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RESUMO

Um dos métodos mais avançados para o tratamento de câncer de próstata em estágio ini-
cial é a braquiterapia, a qual usa sementes metálicas de titânio, incorporadas com 125I, que
é radioativo, e que é implantado no volume prostático. Em estudos recentes, investigamos
a possibilidade de aplicar o método Sol-Gel (SG) para a produção de sementes bioativas,
incorporadas com Sm radioativo em vidros de śılica para o tratamento do câncer. Neste
projeto, três composições dos vidros do sistema SiO2−CaO foram sintetizados utilizando
o método SG. A composição qúımica e f́ısica das sementes foram analisadas por Difraçã de
raios X e Análise por Absorção Atômica. Um estudo piloto de toxicidade in vivo e in vitro

foi conduzido em coelho e em células da linhagem PC-3. Os resultados demonstraram
que as matrizes cerâmicas no sistema SiO2 − CaO − Sm não apresentaram toxicidade
no modelo in vivo a apresentando nenhum processo inflamatório pós-implante, nenhuma
restriço ã do crescimento celular in vitro foi encontrado. Como conclusão, não existe tox-
icidade nas sementes e a radiotoxicidade ocorrerá apenas no peŕıodo em que as sementes
apresentarem atividade provenientes do 153Sm.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer Brasil), no Brasil, o câncer de próstata
(CaP) é o segundo mais comum entre os homens, sendo menos incidente apenas para o



câncer de pele não-melanoma. O CaP é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais
prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres e representa cerca
de 6% do total de mortes por câncer no mundo, segundo dados estat́ısticos informados
pelo INCA [1]. Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos páıses desenvolvidos
em comparao aos páıses em desenvolvimento. As estimativas do INCA citam que em 2016
teremos 61200 novos casos de CaP, podendo acarretar quase 14 mil casos de mortes [1].

A maioria dos pacientes com CaP são tratados por prostatectomia radical ou radioter-
apia externa, e algumas vezes combinado com quimioterapia. No entanto, estas técnicas
podem não poupar os tecidos sadios [2, 3]. Uma alternativa que preserva o tecido nor-
mal é a Braquiterapia. O objetivo da braquiterapia é alcanar alta precisão, utilizando
planejamento de tratamento computadorizado avançado e sistemas guiados por imagem
para atingir uma dose elevada na próstata, enquanto os órgos adjacentes são poupados
para minimizar potenciais toxicidades. Duas técnicas distintas de braquiterapia podem
ser usadas para tratar o CaP: braquiterapia por baixa taxa de dose (LDR), no qual as
sementes radioativas são permanentemente implantadas no tecido da próstata ou braqui-
terapia de alta taxa de dose (HDR), em que a fonte radioativa é colocada temporariamente
na próstata através de agulhas implantadas [4, 5, 6]. Quando comparado com a terapia
de feixe externo e prostatectomia radical, a braquiterapia tem o controle do câncer e
taxas de sobrevivência a longo prazo similares, com um risco reduzido de efeitos colate-
rais [7, 8, 9]. A braquiterapia LDR utiliza sementes de 125I, 103Pd ou 131Cs, com doses
prescritas de 145 Gy para o iodo ou 115 Gy para o césio que são inseridas no tumor como
implantes permanentes. As sementes de iodo-125 atualmente comercializadas são de di-
mensões aproximadas de 4,5 mm de comprimento por 0,8 mm de diâmetro, onde o iodo
radioativo é adsorvido em um material especial e envolvido por uma cápsula de titânio
(Fig. 1) [10].
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Figura 1: Reprodução de semente de iodo para implantes permanentes
apresentada no catálogo da Amersham sob código Nycomed. IMC.6711, -
Atividade de 0,18 a 4,31 mCi (6,7MBq a 159MBq). Todas as dimensões

estão em miĺımetros. Adaptada de Cao et al [10].

O 125I emite energia de raio-X de 27 keV e tem meia-vida de, aproximadamente, 59 dias.
Nos últimos anos tem surgido a śıntese de biomateriais incorporados com radioisótopos
como ı́trio-90, fósforo-32 (90Y e 32P em matriz v́ıtrea), rênio-188 (188Re em poĺımeros usa-
dos para radioembolização) [11, 12, 13, 14] e samário-153 (vidro biodegradável contendo
153Sm usado para braquiterapia) [15]. Em todos os casos os elementos foram incorpo-
rados durante a śıntese e posteriormente submetidos a um feixe de nêutrons para serem
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ativados.

Roberto et al. [15] apresentaram as vantagens de biovidros contendo 153Sm sintetizados
através do método sol-gel (SG) para o tratamento de CaP via braquiterapia LDR. Eles
fizeram estudos dosimétricos da distribuição homogênea de sementes biodegradáveis con-
tendo 153Sm implantadas na próstata. O 153Sm foi escolhido pela sua meia-vida curta
de, aproximadamente, 46 h, com energia gama de 103 keV, múltiplas emissões betas,
fazendo com que a dose absorvida fique praticamente restrita ao tumor quando com-
parado com o 125I. O processo SG significa uma rede inorgânica através de uma reação
qúımica em baixa temperatura [16]. Este método tem sido largamente utilizado para
diversas aplicações médicas.

Este trabalho apresenta análises de caracterização de sementes produzidas pelo método
SG, incorporadas com samário natural bem como estudo piloto de toxicidade em coelho
e também em culturas de células.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Preparação das sementes A incorporação de samário foi realizada durante a śıntese
via sol-gel de amostras contendo śılica pura (SiO2) ou śılica e cálcia (0, 7SiO2−0, 3CaO).
Estes sistemas foram escolhidos por apresentarem diferentes solubilidades e, portanto,
potencialmente, diferentes taxas de degradação e reabsorção in vivo. Todas as amostras
foram preparadas misturando-se Tetraetil Ortossilicato, água deionizada e ácido ńıtrico
(2N) como catalisador. O nitrato de cálcio foi usado no preparo das amostras do sistema
SiO2 − CaO. O samário foi introduzido durante a śıntese SG com uso de SmNO2. As
três amostras dos biovidros foram preparadas para este estudo com a composição nominal
apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Composição Nominal das sementes sintetizadas.

Óxidos Elementos
SiO2 CaO SiO2 CaO Sm2O3

Amostras (mol %) (wt %) Si Ca Sm
S50 50 50 46 43 11 34 49 17
S70 70 30 63 26 11 50 31 17
S100 100 - 95 - 5 80 0 20

As sementes foram preparadas de forma a se obter geometria similar à sementes de 125I
mostradas na Fig. 1.

Estudo de toxicidade em cultura de células As amostras foram submetidas a
um estudo de citotoxicidade por difusão de ágar para verificar em caso de rejeição, o
surgimento de um halo de inibição em torno do biovidro colocado em sua geometria
original sobre as cálulas de cãncer de próstata (PC-3).

Estudo de toxicidade em in vivo Para o estudo piloto de toxicidade in vivo dos
biovidros, utilizou-se um coelho macho adulto de 3,6kg (Experimento submetido e aprovado
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pelo comitê de ética -CETEA/UFMG no 002/004). Para tanto, uma semente da amostra
S50 (Tabela 1), com 4 mm de diâmetro e 110 mg, foi implantada. Após 150 dias o animal
foi eutanasiado e parte do tecido onde o material foi implantado foi retirada para poste-

rior análise. O coelho foi anestesiado com Ketamina (ketalarr- 35 mg.kg−1) e Xylazina
2 % (Rompum-Bayer - mg.kg−1), seguindo procedimentos descritos por Vogel et al. [17].
Em condições estéreis a articulação do quadril foi bilateralmente aberta sob condições
cirúrgicas e o material foi implantado no músculo adutor longo no fêmur distal.

O modelo de implante escolhido se justifica pelos seguintes fatos: i) necessidade de im-
plante de uma massa de teste suficiente, para que no seu processo de interação com o
tecido produza metais em dissolução no plasma, mensuráveis em função do tempo; ii) a
dissolução no tecido muscular por hipótese, pode ser considerada semelhante ao tecido
prostático; iii) a massa implantada é incompat́ıvel com o volume da próstata do modelo
animal; iv) implante foi feito em ato cirúrgico com pequena incisão no músculo compro-
metendo pouco a região implantada; em contrapartida, a instrumentação e método de
implante na próstata do modelo animal não estão dispońıveis atualmente, e qualquer ten-
tativa cirúrgica em campo aberto induziria um dano severo ao órgão e consequentemente
geraria uma resposta inflamatória não espećıfica do material implantado. A semente foi
implantada na região medial do músculo adutor, na perna direita de um coelho como
mostra a Fig. 2.

Figura 2: Imagem radiográfica que mostra a semente implantada no coelho.

2.1. Resultados e Discussões

Preparação das sementes A Fig. 3 mostra as imagens das sementes de 125I em (a); e,
samário natural em (b). Elas apresentam dimensões similares e isto foi posśıvel devido à
fcil manipulação e preparo permitidos pelo processo SG [18, 19].

Caracterização das amostras A Tabela 2 mostra os resultados da composição qúımica
dos biovidros obtidos pelas análises feitas por EDAX e AAS. Os dois resultados mostraram
que os valores foram próximos.

A Fig.4 mostra os resultados obtidos por DRX. Os resultados obtidos por esta técnica
não apresentaram fase cristalina. Em recentes estudos publicados por Roberto et al.
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Figura 3: (a) Imagem das sementes de 125I (IMC6711- Nycomed Amersham).
(b) Semente contendo samário natural preparada pelo método sol gel.

Tabela 2: Medida da composição das sementes (w %)

% Nominal EDAX AAS
Si Ca Sm Si Ca Sm Si Ca Sm

S50 34 49 17 30±1.2 56±3.4 14±2.1 33 50 17
S70 50 31 17 50±0.1 33±1.8 17±0.7 50 33 17
S100 80 - 20 78±1.1 - 22±1.3 80 - 17

[15], eles mostraram a presença de fase cristalina na amostra com teor mais elevado
de Ca. Nos estudos realizados por Laczka et al. [20], vidros com composição similar
áquelas sintetizadas por Roberto et al também mostraram ser completamente amorfos.
Os dados sugerem que o aumento na concentração de átomos de samário nas amostras
levou eliminação da fase cristalina. Nos experimentos publicados por Roberto et al. [15]
as amostram S70 e S100 eram amorfas, com presena de fase cristalina nas amostras com
maior teor de Ca, fase identificado como Ca2SiO4. Os resultados sugerem que o aumento
na concentração de Sm elimina a fase cristalina.

Figura 4: Difratogramas de raios X das amostras S50, S70 e S100.

Estudo in vitro da toxicidade das sementes A Fig. 5 foi obtida através de uma
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lupa estereotáxica e mostra o resultado do ensaio de citotoxicidade por difusão de ágar
realizado com clulas PC-3 em contato com a amostra do biovidro com Sm. O experimento
foi realizado em triplicata e em cada placa de Petri foram semeadas 4x105 clulas PC-3 e
colocada uma semente do biovidro, tendo preservada sua geometria original. A cultura
de células foi incubada por 24 h a 37 0C com 5 % de CO2. Após 24 h foram adicionados,
por placa, 3mL de cobertura (1,5 % Agar, 0,001 % vermelho neutro), pré aquecido em
forno microondas por 10 s. A cobertura atingiu a estrutura gel à temperatura ambiente
sob agitação constante e foi ento aplicada sobre as amostras. A cultura de células foi
novamente incubada por 24 h. Após o peŕıodo de 24 h, constatou-se ausência de descora-
mento ao redor ou sob a amostra, evidenciando a ausência de toxicidade da amostra do
biovidro com Sm.

Figura 5: Ensaio em triplicata de citotoxicidade por difusão de ágar com
clulas PC-3 e amostra de biovidro com Sm.

Estudo de toxicidade in vivo Os resultados demonstraram que a semente não causa
reação inflamatória, como pode ser visto nas Figuras 6 e 2.

Figura 6: a) Secção de fragmento de tecido contendo feixes musculares
“M”ecido conjuntivo “C”e implante “i”. (Hematoxiline-Eosine,

Barr=100µm). b) Amplitude da interface tecido-implante “i”, mostrando
muito poucos macrfagos (←−), fibroblastos “©” e afrouxamento das fibras

“∗”.(Hematoxiline-Eosine, Barr=10µm).

Não houve opacidade intensa na região em torno do implante quando se observa a imagem
radiográfica. Alêm disso, a interface entre o implante e o músculo era basicamente tecido
conjuntivo, basicamente, com nenhuma ou poucas células inflamatória (Figuras 2 a e b).
A Figura 2 (b) uma ampliação da região identificada pela letra “i” na Figura 2 a). A
ausência de células inflamatórias na maioria dos estudos sugerem que o próprio implante
no causa inflamação. O estudo piloto não representativo estatisticamente, no entanto, é
ilustrativo para uma informação inicial para um projeto piloto e vem a agregar com os
resultados in vitro.
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3. CONCLUSÃO

As análises de caracterização mostraram que as amostras foram elaboradas com as concen-
trações inicialmente calculadas. Foi identificado que as sementes não apresentaram fase
cristalina. Nenhuma toxicidade foi observada in vitro em linhagens PC-3. Os estudos
inicias de toxicidade in vivo demonstram que as sementes para tratamento de câncer de
próstata com as caracteŕısticas aqui apresentadas não apresentam processo inflamatório,
sugerindo que as amostras não so tóxicas. Como o estudo de toxicidade é um estudo
piloto, mais testes, envolvendo maior número de animais serão mais representativos.
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