A partir da geração 2 a 

dose de PDT foi aumentada de acordo com a viabilidade celular encontrada, 

selecionando sempre DL90 como a dose inicial. Assim, partiu-se de 5,86J/cm2 e 

chegou-se a 8,20J/cm2 nas gerações 3, 4 e 5. Vale lembrar que, conforme 

mencionado na seção Material e Métodos (item 4.1.3), no desenvolvimento de uma 

nova geração, as células eram sempre tratadas com a dose inicial utilizada na 

Geração 1, com a dose utilizada na geração anterior e com uma dose de irradiação  

maior que a da geração anterior (aumento de 30s na irradiação). A dose que induzisse 

viabilidade celular de 10% era então selecionada. 

 

Tabela 5.3 - Dose de irradiação e razão de crescimento (viabilidade celular da população 
resistente/viabilidade da geração 1) para cada geração de células resistentes ao 
tratamento 

Geração de células 
resistentes 

Dose Razão de 
crescimento 

Geração 2 7,03J/cm2 3,6±1,7 

Geração 3 8,20J/cm2 3,4±1,3 

Geração 4 8,20J/cm2 4,2±1,7 

Geração 5 8,20J/cm2 4,6±1,9 

 

 

5.1.5 Ensaio de migração celular após obtenção de células resistentes a PDT 

 

Foi realizado ensaio de migração celular para o grupo PDT mais resistente ao 

tratamento (geração 5), o qual foi comparado com os demais grupos. A Figura 5.4 

mostra a média da frequência de células que migraram. Observou-se que houve um 

número maior de células aderidas ao compartimento inferior do inserto, ou seja, um 

maior número de células que migraram no grupo Geração 5 quando comparado aos 
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demais grupos (p<0.01). O grupo PDT Geração 1 também exibiu maior frequência de 

células que migraram em relação aos grupos Controle e ALA (p<0.01), mas não diferiu 

do grupo LED. Este também exibiu frequência de migração maior que o Controle e o 

ALA (p<0.01). 

 

Análise de variância ANOVA seguido do teste de Tukey. 
a = p<0.01 em relação ao controle. 
b = p<0.01 em relação ao ALA. 
c = p<0.01 em relação ao LED. 
d = p<0.01 em relação a PDT geração 1. 
 

Figura 5.4 - Média (±desvio-padrão) do número de células que migraram em cada grupo 
analisado 

 

5.1.6 Análise morfológica das células resistentes a PDT 

 

Foi realizado cálculo da área, do perímetro e do fator de forma das células do 

grupo Controle, PDT geração 1 e PDT geração 5. A Tabela 5.4 mostra a média dessas 

variáveis em cada grupo, bem como a frequência de macro (>350µm2) e micronúcleos 

(<330 µm2). O valor de área para classificar como macronúcleo foi determinado com 

base na média de área celular obtida para o grupo controle (=349.2 µm2, Tabela 5.4). 

O valor de área para classificar como micronúcleo foi com base no resultado do 

primeiro quartil de valores de núcleo para o grupo Controle (329.8 µm2). O Grupo 

a,b 
a,b 

a,b,c,d 
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Geração 1 apresentou significativamente menor área e menor perímetro do que os 

grupos Controle e Geração 5 e maior circularidade em relação à Geração 5. O grupo 

PDT Geração 1 também apresentou significativamente maior frequência de 

micronúcleos do que os demais grupos. Não houve diferença na área e perímetro 

entre os grupos Controle e Geração 5. Contudo, a Geração 5 apresentou 

significativamente maior porcentagem de macronúcleos do que os demais grupos.  

 

Tabela 5.4 - Média (±desvio-padrão) de área, perímetro e fator de forma das células SCC9 e 
frequência de macronúcleos (>350µm2) e micronúcleos (<330 µm2) nos grupos 
sem tratamento com PDT (controle) e após um (geração 1) e cinco (geração 5) 
tratamentos 

 Grupos 

Morfologia celular Controle PDT geração 1 PDT geração 5 

Área (µm2) 349.2±25.0 280.1±22.7a 373.0±56.8 

Perímetro (µm) 70.6±2.1 62.7±2.6a 73.5±5.9 

Fator de forma  0.439±0.009 0.446±0.005b 0.431±0.010 

% Macronúcleos (>350 µm2)  40.4b 19.0a 46.8 

% Micronúcleos (<330 µm2) 57.6 79.6a 51.5 

Análise de variância ANOVA seguida pelo teste de Tukey para área, perímetro e fator de forma. Teste 
Binomial para duas proporções para % Macrocélulas e %Microcélulas. Significante quando p<0.05. 

a= estatisticamente significante em relação ao controle e a PDT geração 5 (p<0.01 para o Teste de 
Tukey e p<0.001 para o Teste Binomial). 

b = estatisticamente significante em relação a PDT geração 5 (p<0.01 para o teste de Tukey e p=0.043 
para o teste Binomial). 

 

5.1.7 Quantificação de protoporfirina (PpIX) após obtenção de células resistentes a 

PDT 

 

A proporção de PpIX foi determinada pelo método de citometria de fluxo para 

os grupos Controle, ALA, LED, PDT geração 1 e PDT geração 5. A Figura 5.5 

evidencia as diferenças entre os grupos. Inicialmente foi analisada a intensidade de 

fluorescência do Grupo Controle, para determinar a autofluorescência nas células 

SCC9. Foi então mensurada a intensidade de fluorescência (R1) nesse grupo, a qual 

foi usada como parâmetro de autofluorescência para os demais grupos. Como se 

observa na Figura 5.5, no grupo Controle, 99,3% da intensidade de fluorescência foi 

considerado como autofluorescência. O Grupo ALA apresentou maior intensidade de 
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fluorescência de PpIX (44,7%), seguido do LED (35,1%) quando comparado aos 

demais grupos. Os grupos PDT geração 1 e 5 apresentaram menor intensidade de 

fluorescência do que os demais grupos, com a geração 5 exibindo a menor 

porcentagem (31% e 17,6%, respectivamente). Com relação ao “Dot Plot” do tamanho 

(FSC) pela complexidade interna (SSC), podemos observar que as células no grupo 

Controle apresentavam-se dispersas, com tamanho de pequeno a médio e pouca 

complexidade interna. Os grupos ALA e LED apresentaram tamanhos semelhantes 

ao grupo Controle, mas com complexidade interna menor que esse grupo. Os grupos 

tratados com PDT apresentaram diferenças nítidas com relação a esses parâmetros 

quando comparados aos demais grupos. Nota-se que as células tratadas com PDT se 

encontravam mais dispersas, principalmente as células da Geração 1, que 

apresentaram maior complexidade interna. 
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Figura 5.5 – Citometria de fluxo para PpIX. Nota: Na coluna da esquerda encontram-se os 
“Dot Plots” com tamanho (FSC) e complexidade externa (SSC) e, na coluna da 
direta, encontram-se as intensidades de fluorescência da PpIX detectadas para 
cada grupo estudado. No primeiro histograma observa-se a região R1, utilizada 
como parâmetro de autofluorescência para os demais grupos. As regiões R2, 
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R4, R5 e R6 referem-se às intensidades de fluorescência de PpIX encontradas 
nos grupos ALA, LED, Geração 1 e Geração 5, respectivamente 

 

5.1.8 Quantificação por Western blotting e análise por imunofluorescência das 

proteínas pNFB, Bcl-2, iNOS, pmTOR e pAkt após obtenção de células 

resistentes a PDT 

 

As proteínas de interesse foram quantificadas por meio de ensaio em triplicata 

experimental utilizando a técnica de Western blotting. Foi realizada também 

imunofluorescência dessas proteínas, para verificar sua localização celular. A Figura 

5.6 exibe a densidade relativa (% em relação ao controle) da expressão do pNFB. 

Nota-se maior quantidade de pNFκB nos grupos ALA, PDT Geração 1 e 5 do que nos 

grupos Controle e LED, havendo diferenças estatísticas entre esses grupos. Na 

imunofluorescência nota-se que todos os grupos apresentaram expressão 

basicamente citoplasmática; no grupo ALA e LED praticamente não foi observada 

marcação dessa proteína. Observou-se uma marcação mais intensa de NFB nos 

grupos ALA, Geração 1 e Geração 5. 
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Desvio-padrão referente a densidade da banda normalizada pela actina obtida em 
triplicata amostral. Análise de variância ANOVA seguida pelo teste de Tukey. 
** p<0.01 em relação ao controle e ao LED. 

 

 

Figura 5.6 - Média (±desvio-padrão) da densidade relativa (% em relação ao controle) da 

expressão de pNFB. Imunofluorescência de pNFB, evidenciando, em todos os 
grupos, expressão difusa no citoplasma 

 

A expressão relativa da proteína Bcl-2 é visualizada na Figura 5.7. Observa-se 

maior expressão dessa proteína no grupo LED, a qual foi estatisticamente significante 

em relação aos grupos Controle e PDT Gerações 1 e 5. Entre esses dois últimos 

grupos não houve diferenças significativas. Nota-se na imunofluorescência que a 

expressão de Bcl-2 foi ora citoplasmática, ora nuclear, dependendo do grupo 

analisado. No grupo Controle e ALA, observa-se marcação granular citoplasmática, 
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com grande intensidade no grupo ALA. O Grupo LED apresentou uma marcação 

somente nuclear. Os grupos tratados com PDT (Geração 1 e 5) apresentaram tanto 

marcação citoplasmática quanto nuclear; contudo a emissão de fluorescência 

encontrada nesses grupos, apesar de ser intensa, foi menor que o grupo LED e ALA. 

 
Desvio-padrão referente a densidade da banda normalizada pela actina obtida em 
triplicata amostral. Análise de variância ANOVA seguida pelo teste de Tukey. 
* p<0.05 em relação ao controle. ** p<0.01 em relação ao LED. 

 

 

Figura 5.7 - Média (±desvio-padrão) da densidade relativa (% em relação ao controle) da 
expressão de Bcl-2. Imunofluorescência de Bcl-2, a qual foi intensamente 
expressa tanto no núcleo quanto no citoplasma no grupo PDT; já no grupo LED 
a expressão foi exclusivamente no núcleo e, no grupo ALA, exclusivamente no 
citoplasma, em região adjacente ao núcleo 
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A Figura 5.8 mostra a expressão relativa de iNOS. Nota-se maior expressão 

dessa proteína no grupo LED quando comparado aos demais grupos analisados. O 

grupo da PDT (gerações 1 e 5) exibiu expressão significativamente maior somente em 

relação ao Controle. Na imunofluorescência nota-se que nos grupos Controle, ALA e 

LED a expressão desse marcador foi predominantemente nuclear. As células do grupo 

LED apresentaram maior intensidade de fluorescência em comparação aos demais 

grupos. Os grupos tratados com PDT apresentaram menor frequência de células 

positivas para esse marcador em relação ao LED. 
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Desvio-padrão referente a densidade da banda normalizada pela actina obtida em 
triplicata amostral. Análise de variância ANOVA seguida pelo teste de Tukey. * p<0.05 
em relação ao controle.** p<0.01 em relação ao LED. # p<0.01 em relação ao controle. 

 

 

Figura 5.8 - Média (±desvio-padrão) da densidade relativa (% em relação ao controle) da 
expressão de iNOS. Imunofluorescência de iNOS, evidenciando predominío de 
expressão no núcleo em todos os grupos; nota-se certa expressão no citoplasma 
das células, porém esta é de pouca intensidade 

 

O gráfico da Figura 5.9 mostra a média da expressão relativa de pmTOR para 

todos os grupos. Não houve expressão de pmTOR no grupo Controle. O grupo PDT 

Geração 5 apresentou a maior expressão de pmTOR, a qual foi estatisticamente 

significante em relação aos demais grupos analisados. Nos grupos ALA, LED e PDT 
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Geração 1 a expressão desse marcador foi maior do que o grupo Controle. Na 

imunofluorecência nota-se que o grupo ALA apresentou marcação citoplasmática, 

enquanto nos grupos LED e PDT (Geração 1 e 5) a marcação foi predominantemente 

nuclear com maior intensidade nesse último. 

 

Desvio-padrão referente a densidade da banda normalizada pela actina obtida em 
triplicata amostral. Análise de variância ANOVA seguida pelo teste de Tukey. ** p<0.01 
em relação ao controle. # p<0.01 em relação a PDT geração 5. 

 

 

Figura 5.9 - Média (±desvio-padrão) da densidade relativa (% em relação ao controle) da 
expressão de pmTOR. Imunofluorescência par pmTOR, evidenciando intensa 
expressão no citoplasma das células do grupo ALA; nos grupos LED e PDT a 
marcação foi nuclear, com mais intensidade no grupo PDT 
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A média de densidade da expressão de pAkt está ilustrada na Figura 5.10. Para 

esse marcador o grupo PDT geração 5 exibiu a maior expressão, sendo esta 

significativa em relação aos demais grupos. A menor expressão foi observada o grupo 

LED, a qual diferiu em relação ao Controle e a PDT geração 1, mas não em relação 

ao ALA. Na imunofluorescência nota-se que a expressão no grupo Controle e ALA foi 

citoplasmática com maior intensidade no grupo ALA. A marcação nas células tratadas 

com PDT era mais intensa do que a nos demais grupos. A expressão dessa proteína 

na geração 1 foi citoplasmática, enquanto na geração 5 a marcação foi tanto 

citoplasmática quanto nuclear. 
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Desvio-padrão referente a densidade da banda normalizada pela actina obtida em triplicata 
amostral. Análise de variância ANOVA seguida pelo teste de Tukey. * p<0.05 em relação 

ao LED. ** p<0.01 em relação ao LED.  p<0.05 em relação a PDT geração 5. # p<0.01 em 

relação a PDT geração 5. 

 

 

Figura 5.10 - Média (±desvio-padrão) da densidade relativa (% em relação ao controle) da 
expressão de pAkt. Imunofluorescência de pAkt, evidenciando intensa 
expressão no citoplasma do grupo Controle. No grupo ALA a marcação 
também citoplasmática e mais difusa, enquanto no grupo LED poucas células 
expressam esse marcador. Já nos grupos PDT, a marcação é mais evidente; 
na geração 1 nota-se que a marcação é citoplasmática, porém na geração 5 há 
também certa expressão de pAkt no núcleo 
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5.2 Ensaio in vivo 

 

5.2.1 Análise histológica dos tumores de CEC induzidos 

 

Dentre os animais nos quais foi iniciada indução de CEC bucal utilizando 4NQO 

na água de beber, somente cinco animais do grupo PDT e quatro do Controle 

sobreviveram após as semanas de indução e o tratamento com 5-ALA-PDT. Apesar 

do número reduzido de animais, os tumores exibiram padrão clínico (tamanho e 

localização) e histológico semelhante, o que permitiu a inclusão, no presente trabalho, 

de todos esses indivíduos e dos resultados descritos a seguir. 

No grupo Controle, após o ciclo de indução com 4-NQO, os animais em geral 

exibiram aumento de volume localizado em borda lateral de língua, de coloração 

avermelhada e, por vezes, superfície ulcerada (Figura 5.11 A). Histologicamente 

observou-se neoplasia maligna de origem epitelial, caracterizada pela presença de 

ninhos ou cordões de células epiteliais, exibindo pleomorfismo, hipercromatismo 

nuclear e mitoses atípicas. O estroma era composto de tecido conjuntivo denso bem 

vascularizado e celularizado. Em todos os casos grande quantidade de pérolas 

córneas se fez presente, originando um padrão tumoral mais bem diferenciado (Figura 

5.11 B). Também na totalidade dos casos, foi possível delimitar as margens tumorais. 

Nestas, o epitélio de superfície exibia atipia moderada, caracterizada por 

hipercromatismo nuclear e hiperplasia da camada basal, projeção em gota e perda da 

coesão entre as células (Figura 5.11 C). Em função das características clínicas e 

histopatológicas, a lesão induzida foi classificada como carcinoma epidermóide bucal 

bem diferenciado. 

Após 24h da execução da PDT, a região do tumor exibia clinicamente necrose, 

ulceração, edema intersticial e hiperemia, gerando um quadro inflamatório agudo bem 

exacerbado (Figura 5.11 D). Histologicamente, essa necrose superficial ficou restrita 

à profundidade de no máximo 500µm; esse limite foi interpretado como a região de 

máximo efeito letal da PDT; o restante do tumor exibia células tumorais viáveis (Figura 

5.11 E); no estroma era evidente hiperemia e infiltrado inflamatório mono e 

polimorfonuclear difuso de intensidade moderada. Na área adjacente ao tumor, foi 
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possível detectar necrose restrita às camadas epiteliais, bem como edema por entre 

as fibras musculares esqueléticas e infiltrado inflamatório difuso (Figura 5.11 F). 

 

 

Figura 5.11 – Indução de carcinoma epidermóide oral utilizando 4-NQO. A: Aspecto clínico da 
lesão, caracterizada por aumento de volume em borda lateral de língua, de 
coloração vermelho-escuro (seta). B: Aspecto histológico da lesão, na qual se 
evidencia neoplasia maligna epitelial invadindo a lâmina própria até a 
submucosa, com grande quantidade de pérolas córneas. O aspecto histológico 
condiz com carcinoma epidérmoide oral (CEC) (HE, aumento original 100X). C: 
Região dos limites do CEC, em que se nota hiperqueratose, displasia epitelial 
moderada e intensa celularidade na lâmina própria (HE, aumento original 100X). 
D: Aspecto clínico 24h após a PDT. Nota-se extensa área de necrose e 
ulceração (setas), bem como edema em toda a língua. E: Corte histológico do 
CEC após a PDT; esta provocou necrose (n) na superfície do tumor, porém a 
arquitetura tumoral, com células viáveis, se manteve mais na profundidade. 
Infiltrado inflamatório é evidente no estroma tumoral (HE, aumento original 
100X). F: Região da borda do CEC, em que se nota necrose epitelial (n), intenso 
edema por entre as fibras musculares e infiltrado inflamatório (HE, aumento 
original 100X) 
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5.2.2 Expressão imuno-histoquímica das proteínas NFB, Bcl-2, iNOS, mTOR e Akt 

in vivo após um ciclo de PDT 

 

A expressão imuno-histoquímica das proteínas analisadas in vitro foi verificada 

em ensaio in vivo utilizando ratos com indução de CEC em língua tratados com um 

ciclo de PDT. O padrão da marcação imuno-histoquímica pode ser visualizado nas 

Figura 5.12 a 5.16. 

A marcação do NFB (Figura 5.12) exibiu intensidade variada e foi 

predominantemente citoplasmática no grupo Controle, com poucos núcleos positivos 

nos cordões epiteliais. Nota-se que houve intensa marcação desse fator de 

transcrição no estroma do tumor com expressão predominantemente nuclear. O 

Grupo PDT exibiu intensa marcação de NFB nas células dos cordões epiteliais com 

expressão predominantemente citoplasmática. 

  

 

Figura 5.12 – Cortes histológicos representativos da expressão imuno-histoquímica de NFB 
(estreptoavidina-biotina, aumento original de 100X, 200X e 400X). A: Grupo 



106 
 

controle em menor aumento exibindo positividade para NFB, tanto nos 
cordões epiteliais do tumor, quanto no estroma. B: Detalhe da imagem anterior, 
em que se nota expressão predominantemente citoplasmática nas células 
tumorais próximas às perólas córneas, e nuclear nas células estromais. C: 

Grupo PDT exibindo intensa marcação para NFB, em toda a extensão do 
tumor. D: Em detalhe nota-se marcação intensa no citoplasma das células 
epiteliais tumorais, por vezes exibindo maior concentração em região próxima 
à membrana citoplasmática 

 

A proteína anti-apoptótica Bcl-2 (Figura 5.13) apresentou uma marcação com 

padrão granular no citoplasma das células tumorais, com intensidade discreta nas 

células dos cordões epiteliais e na parede dos vasos presentes no estroma do tumor 

nos animais do grupo Controle. No grupo PDT essa intensidade foi mais acentuada 

principalmente nas áreas dos cordões epiteliais com pouca expressão no estroma do 

tumor. 

 

Figura 5.13 - Cortes histológicos representativos da expressão imuno-histoquímica de Bcl-2 
(estreptoavidina-biotina, aumento original de 100X e 400X). A: Grupo controle 
exibindo positividade para Bcl-2, porém em intensidade muito discreta. B: Em 
detalhe nota-se marcação bastante tênue no citoplasma das células epiteliais 
tumorais e em células da parede dos vasos localizados no estroma. C: Grupo 
PDT exibindo expressão mais intensa do que o Grupo Controle, principalmente 
nas células localizadas mais na profundidade do tumor (setas). Nota-se área 
de necrose (n) superficial derivada do tratamento com PDT. D: Em maior 
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aumento, a expressão de Bcl-2 foi concentrada em áreas restritas do 
citoplasma das células epiteliais tumorais, com raras células exibindo um 
padrão difuso no citoplasma. Poucas células do estroma exibiam positividade 

 

A expressão imuno-hístoquímica de iNOS (Figura 5.14) foi citoplasmática nas 

células tumorais e do estroma. No grupo Controle nota-se que a expressão de iNOS 

nas células do estroma com poucas células nos cordões epiteliais marcadas. Já o 

grupo PDT apresentou maior expressão de iNOS do que o grupo Controle, com 

intensa marcação tanto nos cordões epiteliais como no estroma tumoral. 

 

 

Figura 5.14 - Cortes histológicos representativos da expressão imuno-histoquímica de iNOS 
(estreptoavidina-biotina, aumento original de 100X e 400X). A: Marcação bem 
evidente no grupo Controle, principalmente no estroma tumoral. B: Em maior 
aumento, nota-se expressão citoplasmática de iNOS nas células 
mesenquimais do CEC, com raras células epiteliais positivas (seta). C: Grupo 
PDT com grande intensidade de marcação, tanto nas células epiteliais quanto 
nas células mesenquimais do tumor. D: Detalhe da marcação de iNOS no 
grupo PDT, em que as células epiteliais exibem marcação heterogênea (ora 
moderada ora intensa), por vezes bizarras (extremamente intensas) (seta), em 
algumas ilhotas epiteliais 
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A marcação de pmTOR (Figura 5.15) foi geralmente citoplasmática com 

intensidade discreta nos animais do grupo Controle tanto nos cordões epiteliais como 

no estroma tumoral. Já nos animais do grupo PDT observa-se marcação 

citoplasmática, mas também nota-se maior positividade nuclear com maior 

intensidade de marcação. A marcação de pmTOR restringiu-se às ilhas ou cordões 

de células epiteliais tumorais, sendo negativa no estroma, com intensa marcação nas 

áreas tumorais adjacentes à área de necrose induzida pela PDT. 

 

Figura 5.15 - Cortes histológicos representativos da expressão imuno-histoquímica de mTOR 
(estreptoavidina-biotina, aumento original de 100X e 400X). A: Grupo Controle 
em que não se nota marcação de mTOR em menor aumento. B: Detalhe da 
figura anterior, em que é possível verificar positividade em algumas células 
isoladas, tanto epiteliais quanto mesenquimais, de intensidade discreta e padrão 
difuso no citoplasma. C: Intensa marcação nas células tumorais adjacentes à 
área de necrose (n) gerada pela PDT. D: Em detalhe, nota-se marcação intensa 
nos núcleos e moderada a discreta no citoplasma das células tumorais epiteliais 

 

A expressão imuno-histoquímica de pAkt (Figura 5.16) foi citoplasmática e por 

vezes nuclear nas células localizadas nos cordões epiteliais do tumor. Observou-se 

que a expressão de Akt no grupo Controle foi discreta. Já no epitélio de superfície 

B 
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adjacente ao tumor a expressão foi mais intensa. No grupo PDT observou-se intensa 

expressão desse marcador principalmente em regiões adjacentes à necrose induzida 

pela PDT. A expressão de pAkt foi predominantemente citoplasmática nesse grupo; 

somente um animal apresentou positividade nuclear em raras células. 

 

 

Figura 5.16 - Cortes histológicos representativos da expressão imuno-histoquímica de pAkt 
(estreptoavidina-biotina, aumento original de 100X e 400X). A: Menor aumento 
no grupo Controle em que se nota marcação discreta de pAkt no CEC, porém 
a intensidade é maior no epitélio adjacente ao tumor (seta). B: Detalhe da 
positividade de pAkt, em que algumas células tumorais epiteliais exibem 
marcação discreta e difusa no citoplasma. Raras células exibem marcação 
nuclear (seta). C: Menor aumento no Grupo PDT, em que se observa intensa 
marcação de pAkt em células próximas à área de necrose provocada pela PDT 
(n); em região mais profunda da neoplasia, a marcação é mais discreta ou 
inexistente. D: Detalhe da região de necrose (n), evidenciando intensa 
positividade para pAkt no citoplasma das células epiteliais do tumor 

 

Foi realizada quantificação da área do DAB em cortes histológicos obtidos 24h 

após o término da irradiação com LED. A Tabela 5.5 mostra a média da área do DAB 

para cada proteína no grupo Controle (somente CEC) e PDT (24h após o tratamento 
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do CEC com PDT). Diferentemente da análise do cultivo de células em 24h, o grupo 

PDT exibiu maior expressão imuno-histoquímica de todas as proteínas, sendo 

estatisticamente significante em relação ao grupo Controle (somente indução tumoral 

sem PDT). Nas células SCC9 submetidas ao tratamento com PDT e avaliadas 24h 

depois, observou-se a expressão somente das proteínas pmTOR e iNOS no grupo 

PDT (item 5.1.3).  

 

Tabela 5.5 - Média (±desvio-padrão) e mediana (valores mínimo e máximo) da porcentagem 
da área de DAB para cada proteína nos grupos Controle (somente CEC bucal) 
e PDT (24h após o tratamento do CEC com PDT) 

 Controle (%) PDT (%) Valor de 
p 

 Média 
(±DP) 

Mediana 
(mín-máx) 

Média 
(±DP) 

Mediana 
(mín-máx) 

NFB 17,2±6,0 18,0 (5,7-25,3) 28,7±10,8 31,1 (14,9-50,4) 0.008 

Bcl-2 7,1±5,9 3,6 (1,0-15,8) 23,7±12,1 17,1 (12,6-46,0) 0.000 

iNOS 9,8±4,2 10,7 (3,7-15,4) 25,4±6,3 24,5 (15,8-36,1) <0.0001 

pmTOR 6,1±4,0 5,0 (1,3-15,1) 27,0±9,9 26,1 (15,1-42,9) <0.0001 

pAkt 3,0±2,2 2,3 (0,9-6,9) 17,1±9,1 14,5 (6,5-34,4) <0.0001 

Teste estatístico de Mann-Whitney. Significante quando p<0.05. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

A proposta deste trabalho foi investigar se células de CEC bucal desenvolviam 

resistência a tratamentos repetidos de PDT, bem como avaliar a expressão nessas 

células de marcadores relacionados a sobrevivência celular (NFB, Bcl-2, iNOS, 

pmTOR e pAkt). Verificamos que as células testadas desenvolveram resistência após 

5 ciclos de tratamentos com 5-ALA-PDT (Geração 5), exibindo viabilidade celular 4,6 

vezes maior do que a primeira geração na dose inicial utilizada (dose 5,86J/cm2). 

Constatamos também que durante esse processo houve ativação de NFB e da via 

de sinalização PI3K/Akt/mTOR, bem como superexpressão da enzima iNOS. 

Inicialmente, foi realizada análise da expressão das proteínas citadas acima 

nas células que sobreviveram a um ciclo de tratamento com PDT. O intuito foi verificar 

se, após a dose inicial (5,86J/cm2, DL90), as células mantinham sua capacidade de 

crescimento. Verificamos que as células sobreviventes exibiram certa taxa de 

proliferação em cinco dias, porém bem menor em comparação a do Controle. Além 

disso, detectamos que, dentre as proteínas analisadas, somente o mTOR estava 

intensamente expresso nessas células, sugerindo que provavelmente a via modulada 

por essa proteína ainda estava ativa. 

Nos estudos relacionados à PDT, a inativação da via do mTOR tem sido 

constantemente mencionada como uma das causas da morte celular após a PDT. 

Tem-se observado que essas células exibem um fenótipo compatível com autofagia, 

com presença de vacúolos intracitoplasmáticos semelhantes a autofagossomos 

(Dewaele et al., 2011). A presença da autofagia após a PDT tem sido interpretada de 

duas maneiras. A primeira seria uma resposta pró-sobrevivência, na qual haveria 

reciclagem das organelas danificadas pela terapia, sem haver morte das células; esse 

mecanismo estaria presente em doses mais baixas de PDT (DL5 - 35 mJ/cm2). A 

segunda maneira seria uma resposta pró-morte, quando então haveria autofagia 

levando a morte celular nas situações de dano extenso provocado pelo estresse 

oxidativo, principalmente em doses mais altas de PDT (DL90 – 120mJ/cm2) (Garg et 

al., 2015; Kessel; Reiners Jr, 2007). Em nosso estudo, interpretamos que o aumento 
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da expressão de mTOR nas células sobreviventes à PDT pode estar relacionado à 

completa inibição da autofagia, sugerindo viabilidade das células em termos 

nutricionais e de síntese de proteínas. Um estudo descreveu resultado compatível 

com o nosso trabalho, ao demonstrar que, após 24h da PDT mediada pelo AlPcS2a, 

as células sobreviventes (adenocarcinoma de cólon) exibiram níveis de mTOR 

compatíveis com o baseline (Weyergang et al., 2009). Já outro trabalho demonstrou 

que o mTOR não retornou aos níveis normais após 24h da PDT mediada por 

hematoporfirina em células de câncer de faringe (Kim et al., 2014). Esses resultados 

discrepantes podem estar relacionados ao tipo de Fs, à dose de PDT utilizada e ao 

tipo de células tumorais. Nosso trabalho foi o primeiro a avaliar a expressão de mTOR 

em células de CEC bucal submetidas a PDT. Assim, a alta expressão desse marcador 

no nosso modelo sugere o acionamento de um mecanismo de proteção e de 

sobrevivência aos danos gerados pela PDT. 

Nesse ensaio de sobrevivência celular, algumas células também expressaram 

iNOS, porém com frequência bem reduzida em relação à expressão de mTOR. O 

iNOS é uma enzima que, quando expressa em baixas doses, pode induzir proliferação 

celular (Fetz et al., 2009; Pervin et al., 2007). Como não quantificamos o iNOS nesse 

ensaio, não é possível depreender o papel dessa expressão após 24h da PDT. Vale 

dizer que essa enzima será mais amplamente discutida quando abordarmos o ensaio 

de resistência à PDT.  

Outro fato desse ensaio de sobrevivência foi a inexistência de células viáveis 

expressando NFB, Bcl-2 e pAkt após 24h. Esses achados corroboram outros estudos 

que também observaram inibição dessas proteínas após a PDT (Rapozzi et al., 2011; 

Dewaele et al., 2011; Grebenová et al., 2003; Kim et al., 1999). 

Depois da caracterização das células que sobreviveram a um ciclo de 

tratamento com PDT, as células de CEC bucal foram submetidas a tratamentos 

repetidos de PDT mediada pelo 5-ALA, para verificar se era possível desenvolver 

linhagens celulares resistentes a esse tratamento. Nos artigos sobre resistência a 

PDT, a população celular que exibe viabilidade 1,5 vezes maior do que a população 

parental (população original) pode ser considerada como resistente, diante de dose 

que induza 90% de letalidade (DL90) (Milla et al., 2011; Zamarrón et al., 2015; Singh 

et al., 2001). Em nosso trabalho, foi possível desenvolver quatro linhagens resistentes, 
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considerando o aumento de 1,5 vezes na viabilidade. A Geração 5 foi considerada a 

mais resistente, com viabilidade celular 4,6 vezes maior que a Geração 1. Um estudo 

envolvendo linhagem de CEC de pele e modelo de resistência à PDT mediada pelo 

Me-ALA também demonstrou resistência após cinco gerações, porém nesse estudo a 

quinta geração exibiu aumento de 8,5 vezes na viabilidade quando comparada a 

primeira geração de tratamento (Milla et al., 2011). As diferenças encontradas no 

aumento na resistência entre esse trabalho e o nosso pode estar relacionada com a 

origem do tumor utilizado para o desenvolvimento de resistência. 

Além de demonstrarem maior viabilidade, as populações resistentes exibiram 

morfologia distinta da observada na população parental. A morfologia celular da 

população mais resistente (Geração 5) apresentava maior frequência de núcleos 

gigantes (macronúcleos) quando comparada ao grupo parental e à Geração 1. A maior 

proporção de macronúcleos já foi relatada anteriormente em população de CEC de 

pele resistente a PDT mediada pelo Me-ALA, em que os autores relacionaram esse 

fato à poliploidia e a maior malignidade dessas células (Milla et al., 2011). O cariótipo 

poliplóide das células resistentes a PDT já foi relatado anteriormente em células de 

fibrossarcoma induzido por radiação (Sharkey et al., 1993). A poliploidia tem sido 

relacionada com a transformação maligna e progressão tumoral, pois permite que as 

células tumorais acumulem uma alta incidência de mutações, atenuando as 

consequências de perdas cromossômicas, deleções de genes e mutações de 

inativação, conferindo uma vantagem adaptativa a célula tumoral (Davoli; Lange, 

2011). Células com tamanho e núcleos maiores do que sua contraparte parental 

também foram descritas em outro trabalho envolvendo fibrossarcoma de rato induzido 

por radiação ionizante, resistentes à PDT mediada pelo Photofrin (Luna; Gomer, 

1991). Aumento de tamanho celular também foi descrito em estudo com células de 

adenocarcinoma mamário resistentes à 5-ALA-PDT; nesse estudo foi detectado 

aumento de duas vezes no volume celular e morfologia mais fibroblástica das células 

tumorais (Casas et al., 2006). 

Enquanto as células da Geração 5 exibiram maior frequencia de macronúcleos, 

as células da Geração 1 exibiram maior porcentagem de micronúcleos e núcleos mais 

circulares em relação à população parental e à Geração 5. No mesmo trabalho que 

evidenciou a presença de macronúcleos em células de carcinoma de pele resistentes 

a PDT mediada pelo Me-ALA, foram também detectados micronúcleos nas 
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populações mais resistentes, o que o segundo os autores indica desorganização do 

material genético nas células tumorais que reduziram a morte celular após a PDT 

(Milla et al., 2011). A formação de micronúcleos tem sido usada para detectar danos 

ao DNA após a quimioterapia ou radioterapia em células tumorais com mecanismos 

de apoptose reduzido. Nessas células a diminuição dos mecanismos de apoptose 

pode ser compensada pelo processo de catástrofe mitótica, levando a formação de 

múltiplos micronúcleos (Driessens et al., 2003). Interpretamos nossos achados como 

indicativos de maior pleomorfismo, tanto na Geração 1 quanto na Geração 5, fato que, 

aliado à maior capacidade de migração dessas células, confirmado pelo ensaio de 

migração discutido mais adiante, pode ser associado a um fenótipo de maior 

malignização. 

Alterações na quantidade intracelular do Fs também têm sido descritas como 

importantes no mecanismo de resistência a PDT, limitando a fotossensibilização. No 

nosso trabalho, avaliamos a quantidade intracelular de PpIX por citometria de fluxo, e 

verificamos que a população de células mais resistente (Geração 5) apresentava 

menor quantidade de PpIX do que os demais grupos analisados, inclusive em relação 

à Geração 1. A diminuição na quantidade de PpIX também foi observada em 

populações resistentes de CEC de pele submetidas a cinco e dez ciclos de PDT 

mediada pelo Me-ALA (Milla et al., 2011), e em adenocarcinoma mamário murino 

resistente à 5-ALA-PDT (Casas et al., 2006). Nesse último trabalho, a redução da PpIX 

nas células resistentes esteve condicionada a alterações no mecanismo de síntese 

do grupo heme; por exemplo, houve aumento significativo de uroporfirina e redução 

de PpIX, fato que demonstrou modificações nessa via. Vale dizer que, além de haver 

diminuição da quantidade de FS, este pode estar localizado em sítio não propício à 

fotossensibilização. O trabalho anteriormente citado envolvendo células resistentes ao 

Me-ALA (Milla et al., 2011) demonstrou que a PpIX estava localizada em vacúolos 

intracelulares, que poderiam agir como sítios de sequestro, diminuindo assim a 

fotossensibilização das células. 

Verificamos também, por ensaio de "transwell", que a população mais 

resistente de células apresentava maior capacidade de migração do que a população 

parental e a primeira geração. Existem trabalhos na literatura que, ora relatam haver 

maior capacidade de migração pelas células resistentes (Milla et al., 2011), ora 

descrevem diminuição dessa capacidade (Casas et al., 2008; Madsen et al., 2003; 
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Hirschberg et al., 2006; Tsai et al., 2009), a qual pode chegar a ser quatro vezes menor 

do que a da população parental (Casas et al., 2008). Uma diferença importante entre 

o nosso trabalho e este último no qual houve diminuição da migração é que este isolou 

clones celulares de adenocarcinoma mamário resistentes à 5-ALA-PDT e os 

submeteu ao ensaio de migração, enquanto nós realizamos esse ensaio com uma 

população inteira resistente. A redução de migração encontrada nos clones 

resistentes pode estar relacionada à ausência de sinalização de uma população 

heterogênea. Além disso, outros fatores podem ter contribuído para as diferenças 

obtidas, tais como o tipo de linhagem celular e o protocolo de PDT utilizado (Casas et 

al., 2011). 

Acredita-se que, a partir de um grupo heterogêneo de células, a PDT pode 

selecionar positivamente as células que possuem mecanismos de resistência, 

enquanto as células que não possuem esses mecanismos morrem após o tratamento 

(Milla et al., 2011). A resistência pode aparecer devido a seleção de uma 

subpopulação que já tinha características de resistência na população original 

(resistência intrínseca) e/ou uma população celular que desenvolveu resistência após 

o tratamento (Zamarrón et al., 2015). A linhagem SCC9 tem sido utilizada em alguns 

trabalhos sobre resistência tumoral, os quais demonstram alta capacidade dessa 

linhagem em desenvolver populações quimiorresistentes (Song et al., 2014) e 

radiorresistentes (Czembirek et al., 2009). Assim, acreditamos que certa resistência 

intrínseca já estivesse presente na população parental de SCC9 utilizada em nosso 

estudo, a qual foi exacerbada pelo estímulo da PDT e caracterizada pela expressão 

de proteínas de relacionadas à sobrevivência celular, conforme será discutido a 

seguir. 

O sucesso da PDT no controle do crescimento tumoral se relaciona com o fato 

de essa terapia gerar grande quantidade de EROs, que tornam as células inviáveis, 

induzindo a morte celular. Um dos efeitos da PDT é neutralizar a proteína anti-

apoptótica Bcl-2, que possui um papel importante na proteção contra a apoptose 

(Grebenová et al., 2003, Kim et al., 1999). A Bcl-2 é sensível a fotodano, podendo ser 

inativada diante desse estímulo. Se o Fs se localizar na mitocôndria, como no caso 

da PpIX, esse processo pode se intensificar; já proteínas pró-apoptóticas, como Bax 

e Bad, são mais resistentes às EROs, desencadeando a apoptose (Kessel, 2015). 

Portanto, é de se esperar que, no processo de indução de resistência à PDT, haja 
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aumento na expressão de Bcl-2 e, consequentemente, inibição da apoptose. Em 

nosso estudo, não observamos diferenças na expressão dessa proteína comparando-

se as gerações resistentes (Gerações 1 e 5) e a população parental. Somente no 

grupo ALA houve intensa expressão de Bcl-2. Não encontramos nenhum estudo que 

demonstrasse aumento da proteína Bcl-2 após tratamento com 5-ALA. Esse aumento 

pode estar associado à intensa produção de PpIX induzido pelo 5-ALA, a qual fica 

acumulada na mitocôndria e pode gerar alterações nessa organela, sem provocar nem 

necrose nem apoptose (Laafi et al., 2014). Provavelmente a produção de Bcl-2 deve 

estar associada a complexa rede de ativações de proteínas mitocondriais seguintes a 

perda da homeostase nessa organela, sendo necessários estudos específicos para 

entender melhor essa expressão. É interessante notar que esse grupo exibiu níveis 

aumentados de NFB em relação ao controle, fato que condiz com a superexpressão 

de Bcl-2, já que esse fator de transcrição regula essa e outras proteínas anti-

apoptóticas (Piette, 2015). 

Um trabalho que analisou a expressão de Bcl-2 em populações celulares de 

adenocarcinoma de cólon resistentes à PDT demonstrou aumento dessa expressão 

nessas células (Shen et al., 2005). A superexpressão de Bcl-2 nesse contexto foi 

interpretada como sendo um mecanismo de resistância à terapia. A relevância do 

envolvimento de Bcl-2 na resistência a PDT pode ser apoiada pelo fato de que células 

transfectadas com Bcl-2 são duas vezes mais resistentes ao tratamento com PDT 

mediada pelo Fs fitalocianina (Pc4) (He et al., 1996). A diferença encontrada entre 

nosso trabalho e o trabalho citado acima talvez possa ser explicada pelas diferentes 

linhagens celulares empregadas e pelas condições de tratamentos utilizadas no 

desenvolvimento de resistência, uma vez que optamos em desenvolver populações 

resistentes aumentando a dose de irradiação e, no trabalho com adenocarcinoma de 

cólon, as linhagens resistentes foram induzidas variando-se as concentrações do Fs.  

É importante mencionar que a evasão da apoptose observada em modelos de 

resistência à PDT tem sido associada também a outras vias, por exemplo, à alta 

expressão de fosfo-survivina em células de CEC cutâneo tratadas com Me-ALA-PDT 

(Milla et al., 2011), à superexpressão de Hsp27 em células de adenocarcinoma de 

cólon tratadas com PDT mediada pelo Photofrin (Wang et al., 2002), à ausência de 

clivagem da PARP-1 em células de carcinoma de orofaringe tratadas com PDT 

mediada por hematoporfirina (Kim et al., 2014), e à superexpressão de Mcl-1, mas 
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não de Bcl-2, em células de adenocarcinoma mamário submetidas a dose subletal de 

PDT mediada Photofrin (Song et al., 2013). No presente estudo, portanto, a ausência 

de apoptose nas células resistentes não foi explicada pela superexpressão de Bcl-2. 

Provavelmente outras vias relacionadas a essa inibição, tais como as descritas 

anteriormente, sejam responsáveis pelo efeito anti-apoptótico observado. 

Apesar de não haver alteração da expressão de Bcl-2, verificamos no presente 

trabalho que houve um aumento na expressão de NFB nas células tratadas com 

PDT, tanto na primeira quanto na quinta geração. O aumento da expressão de NFB 

em células sobreviventes tratadas com PDT já foi descrito em outros estudos com 

outras linhagens celulares e protocolos diversos de tratamento (Matroule et al., 2001; 

Kuliková et al., 2010). Em geral os autores concluem que o NFB desempenha um 

papel de proteção contra a apoptose induzida pela PDT, sendo responsável por vários 

mecanismos de resistência a essa terapia. Um estudo em particular com PDT mediada 

pelo Photofrin e células de adenocarcinoma mamário demonstrou que o aumento de 

NFB em células tratadas com PDT está condicionado à expressão de Akt. Nesse 

trabalho quando o Akt foi silenciado, houve queda da expressão de NFB nas células 

tratadas com dose subletal de PDT, as quais, antes do silenciamento, exibiam alta 

expressão desse fator de transcrição (Song et al., 2013). O Akt permite a translocação 

de NFB para o núcleo, local onde esse fator de transcrição aciona genes que 

induzem inibição da apoptose e proliferação celular (Manning; Cantley, 2007). Foi 

intrigante o fato de, no presente trabalho, não termos observado expressão de pNFB 

no núcleo das células nos ensaios de imunofluorescência; este foi visível somente no 

citoplasma, tanto no grupo ALA quanto nas gerações resistentes à PDT. Apesar de 

estar fosforilado, o NFB não translocou para o núcleo, o que gera dúvidas quanto ao 

seu real papel no processo de inibição da apoptose e de acionamento de vias de 

resistência tumoral no contexto da presente pesquisa. 

Além de aumento de NFB, observamos também superexpressão de Akt, com 

diferença significativa no grupo de maior resistência à PDT (Geração 5). Nesse grupo, 

o pAkt exibiu translocação para o núcleo, fato não observado nos demais grupos nos 

quais também foi expresso de forma significativa (grupo Controle e PDT Geração 1). 

O aumento de Akt também já foi associado a mecanismos de resistência à PDT, 

promovendo evasão da apoptose (Song et al., 2013) e crescimento tumoral (Wan et 
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al., 2015) quando utilizadas doses subletais de PDT. Vale lembrar que a via 

PI3K/Akt/mTOR frequentemente é desregulada no CEC de boca e sua expressão 

nesse tumor tem sido associada a um pior prognóstico (Lim, 2005). No CEC bucal, 

desempenha um papel crítico no desenvolvimento de resistência a quimioterapia e a 

radioterapia (Simpson et al., 2015; Bussink et al., 2008). A superativação de PI3K/Akt 

parece ser uma das principais razões de radiorresistência no CEC bucal (Ettl et al., 

2015) e de resistência ao 5-FU (Nakagawa et al., 2014). 

Um dos alvos a jusante do Akt é o mTOR. O Akt promove a fosforilação e 

ativação dessa proteína, a qual também induz sobrevivência celular por meio da 

regulação da síntese protéica, da progressão do ciclo celular e da inibição da autofagia 

(Liu et al., 2009). No presente trabalho, a expressão de mTOR aumentou na 

população resistente (Geração 5) em comparação aos demais grupos, indicando que 

essa proteína pode estar relacionada ao desenvolvimento de resistência à PDT. 

Nosso estudo é o primeiro a detectar aumento da expressão de mTOR em células 

tumorais resistentes à PDT. Não encontramos trabalhos que avaliassem a expressão 

desse marcador no contexto de resistência à PDT. Contudo, alguns estudos (Dewaele 

et al., 2011; Weyergang et al., 2009; Kim et al., 2014) demonstraram que a expressão 

dessa proteína diminuiu após a PDT, e que a inibição dessa via parece estar 

relacionada ao aumento de fatores associados a autofagia. Tem sido considerado 

então o fato de que a PDT promove, além de apoptose, também autofagia, e esse 

último mecanismo de morte estaria condicionado à inibição da via Akt/mTOR 

(Dewaele et al., 2011). 

Além de aumento da expressão de NFB, Akt e mTOR, verificamos 

superexpressão de iNOS nas células resistentes à PDT, tanto na Geração 1 como na 

5, em comparação com a população parental. Essa enzima é responsável pela 

produção de óxido nítrico, radical livre altamente reativo que pode desempenhar tanto 

um papel pró como anticarcinogênico, dependendo da sua concentração. Em baixas 

concentrações, essa molécula estimula a sobrevivência e proliferação; já em alta 

concentração induz a morte celular por apoptose (Thomas et al., 2004; Fetz et al., 

2009; Girotti, 2015). A expressão dessa enzima no CEC bucal também está associada 

a progressão tumoral e ao pior prognóstico (Connely et al., 2005; Varghese et al., 

2010). A expressão de iNOS e de óxido nítrico tem sido associada à sobrevivência 

celular à PDT (Bhowmick; Girotti, 2010), principalmente por intermédio da ativação de 
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Akt e NFB (Bhowmick; Girotti, 2013). A inibição de iNOS promove aumento na taxa 

de apoptose após a PDT, demonstrando que essa enzima exerce efeito protetor 

contra os danos derivados da PDT (Bhowmick; Girotti, 2013). Por outro lado, a 

superexpressão de iNOS parece induzir um fenótipo mais invasivo do tumor após a 

PDT, principalmente pela indução da secreção de metaloproteinases e de integrinas 

pelas células tumorais (Fahey; Girotti, 2015). Em resumo, no presente trabalho 

observamos aumento na expressão de iNOS, bem como de Akt e NFB nas células 

resistentes à PDT, sugerindo que o aumento na expressão iNOS pode induzir a 

regulação positiva de Akt e NFB e que possivelmente esse mecanismo contribuiu 

para a resistência à PDT. 

Comentários devem ser feitos para o grupo LED, já que as células desse grupo 

expressaram intensivamente alguns marcadores de sobrevivência celular e exibiram 

incremento na taxa de crescimento nos ensaios de viabilidade celular. As células 

desse grupo proliferaram mais que o Controle em um período de 5 dias após o 

tratamento. Observamos também que células tratadas com LED exibiram intensa 

expressão de Bcl-2 e iNOS, o que corrobora com a tendência de proteção contra a 

apoptose e estímulo a proliferação celular após esse tratamento. Provavelmente a 

indução de óxido nítrico nesse grupo deve ter sido reduzida, induzindo à proliferação 

das células tumorais em detrimento de sua inibição. Esse resultado de certa maneira 

sinaliza para a possibilidade de, durante o tratamento com PDT, as células tumorais 

que não forem sensibilizadas pelo Fs, ao serem irradiadas, receberem fotomodulação 

de baixa intensidade, o que, ao invés de inibir o crescimento, pode estimular a 

proliferação celular. Portanto, no tratamento com PDT é importante considerar a 

possibilidade de fotoestimulação ao invés de fotoinibição, minimizando esse risco por 

meio da avaliação da gradação do tumor, para verificar se há indicação de PDT, bem 

como da seleção e execução de protocolos adequados de Fs e irradiação.  

O ensaio in vivo conduzido no presente estudo demonstrou essa limitação 

técnica da PDT em CECs induzidos na cavidade bucal. Nesse ensaio avaliamos a 

expressão dos mesmos marcadores analisados nos ensaios in vitro (Akt, mTOR, 

iNOS, Bcl-2 e NFκB), nos tumores induzidos com 4NQO, tratados com um ciclo de 5-

ALA-PDT. Foi possível visualizar células viáveis adjacentes à área de necrose 

provocada pela PDT, a qual foi executada com uma dose que é considerada letal (Ma 
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et al., 1999). Observamos também que a área de expressão de todos os marcadores 

avaliados foi maior nos animais tratados com PDT em relação aos animais do grupo 

Controle não submetidos a nenhum tratamento. Na comparação com o ensaio in vitro 

envolvendo somente um ciclo de PDT e análise das proteínas 24h após o tratamento, 

esse ensaio in vivo não confirmou os achados in vitro, já que neste as células 

sobreviventes expressaram somente mTOR em grande quantidade. Mas, na 

comparação com os ensaios de resistência tumoral, o modelo in vivo confirmou a 

tendência de as células sobreviventes ao tratamento expressarem intensivamente 

essas proteínas, o que confirma o potencial de indução de resistência já nos primeiros 

ciclos da terapia. Além disso, o modelo in vivo demonstrou a limitação da técnica da 

PDT para tumores mais invasivos e mais hiperqueratinizados, variáveis que 

prejudicam a fotoativação, bem como demonstrou a existência de outros fatores 

induzidos pela PDT que podem favorecer o crescimento tumoral, tais como a 

inflamação pós-PDT (St Denis et al., 2011). 

Ressalvas quanto ao tipo de CEC induzido devem ser feitas, já que por esse 

modelo são gerados tumores bem diferenciados, os quais não tendem a metastatizar. 

Os tumores induzidos simularam, em parte, um grupo restrito de CECs humanos, cujo 

prognóstico em geral é muito bom quando tratados com cirurgia e radioterapia (por 

exemplo, CECs bucais em T1N0M0, ou seja, de tamanho reduzido e sem invasão em 

linfonodos regionais ou metástases). Portanto, os resultados da presente pesquisa 

limitam-se a demonstrar o potencial de desenvolvimento de resistência tumoral à 5-

ALA-PDT de tumores bem diferenciados e pouco invasivos, quimicamente induzidos, 

não sendo possível a extrapolação para a ampla gama de situações de CECs bucais 

no homem. Também não foi possível realizar vários ciclos de tratamentos de PDT em 

função da alta mortalidade dos animais, a qual foi atribuída aos efeitos de 

sensibilização sistêmica provocados pelo ALA, inviabilizando mais de uma sessão 

envolvendo anestesia geral. Assim, a questão da presença ou não de remissão do 

tumor após vários ciclos de PDT não foi respondida no presente modelo. 

Outra ressalva deve ser feita ao método de análise da expressão das proteínas. 

Foi realizada quantificação da área de marcação imuno-histoquímica, sendo esta 

maior para todas as proteínas analisadas no grupo PDT. Contudo, esse resultado não 

significa haver maior quantidade dessas proteínas, fato que deve ser confirmado por 

outros métodos. Vale dizer, contudo, que a análise imuno-histoquímica revelou a 
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presença de marcações de Akt e de mTOR no núcleo das células tumorais tratadas 

com PDT, as quais não foram vistas no grupo Controle. Além disso, houve maior 

intensidade de expressão de Bcl-2 no grupo PDT, resultado que não tinha sido 

detectado no ensaio in vitro. Assim, apesar de suas limitações quantitativas, a imuno-

histoquímica contribuiu para demonstrar aspectos da resistência tumoral à PDT que 

não tinham sido observados pelos outros métodos. 

Em suma, o presente trabalho demonstrou tendência de as células de CEC 

bucal exibirem fenótipo de resistência após tratamentos repetidos de 5-ALA-PDT, no 

qual a dose de irradiação variou de 5,86 a 8,20J/cm2. Esse fato deve ser considerado 

no momento da adoção dessa terapia para o CEC bucal. A expressão dos marcadores 

analisados muito se assemelha àquela observada para a resistência a quimioterapia 

e radioterapia nesse tumor. Mais estudos são necessários para verificar se outros 

protocolos de PDT utilizados para o tratamento de CEC bucal (por exemplo, PDT 

mediada pelo mTHCP) também desenvolvem esse perfil de resistência. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1. Células de CEC bucal tratadas com 5-ALA-PDT a uma dose de 90% de 

letalidade desenvolveram resistência crescente ao tratamento após ciclos 

repetidos da terapia.  

2. A população celular resistente à PDT exibiu morfologia diferente (maior 

frequência de macronúcleos), maior capacidade de migração e menor 

sensibilização ao 5-ALA, gerando menor quantidade de PpIX. 

3. A população celular resistente exibiu maior intensidade de expressão de 

pNFB, iNOS, pmTOR e pAkt, proteínas relacionadas com menor taxa de 

apoptose e autofagia e maior tendência a proliferação celular. 

4. CECs bucais induzidos experimentalmente com 4NQO em ratos, tratados 

com um ciclo de 5-ALA-PDT, demonstraram a existência de células viáveis 

24h após o tratamento e tendência a expressar intensivamente proteínas 

relacionadas à sobrevivência celular: Bcl-2, pNFB, iNOS, pmTOR e pAkt. 

5. A ausência da taxa de letalidade esperada, aliada à superexpressão de 

proteínas relacionadas à sobrevivência celular nas células de CEC bucal 

humano e em CECs bucais induzidos experimentalmente confirmam o 

potencial de desenvolvimento de resistência à 5-ALA-PDT nesse tipo de 

tumor. Esse fato deve ser cuidadosamente considerado no momento da 

instituição dessa terapia para os CECs bucais. 
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APÊNDICE A – Padronização da concentração e do tempo de incubação do ALA, e do tempo 

de irradiação com led 

 

Inicialmente padronizamos a dose de 5-ALA. A dose inicial de 1mM foi baseada 

nos artigos de Yamamoto et al. (2013) e Chen et al. (2011), que utilizaram essa dose 

no tratamento de células de câncer bucal. Contudo, a dose de 5-ALA varia muito na 

literatura. Como há relatos de experimentos com doses menores de 1mM, resolvemos 

avaliar a viabilidade celular com as doses de 0,25; 0,5; 0,75 e 1mM. As células foram 

tratadas com essas diferentes concentrações de 5-ALA por 4h e, em seguida, 

irradiadas com a energia de 3,52J/cm2 (150mW, 90s). A Figura A.1 mostra a média 

de viabilidade celular para cada dose de ALA utilizada. Observamos maior eficiência 

da PDT, ou seja, menor viabilidade celular nas células tratadas com 5-ALA a 1mM. 

 

a) Concentração e tempo de incubação do ALA 

 

 

Letras diferentes indicam significância estatística (p<0.05). 

Teste de ANOVA seguida de teste de Tukey. 

Figura A.1 - Média de viabilidade celular (%) segundo diferentes concentrações de ALA 

 

O tempo de incubação com ALA também varia muito na literatura. Nos artigos 

citados anteriormente, a incubação de 5-ALA teve duração de 3h, mas também há 

relatos de tempo de incubação maiores (geralmente 4h) e menores. Avaliamos, assim, 

a a 

a,b 

b 



146 
 

os seguintes tempos de incubação de ALA: 30min, 1h, 2h, 3h e 4h. As células foram 

incubadas com 1mM de ALA nos tempos citados acima e, em seguida, foram 

irradiadas com a energia de 3,52J/cm2 (150mW, 90s). A Figura A.2 mostra a média 

de porcentagem de viabilidade celular nos diferentes tempos de incubação. 

Verificamos que o tempo de incubação de 4h induziu menor viabilidade celular do que 

os demais tempos avaliados.  

 

 

Letras diferentes indicam significância estatística (p<0.05). 

Teste de ANOVA seguida de teste de Tukey. 

Figura A.2 - Média de viabilidade celular (%) segundo diferentes tempos de incubação do ALA 

 

O tempo de incubação de 4h e a concentração de 1mM de ALA foram 

adotados para o experimento, já que esse protocolo acarretou a menor média 

de viabilidade celular (29.1±17.6%). 

 

 

b) Tempo de irradiação 

Após o estabelecimento da dose e do tempo de incubação do 5-ALA, iniciamos 

a padronização da dose de irradiação. A dose de irradiação foi selecionada de acordo 

com os ensaios de viabilidade celular, sendo escolhida a que induziu viabilidade 

celular de 1-10% (DL90). As células foram tratadas com 1mM de 5-ALA por 4h e, em 
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seguida, irradiadas com os seguintes tempos de irradiação: 30s, 90s, 120s e 150s. A 

Figura A.3 mostra a média da porcentagem de viabilidade celular de acordo com os 

diferentes tempos de irradiação. Verificamos viabilidade celular de 4,1% no tempo de 

irradiação de 150s, portanto esse tempo de irradiação foi selecionado, pois induziu 

uma viabilidade celular abaixo de 10%. 

 

 

Letras diferentes indicam significância estatística (p<0.05). 

Teste de ANOVA seguida de teste de Tukey. 

Figura A.3 - Média de viabilidade celular (%) segundo diferentes tempos de irradiação LED 

 

O tempo de 150s (equivalente a 5,86J/cm2) foi adotado como a dose inicial do 

experimento, já que acarretou a menor média de viabilidade celular 

(4.1±0.9%). 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (Seres Humanos) 
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ANEXO B – Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais 

 


