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RESUMO 

A Terapia por Captura Neutrônica e 10Boro (BNCT) ' 

tan apresentado melhores prognósticos para o tratamento de 

gliomas e glioblastomas con grau III e : IV, do que outras 

modalidades de terapia. Durante o tratamento é necessário 

conhecer os níveis de -Na2
1BBxzHllSH em vários conçartimen 

tos do organismo e para tanto, foi padronizado o método 

de determinação oolorimátrica de boro utilizando curcumine. 

Este se mostrou simples, reprodutivel e com sensibilidade ' 

adequada para este controle. 

(*) TrabaU.o para ser publicado na vravista "Acta Onco

logics Brasileira" 
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* Tcrapir por Captura Rett tremi ce e Horo (J3ITCT) ten nprfir.on 

todo r.pl.hor-s prognósticos para o tratamento ''o gliomas o frltoblnr*<> 

mas con ê cut TIT e IV, do que outras modalidades de terapia» Durante 

o tratamento ó nececsúrio conhecer oo níveis de Kttp B.-II-ĵ SH em vá

rios compnrtiraonton do orçaniarao o pp.ra tanto, foi padronizado o mé

todo de determinação colorimétrica de boro utilizando curcunino, Ks-

te se mostrou oitnples, reprodutível e com sensibilidade adequada pa

ri PTte controle. 

A TC??:ACT 

Tie boron neutron capture therapy (BHCT) has shown better 

fTCCnoni? in the treatment of elyomas end cltioblartotrnu fjrade JTT 

p.r.d TV Vwn other therapies . IHiring the treatment the levels of 

in 
nn« B1??'.SH must be known in several conpartimonts of the organism 

en? TT.1 th this purpose the method of colorimetric determination of 

boron us in;; curcviino WBO established . This method is simple . 

mprodn U M e and has? adequate sensitivity for this control. 
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IJa terapia centre, c câncer c tão importante preservar as fun 

çoea normais do or£e.ni3t-o ,quanto destruir o tunor. Ko caso pgxticu-

lr.r de tiiBior corebral , esta ne^cnsidiide é muito acentuado. , pois ce 

na fundões nornaío nno forom pror-nrvarfno, haverá urau deterioração da 

quííli^p.do de vida do paciento; que en muitos cacos pode não j u s t i f i 

car " p»i"if«ti+.o na nobrovidu, 

* ocorrência de tumores cerebrais e 5 » IO;' do to ta l de r.oo-

plararo. A incidência relntiva de gliomas comparado COD outros tumo

res dinir.'ic com o aumento da idade, por exemplo tumores do SRC, dos 

queig 5Q;' são gliona.3, são o segindo mais freqüente cn crianças aeno 

rrr, que 15 anos c *» terceiro cais freqüente en honens ontre 15 a 34 

pn?s (7)» niicoac eão localmente invenivos e podem ser espalhados vî  

a fl-?ido cérebra-ospinb»l, mas normalmente não fazen netástase para 

0"*nu; i*>T*nrj do corpo, h cirurgia ê o principal métodr» de tratamen

to í'nr:tt.-r Utmorcji, mc3 o3ta cr.pacidade de invacão local e in f i l t ra» 

çã-> fas cora que on resultados nã'.' sejam sa t i s fa tór ios . 0 tcnpo médio 

de rr»1:rc'.*if'n p'*s-trr. tanen?.o c cionor iu« 6 noses con uonos que 5.' à* 

.'•"' i_v':Jr. :r } aiifp, Pacientes t r o t a i s npcriac cow terapia de apoio 

vívtr "proTtiiiifiíiBRcntr? 3 nores , e para radiot<trt«pia ou radiotornpia 

cc'Vinnda com quimioterapia eu cirurgia , o tempo méíio de sobrevida 

p cr.tro 0 a 11 :ior»f»i». Ho entanto, ppcientos portadoroa de gliomas m̂  

H^ron , î rau TTI e IV tratados pola terapia por captura neutrônica 

c P, tem tido moT-orea prognósticos , Para 77 iadivfduoo tratados 

no íapãc entro loíífl n 1996, e oobrevida média foi do 25,6 me303 o a 

-oivrevidr, nn |j nnos de 5 ,̂3"^ (4)# 

1 terapia por captura neutrônica • B fo i proposta em 1936 

por I.ochcr, Cl , , ( 6 ) , 4 anos após o descoberta do noutron, ontre tan-



to as prim«!ir?.s práticas clínicas foram em 195? © «em sucenso • Kate 

terapia beroin-fe no princípio de uma destruição seletiva das células 

tupornia por meio tfn reação B (n, ) Li. Teoricamente, é depositada 

a maior pprte <*.a dose de radiação nas células tumorals porque I.i e 

p-rtícula alfa pocsuen brixr. penetração no tecido, menoe que 14 ura a 

pnrt.tr do local da reação de captura (a distância é comparável ao di£ 

I*P*.TP *.? ?.*r.a célula vermelhp.). 

Tara realizar esta terapia, três ftitorcc são essenciais. Pri-

r.oiro deve haver uma alta concentração de B nas partes viáveis do 

reopltrema (20-50 mj/kg de tecido). Para tanto, o composto de boro de

ve Pnr injetado via endovenosa e não diretamente na suposta área tuino 

ral,pois as <?.imens~ca precisas de um tumor invasivo são desconhecidas. 

Um ocíjundo requerimento é a fonte de neutronsv(um reator nuclear),que 

peraite obter c alto fluxo de neutrons térmicos necessário para a te-

rspin. R, finrlmonto, deve haver uma diferença significativa entre os 

níveis de 1 no tumor o nos vasos sangüíneos , assim como no tumor e 

no tecido adjacente , para permitir uma completa erradicação do tumor 

sen afetar o tecido normal. Esta diferença na concentração de boro en 

tro r t'ir»er ( T ) e o tecido normal ( II ) é avail min pela razão T/U. 

Ho cs.r.o de t'.:acrcs cerebrais esta razão é usualmente alta (T/H-2 a 3) 

devido P d*?rnnJ;no de Na» 'V.-n.JSll nas células tumorals e a nao peno, 

tração 'Jest" composto nas células normais devido â barroíra henatoen-

ccfáHc»? (?). 

Ha rotina de uma terapia, os níveis dd B deven eer control^ 

d.i» fn anontras de sangue o urina , em diforonten intervalos do tempo 

o cm biópoia Ao tunor para se precisar a dose local total» 0 objetivo 

r'coto trr.balho o apresentar a padronização de um método colorimétrico 

para dosagem dt boro om amootras de urina cemo um dos estudos prelimi 

nares paro *i implementação di 

(BJJCT) em tumores cerebrais. 

nares paro *i implementação da terapia por captura neutronioa e boro 

http://pnrt.tr


O r.c*oi>o escolhido (5) utiliza para a curva do calibração u-

na seleção o:, toque de ácido bórico 0,1 mç/ral ca éjua destilada • Tao 

f.-ilrs diluições sucessivo de forma a no obter aa coucentrações de 

5, 1°, -0, An c ?'0 ug de boro por ailililro de solução. 1. cada diluî  

çãe ndicionn-se 2,0 nl de ?-etil-l,3-hcxanodiol 10J»(v/v) em clorofojr 

r.ic; r-i t.íí--o durante 3 minutos c , en seguida, centrifuga-se a 2000 

rprc por ? minutos . A Tese aquosa ê descartada por aspiração . Todas 

?stco etepar são procerrsoden em tubos de quartzo. 

Tara a reação colorimctrlcn adiciona-se a 0,5 ml do extrato 

clorofórníco, 1 nl r!a solução de curcunine 0,375rKp/v) em ácido acé-

tíco clr.cirl c <\5 nl de ácido sulfúrico concentrado . Esta reação c 

processada en frascas de polipropileno para, assim como o uso de tu

bos de iMftrtzo citedoo .anteriormente , efetivamente evitar eventuais 

contnrinações. A mistura e incubada por 15 minutos a temperatura am

biente o, entao, diluída para 30 ml com ctanol 95?** • A abcorvôncia á 

lid-i 01.1 ̂ 55 r.m, com 1 era de percurso óptico. 0 conteúdo de boro das 

RR-»ntríis é encontrado a partir da curva de calibração . 0 valor do 

branco (preprrado apenas com água destilada) é descontado antes dos 

cálculon. 

utilizando este método , foram ensaiadas amostras de urina, 

contendo ácido bórico e mercfiptoundccahidrododccabornto do sódio 

(Na. fl.JL.sn), No c a s o âe amostras com este composto, antes da do

sagem e necessário um tratamento com 1 ml de permanganate do potas 

sio ?.?•> durante 1 hora, a 95»C em banho-maria, Esta oxidação é procejB 

oada em tubos de quartzo fechados com tampa de teflon* Plasma • uri* 

na com concentrações acima de 00 ug devem ser diluídos em água dest^ 

lada, antes da donagom. 
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O nétodo escolhido baseia-ac na reação do boro com curcumine 

ca r.cio ácido, fornando um complexo de coloração vermelha ("rosoeya-

nine") estável por no rafnimo 1 hora. 0 comprimento de onda escolhido 

pnra an lot turno da curva de calibração foi 555 nm (por permitir me

lhor ajuste no espectrofotomet.ro) .embora a absorção máxima ocorres

se a 55? nm (Figura l). 

Tara a curva de calibração adotou-se o modelo de regressão 

linear » Absorvância * A. Dos«+ B , com r - 0,9998 ; mas como há 

intcruecçao com a oricem , este pode ser expresso simplesmente como 

Abs - ft. Doce . O intervalo de dose escolhido para as determinações 

foi de 5 n no ug de boro (Figura 2) • O método se mostrou reproduti

va 1, apresentando um coeficiente de variação (C.Y.) menor que jf» pa

ra os valores interensaios obtidos ao longo de 4 meses* 

A recuperação média para as amostras de urina em que foram £, 

dicionadas qurntir.o con'iecidcs de ácido borico . foi 9A,Ts o os C.Y. 

para as replicatas foram menores que 5f? (Tabela l). Considerando es-

t̂ s valores . o total de boro presente em uma amestra de urina pode 

ser cnlcolado port 

B (ug/ml) • boro medido (ug) x fator 1000/947 / amostra (g ou ml) . 

A relação entre os valores de boro adicionados às amostras 

de urina o os valoms determinados no dooearoento . permitiu aforir a 

exatidão dan ncdidns (Figura 3), For análise* de variância da regres

são deterninou-oe que a incerteza na exatidão do ensaio é menor que 

6<. 

Has dcterminações das concentrações do composto em diversas 

anostrás de urina observou-se que a oxidação com permanganato de po

tássio é uma etapa crítica para a exatidão das medidas» Quanto a vv£ 

cisão, esta se manteve nos níveis do ensaio, ou eeja, eom 0,Y, menor 

atta */(«* 

http://espectrofotomet.ro
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Inúmeros nótodos toa sido descritos para a determinação de 

l>oro «?n aaostras biológicas , mns alguns utilizas reativos perigosos 

cooo peróxido de hidrogênio 3&f- (5) » exiges equipamentos complexos 

cono a alfa>sutoradiografia ( l ) , não são reprodntíveis para microaná 

line como o rétodo da fenantroína (2) eto. 0 método escolhido é sim» 

pies, seguro e sensível para os nossos propósitos, permitindo a dosja 

gem 4e amestres de até 0,5 ug. 
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Kt'jtr;;.', i, ivpnclro de nboorçap do cocr| lexo "ronpcj'Qnir.e" fornado a-

p'.T i» ro«7^'» «'o »'orc con curcuminc. Leitura realizada na região vieí 

w) f-n'rv '!̂ ° o <*3° nra. fonte dn abnorçur» máxima 55? nn. 
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Fl::»:;?.'. ? . '.'"rvtt Hf« c«libraç»Io para i?«inrni nação de boro, a jus tada por 
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F.T''Uis.'; 7>. Mit'llc» cio rccrcocuo para G«?U»»ÍO censuraiivo dn Tccupora» 

v~0 ,io |.?ri n,., „ rf nni V 0,9117." f 0 l fP4 » C.V. - 5,1;-. 

c v;'.!n'--:t «Í-M-Vatío» , valoroa experimentais 



Cone.1* Adie. Conc.B Medido Nodla(ttg) C.V.(^) Recuperação^) 

4,8 3,0 96 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

20,0 

20,0 

?0,0 

20,0 

40,0 

40,0 

40,0 

40,0 

4,9 

4,7 

4,0 

4,7 

10,6 

18,6 

19,4 
18,6 

35,6 
39,7 
38,9 
36,5 

18,8 2,2 94 

37,6 5,1 94 

'''AJWLA 1# Valores dn boro adicionados u amostras de urina e '•alores 

medidos utilizando-se o método oolorimátrieo com curcunino. 


