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RESUMO 
 

O carcinoma de células renais (CCR) representa aproximadamente 2 a 3% dos tumores 

malignos humanos e dentre os tumores urológicos, é o mais agressivo. A 

heterogeneidade biológica, a resistência a drogas e os efeitos colaterais aos 

quimioterápicos são os maiores obstáculos para o tratamento efetivo do CCR. A cirurgia 

pode ser curativa quando os pacientes apresentam a doença localizada. Várias 

moléculas têm sido apontadas como responsáveis pelo fenótipo agressivo desse tumor. 

Resultados anteriores do grupo, demonstraram a correlação positiva entre o aumento 

da massa tumoral subcutânea e o acúmulo de protoporfirina IX (PpIX) no sangue de 

camundongos.  O ácido 5-aminolevulínico (ALA) é um precursor metabólico da 

biossíntese da protoporfirina IX (PpIX). O fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), desempenha um importante papel regulatório na angiogênese do CCR. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do tratamento com ALA na expressão do 

gene vegf-a  em linhagens renais tumorais e não tumorais.  Utilizou-se o RNA das 

linhagem de CCR de células claras (Caki-1) e a linhagem de células epiteliais renais 

(HK2) com e sem tratamento com ALA.  A expressão do vegf-a verificada por PCR 

quantitativo em tempo real (qRT-PCR). Os resultados demonstram que houve uma 

diminuição da expressão de vegf-a nas células Caki-1 tratadas com ALA. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo carcinoma de células renais (CCR) que se refere às neoplasias 

epiteliais do parênquima renal com potencial maligno e engloba um grupo heterogênio 

de tumores. (1) Histologicamente, segundo a classificação de Heidelberg, existem 

quatro tipos principais de tumores: o CCR de células claras (70%), o tumor papilífero 

(10 -15%) o tumor cromófobo (4-5%), o carcinoma do ducto coletor (1%). (2) Outros 

tipos patológicos como o carcinoma associado à translocação Xp11, o carcinoma renal 

mucinoso de células tubulares e fusiformes e o carcinoma cístico multilocular foram 

adicionados à lista, todos compondo < 1% dos casos. 

A sobrevida de pacientes com CCR depende do estágio da progressão tumoral 

que ele se encontra no momento do diagnóstico.  As taxas de sobrevida de 5 anos 

variam de 86% para pacientes no estádio T1 e T2 até 20% no estádio N2 e 0% no 



 

estádio N3. (3)  Esses dados refletem a precariedade na sobrevida de pacientes com a 

enfermidade metastática.  

A maioria dos pacientes com CCR de células claras possui mutação no gene 

supressor tumoral de Von Hippel-Lindau (VHL). O gene VHL codifica uma proteína, a 

VHL, é capaz de regular negativamente uma série de proteínas intracelulares dentre 

elas, o fator induzível por hipóxia (HIF). O HIF é o fator de transcrição heterodimérico 

(HIF α/β) que regula e expressão de genes que facilitam a adaptação de tecidos à 

hipóxia. Em condições de oxigenação normal, a proteína VHL está envolvida na 

degradação da subunidade HIF α. A perda de função do gene VHL, mesmo em 

pressões de oxigênio normais, acarreta um aumento (HIF) e, consequentemente, o 

aumento da transcrição de vários fatores angiogênicos tais como: fator de crescimento 

endotelial e vascular (VEGF), fator de crescimento derivado de plaqueta (PDGF) e o 

fator básico de crescimento de fibroblastos. (4,5) A presença desses fatores 

angiogênicos justifica a intensa vascularização do CCR e explica a alta prevalência de 

metástase (30-40%) no diagnóstico inicial da doença. A família vegf é constituída por 

diversas proteínas. O vegf nativo ou vegf-a consiste de uma glicoproteína, ligante de 

heparina, codificada por um único gene diretamente relacionado à angiogênese, com 

habilidade de promover o crescimento das células endoteliais derivadas de artérias e 

veias (6). A angiogênese é definida como a formação de novos vasos sanguíneos a 

partir de vasos pré-existentes em um processo envolvendo migração e proliferação de 

células endoteliais locais. O ácido 5-aminolevulínico (ALA) é um aminoácido derivado 

da biossíntese da protoporfirina (PpIX), funcionando como sistema de controle evitando 

o acúmulo de PpIX intracelular. Em tecidos tumorais, devido a distúrbios metabólicos, 

ocorre o acúmulo de PpIX. Em estudos anteriores, o nosso grupo demonstrou que há 

correlação entre o acúmulo de PpIX e a vascularização do tumor assim como o seu 

crescimento. (7,8,9) O mecanismo de ação do ALA no controle da expressão do vegf-a 

ainda não foi totalmente elucidado. (10,11) 

 

OBJETIVOS 

Avaliação do perfil de expressão do gene vegf-a em células renais humanas 

malignas e não malignas tratadas com ácido 5-aminolevulínico (ALA). 



 

METODOLOGIA 

Nesse trabalho foram utilizadas amostras de RNA obtidas em trabalho 

anterior(11), onde as células haviam sido tratadas com 50 µg/mL de ALA diluído em de 

meio de cultura, sem suplementação de soro, por 4 horas. A síntese de cDNA foi 

realizada utilizando 2µg de RNA total e o QuantiTect Reverse Transcription Kit (Qiagen, 

Valencia, CA, USA). A análise molecular foi realizada através da técnica PCR 

quantitativa em tempo real (qRT-PCR) no equipamento StepOnePlus™ Real-Time PCR 

Systems (Applied Biosystem, Lincoln, CA, USA). As sequências de primers utilizadas 

para realizar a qRT-PCR foram as seguintes: vegf-a forward (5-CGA 

GGGCCTGGAGTGTGT-3), reverse (5-CCGCATAATCTGCATGGTGAT-3), gapdh 

forward (5-CACATGGCCTCCAAGGAGTAA-3), reverse (5-T GAGGGTCTCTCTCTTCC 

TCTTGT-3) (Exxtend, Campinas, SP, Brasil). A reação foi realizada com o 

SYBRgreen™ Master Mix (Thermo Fisher Scientific, USA). A eluição da amostra, 

primers e reagente foi realizada utilizando água livre de endonucleases DEPC tratada 

(LGC Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil). As alíquotas foram acondicionadas em placa 

MicroAmp® Faste Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (Applied Biosystem, 

Lincoln, CA, USA). Por fim, foi utilizado o  adesivo óptico MicroAmp™ Optical Adhesive 

Film (Applied Biosystem, Lincoln, CA, USA). As comparações simples de médias foram 

realizadas pelo Test T de Student. As comparações múltiplas de médias serão 

realizadas usando one-way ANOVA, seguida pelo Teste de Bonferroni, usando o 

programa GraphPad Prism versão 5.0 do Windows® (GraphPad Software, San Diego, 

CA, USA), http://www.graphpad.com.  Em todos os testes os valores de probabilidade 

(P) inferiores à 0,05 foram considerados estatisticamente diferentes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O cDNA foi sintetizado com 2 µg de RNA total, utilizando o QuantiTect Reverse 

Transcription Kit (Qiagen, Valencia, CA, USA. Em um microtubo de 0,6mL foram 

adicionados 15µL de SYBR, 9µl de água DPEC, 3µl de cDNA, 1,5µL de primer forward  

e 1,5 de primer reverse de vegf-a. O gene utilizado como housekeeping foi o gapdh e o 

processo de preparo do mix foi o mesmo realizado do vegf-a. Após conceber o mix a 

amostra foi separada em triplicatas de 10µL em placa de 96 poços MicroAmp® Faste 



 

Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (Applied Biosystem, Lincoln, CA, USA), a 

mesma foi vedada utilizando adesivo óptico MicroAmp™ Optical Adhesive Film (Applied 

Biosystem, Lincoln, CA, USA) e a qRT-PCR foi executada no StepOnePlus™ Real-Time 

PCR Systems (Applied Biosystem, Lincoln, CA, USA). 

  

RESULTADOS 

Os resultados obtidos apresentados na figura 01 demonstram uma redução 

significativa na expressão do vegf-a tanto em HK2 quanto em Caki-1 tratadas com ALA. 

 

 

Figura 1 – Expressão relativa do gene vegf-a nas células HK-2 e Caki-1 com e sem tratamento 

por ALA. Houve redução significativa em ambas as linhagens (HK-2 vs HK-2 ALA P<0,001) (Caki-1 vs 

Caki-1 ALA P<0,001). Houve uma diminuição na expressão do gene vegf-a nas células Caki-1 tratadas 

com ALA, sendo o fold-time de 0,4 e uma diminuição na expressão do gene vegf-a nas células HK-2, 

sendo o fold-time de 0,2. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A taxa de sobrevivência dos pacientes após nefrectomia parcial ou total 

depende muito da quantidade de células malignas removidas. De acordo com os dados 

apresentados neste trabalho, foi possível concluir que houve uma downregulation 

significativa do vegf-a em células Caki-1 e HK-2 através do tratamento com ALA. Os 



 

resultados demonstraram também que há a necessidade em aprofundar os 

experimentos científicos a fim de elucidar o mecanismo de funcionamento do ALA e 

desenvolver novas metodologias na busca de alternativas para aplicação clínica.  
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