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RESUMO 

 

 

A capacidade de progressão do câncer de próstata para uma fase não-responsiva às 

terapias de privação androgênica traz à luz a importância do estudo de tratamentos 

adjuvantes. Pesquisas recentes apontam receptores estrogênicos como possíveis alvos 

terapêuticos em neoplasias, podendo ser modulados por fármacos como o Raloxifeno, 

atualmente utilizado na prevenção do câncer de mama e tratamento da osteoporose. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar os potenciais efeitos histoprotetores e 

antiproliferativos da terapia com Raloxifeno, durante a carcinogênese prostática. Para 

isso, 34 ratos Fisher 344 machos foram inoculados com o carcinógeno MNU (15 

mg/kg) na cápsula dos lobos ventral e dorsolateral e receberam doses subcutâneas de 

cipionato de testosterona, duas vezes por semana, durante 220 dias, processo aqui 

denominado de Indução de Carcinogênese. Posteriormente, foram divididos em dois 

grupos experimentais para o período de Tratamento: grupo Raloxifeno, recebendo 10 

mg/kg de peso corpóreo/dia de Raloxifeno diluído em 0,2 ml de óleo de milho durante 

30 dias consecutivos; grupo Induzido, recebendo somente 0,2 ml de óleo de milho 

(veículo) durante 30 dias consecutivos. Outros 10 animais pertencentes ao grupo 

Controle receberam veículo duas vezes por semana por 220 dias para simular o processo 

de Indução e, posteriormente, durante 30 dias consecutivos para simular o período de 

Tratamento. Após a eutanásia, o sangue e as próstatas ventral e dorsolateral foram 

coletados para dosagem hormonal, análise histopatológica das lesões, quantificação de 

mastócitos, picrossirius (fibras colágenas) e imunomarcação para AR (receptor de 

andrógenos), α-actina e Ki67 (índice de proliferação). O protocolo de Indução foi capaz 

de aumentar a proliferação celular, induzir o aparecimento de lesões pré-malignas e 

malignas, comprometendo a camada muscular lisa periacinar e a distribuição estromal 

de fibras colágenas em animais Induzidos, enquanto o tratamento com Raloxifeno foi 

responsável pela redução desses padrões. A imunorreatividade ao AR mostrou-se mais 

homogênea nos grupos Controle e Raloxifeno nos dois lobos prostáticos, com maior 

discrepância no grupo Induzido, devido à presença dos diferentes tipos de lesões. O 

grupo Raloxifeno apresentou os menores níveis de testosterona sérica. Esses resultados 

mostraram um papel protetor do Raloxifeno sobre o microambiente prostático, 

atenuando as alterações que se acumulam durante o processo carcinogênico. 

 

 

Palavras-chave: Carcinogênese, Lesões Histopatológicas, Próstata, Raloxifeno.



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

Prostate cancer ability to progress to a non-responsive phase to androgen deprivation 

therapy emphasizes the importance of study on adjuvant treatments. Recent research 

suggests estrogen receptors as possible therapeutic targets in neoplasias and they can be 

modulated by drugs such as Raloxifene, currently used in the prevention of breast 

cancer and treatment of osteoporosis. In this context, this study aimed to evaluate the 

histoprotective and antiproliferative potential effects of Raloxifene therapy during 

prostatic carcinogenesis. Thereunto, 34 male Fisher 344 rats were inoculated with the 

MNU carcinogen (15 mg / kg) in the ventral and dorsolateral lobe capsule and received 

subcutaneous doses of testosterone cypionate twice a week for 220 days. Subsequently, 

they were divided into two experimental groups: Raloxifene group, receiving 10 mg/kg 

of body weight/day of Raloxifene diluted in 0.2 ml of corn oil for 30 consecutive days; 

Induced group, receiving only 0.2 ml corn oil (vehicle) for 30 consecutive days. 

Another 10 animals belonging to the Control group received vehicle twice a week for 

220 days to simulate the induction process and subsequently for 30 consecutive days to 

simulate the treatment period. After euthanasia, blood and the ventral and dorsolateral 

prostate lobes were collected for hormonal dosage, histopathological analysis of the 

lesions, quantification of mast cells, picrosirius (collagen fibers) and immunostaining 

for AR (androgen receptor), α-actin and Ki67 (proliferation index). Tumor induction 

protocol was able to increase cell proliferation, induce the appearance of premalignant 

and malignant lesions, compromising periacinar smooth muscle layer and stromal 

distribution of collagen fibers in Induced animals, whereas treatment with Raloxifene 

was responsible for reducing these patterns. AR immunoreactivity was more 

homogeneous in Control and Raloxifene groups for all prostate lobes, with greater 

discrepancy in the Induced group due to the presence of lesions. Raloxifene group had 

the lowest levels of serum testosterone. These results showed a protective role of 

Raloxifene on the prostatic microenvironment, attenuating the alterations that 

accumulate during the carcinogenic process. 

 

Keywords: Carcinogenesis, Histopathological Lesions, Prostate, Raloxifene. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

   1.1 A glândula prostática 

 

A próstata é uma glândula exócrina acessória do sistema genital masculino e está 

presente, exclusivamente, em mamíferos (Cunha et al., 1987). Ela é responsável pela 

produção, armazenamento e secreção de componentes não celulares do sêmen como 

aminas, lipídios, íons metálicos (Costello & Franklin, 1989) e proteínas, como o 

antígeno específico prostático (PSA – Prostate Specific Antigen) e a fosfatase ácida 

prostática (PAP – Prostate Acid Phosphatase) (Long et al., 2005). 

Em ratos e camundongos, a próstata é composta por lobos distintos que se 

arranjam ao redor da bexiga urinária: anterior, ventral, dorsal e lateral, sendo os dois 

últimos, frequentemente, agrupados como dorsolateral (Cunha et al., 1987; Shappell et 

al., 2004) (Figura 1 A). O lobo anterior consiste em uma estrutura tubular fina, ligada 

às vesículas seminais. O lobo ventral está localizado na base da bexiga urinária e se 

conecta à uretra por meio de uma série de ductos, enquanto o lobo dorsolateral está 

localizado ao longo da uretra prostática, constituindo uma massa macroscópica distinta 

(Shirai et al., 2000). Os lobos ventral e dorsolateral da próstata são os mais suscetíveis a 

alterações morfológicas e inflamatórias em roedores (Scarano et al., 2009). 

Já na espécie humana, embora lóbulos distintos possam ser reconhecidos durante 

o desenvolvimento prostático, a glândula adulta apresenta morfologia compacta e sem 

lobulação aparente (McNeal, 1988). A próstata está localizada na pelve menor, 

imediatamente inferior à bexiga urinária, posterior à sínfise púbica e anterior ao reto 

(Drake et al., 2005). Ainda assim, a arquitetura prostática permite identificação de zonas 

distintas, com histologia e predisposição específicas para doenças neoplásicas benignas 

ou malignas: zona periférica, zona central e zona de transição, além de uma região 

anterior de estroma fibromuscular não glandular (Peng & Joyner, 2015; Oliveira et al., 

2016) (Figura 1 B). 

Ambas as espécies apresentam próstatas hormônio-dependentes, com andrógenos 

e estrógenos exercendo funções importantes na morfogênese e homeostasia glandular, 

regulando epitélio e estroma (Marker et al., 2003). Suas ações são mediadas por 

receptores específicos, como é o caso do receptor de andrógenos (AR – Androgen 
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Receptor) e do receptor de estrógenos (ER – Estrogen Receptor) α e β (Yang et al., 

2007), com o ERα sendo encontrado, principalmente, em células estromais e o ERβ no 

epitélio (Prins & Korach, 2008). O equilíbrio entre estes hormônios é essencial para as 

atividades de crescimento, proliferação e secreção prostática, além de diminuir os riscos 

de alterações como lesões pré-malignas e câncer de próstata (Scarano et al., 2008).  
 

 

 
 

Figura 1: Representação esquemática da próstata de rato e de humano. (A) Vista anterolateral da próstata 

de um rato, com os lobos ventral, lateral, dorsal e anterior dispostos circunferencialmente ao redor da 
uretra. (B) Vista sagital da próstata humana, com as zonas de transição, periférica e central apontadas. 

Adaptado de Shappell et al. (2004) e Peng & Joyner (2015). 

 

 

Semelhanças anatômicas e de responsividade hormonal têm permitido 

comparação entre as próstatas das duas espécies (Price, 1963). O lobo dorsolateral de 

ratos é considerado o mais homólogo à zona periférica humana, sítio de ocorrência do 

adenocarcinoma prostático. Sendo assim, a aplicação de roedores como modelo de 

estudo para alterações prostáticas que acometem os homens tem se feito muito frequente 

(Lang et al., 2017). No entanto, existem também diferenças teciduais cruciais entre as 

espécies, não permitindo uma perfeita extrapolação dos achados desses estudos para a 

realidade clinicopatológica de pacientes com câncer de próstata (Oliveira et al., 2016). 

 

 

   1.2 O Câncer de Próstata  

 

Além da clara relevância da próstata para a biologia da reprodução, ela é local de 

origem de importantes doenças do envelhecimento humano (Ho, 2004; Lee et al., 

2011). Dentre elas, se destaca o câncer de próstata (CaP), caracterizado por tumores 

neoplásicos predominantemente originados de células epiteliais da zona periférica, que 

A B 
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podem progredir em direção aos vasos sanguíneos e originar metástases em locais 

distantes, como nódulos linfáticos e ossos (Mora et al., 2001). 

No Brasil, o CaP permanece como a segunda neoplasia maligna mais 

frequentemente diagnosticada em homens, com expectativas em torno de 68,2 mil 

novos casos por ano, ficando atrás apenas das projeções de incidência para o câncer de 

pele não melanoma (INCA, 2019). Já em escalas mundiais, o CaP é responsável por 

mais de 358  mil óbitos por ano (GLOBOCAN, 2018), com estimativas alarmantes de, 

aproximadamente, 1,7 milhão de novos casos até o ano de 2030 (Center et al., 2012). 

A carcinogênese é um processo biológico complexo, resultante de diversas 

alterações genéticas e epigenéticas cumulativas que acometem células-alvo, 

principalmente, as de origem epitelial. Tal processo começa com a Iniciação – mutação 

resultante da exposição celular a um carcinógeno tornando-a, potencialmente, capaz de 

dar origem a um tumor; seguida pela Promoção – expansão clonal das células iniciadas 

e aparecimento de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas; e Progressão – instalação 

irreversível da neoplasia com aquisição de fenótipo e comportamento agressivo pelas 

células tumorais, as quais passam a apresentar propriedades invasivas e potencial 

metastático. Tais etapas contribuem, sequencialmente, para o desenvolvimento do 

câncer através da interação de fatores endógenos e exógenos (Loeb et al., 2003; 

Belpomme et al., 2007; Stricker & Kumar, 2010). Esses caminhos são guiados pela 

ativação de oncogenes específicos e inativação de genes supressores tumorais. A 

maioria desses genes está envolvida com o reparo e manutenção da integridade do 

DNA, a regulação da proliferação e as vias de manutenção da sobrevivência e morte 

celular (De Marzo et al., 2007; Safe et al., 2008). 

O desenvolvimento do CaP é acompanhado por alterações histopatológicas 

(Figura 2), podendo ser destacado o aparecimento de atipias epiteliais reativas a focos 

inflamatórios, passando por Neoplasia Intraepitelial Prostática (NIP, considerada lesão 

pré-maligna), para carcinoma localmente invasivo (in situ) e, finalmente, para o estágio 

metastático (Nelson, De Marzo & Isaacs, 2003; Rouet et al., 2010).  
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Figura 2: Representação de algumas lesões pré-neoplásicas e neoplásicas constituintes do processo de 

carcinogênese prostática. Adaptado de Nelson, De Marzo & Isaacs (2003). 

 
As neoplasias prostáticas apresentam base hormonal para sua Iniciação e 

Progressão. Estes acontecimentos estão relacionados a alterações envolvendo 

estrógenos e andrógenos (Taplin & Ho, 2001; Heinlein & Chang, 2004; Ho, 2004), que 

regulam o crescimento epitelial. Evidências experimentais relatam associação entre a 

exposição prolongada à testosterona e estradiol, em modelos animais, e a maior 

ocorrência de adenocarcinoma prostático dos mesmos (Leav et al., 1989). 

Apesar de a dependência androgênica ter um papel de destaque na carcinogênese 

prostática, estrógenos também influenciam significativamente o desenvolvimento e 

progressão de cânceres hormônio-relacionados (Prins et al., 2006; Kawashima & 

Nakatani, 2012). A testosterona circulante é convertida em estrógeno em vários tecidos 

pela enzima aromatase, detectada na próstata humana e de roedores, sugerindo a 

existência de uma possível fonte de estradiol capaz de influenciar tanto células 

prostáticas epiteliais como estromais (Garcia-Flórez et al., 2005). 

De acordo com o INCA (2019), aproximadamente 70% dos casos mundiais dessa 

patologia se manifesta em homens com 65 anos ou mais. Evidências sugerem que os 

estrógenos e seus metabólitos estão intimamente ligados ao fato de a incidência de CaP 

crescer exponencialmente com o aumento da idade (Steiner et al., 2001). Enquanto os 

níveis de andrógenos diminuem com o passar dos anos, os níveis estrogênicos 

permanecem relativamente inalterados ou, até mesmo, aumentados, devido à 

aromatização de andrógenos adrenais pelo tecido adiposo periférico, tecido que também 

tende a aumentar com o envelhecimento (Ellem & Risbridger, 2009). Isto conduz a um 
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ambiente estrógeno-dominante que leva ao aumento da estimulação estrogênica da 

próstata, reativando seu crescimento, ocasionando inflamações e, possivelmente, 

contribuindo para a carcinogênese prostática (Steiner et al., 2001).   

 

 

   1.3 Os receptores de estrógenos na carcinogênese prostática 

 

Inicialmente acreditava-se que os efeitos estrogênicos seriam mediados por um 

único receptor de estrógenos, descoberto em 1958, que mais tarde passaria a ser 

denominado ERα (Jensen & Jacobsen, 1960). Como, no microambiente prostático, o 

ERα é localizado, quase exclusivamente, no compartimento estromal (Sugiyama et al., 

2010), havia dúvidas em relação aos efeitos de estrógenos no epitélio. A resposta a essa 

lacuna veio quarenta anos mais tarde, através da descoberta do ERβ na próstata de 

roedores (Kuiper et al., 1996).  

Apesar das semelhanças em relação à estrutura e domínios de ligação ao DNA, os 

dois subtipos de receptores apresentam diferenças significativas quanto à função no 

microambiente prostático (Morani et al., 2008). O ERα tem sido relacionado à 

proliferação anormal, processos inflamatórios e patologias pré-malignas, enquanto o 

ERβ se associa a atividades anti-inflamatórias, antiproliferativas, pró-apoptóticas (Prins 

et al., 2001; Wheiua et al., 2001), além de efeitos antimigratórios e anti-invasivos sobre 

células tumorais (Thomas & Gustafsson, 2011).  

Há perda gradual de ERβ durante a evolução tumoral prostática, sugerindo sua 

importância para a homeostasia do epitélio prostático (Horvath, et al., 2001; Fixemer et 

al., 2003). Na próstata humana, 95% das células epiteliais expressam esse receptor, com 

redução para 24,2% em casos de hiperplasia prostática benigna e 11,3% em carcinomas 

(Horvath et al., 2001). De maneira contrária, a expressão do ERα aumenta 

gradativamente dos casos de neoplasia intraepitelial prostática (NIP) até os carcinomas 

invasivos, com altos níveis de mRNAs e proteínas sendo encontrados em lesões 

metastáticas (Bonkhoff et al., 1999). 

O trabalho de Weihua et al. (2001) constatou a presença de lesões hiperplásicas 

prostáticas em 80% dos camundongos knockout para o ERβ (ERβ-/-), assim como 

ausência de lesões em camundongos wild-type da mesma idade. Um estudo mais 

recente, utilizando camundongos TRAMP, transgênicos para adenocarcinoma de 
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próstata, verificou a ausência de tumores prostáticos em animais ERα-/-. Já em 

camundongos ERβ-/-, o processo carcinogênico era estimulado, tornando-se mais 

agressivo (Slusarz et al., 2012). Os resultados promissores a respeito do papel protetor 

do ERβ tornaram-no um atrativo alvo terapêutico para o tratamento de neoplasias 

prostáticas.  

 

 

1.4 O potencial terapêutico do Raloxifeno 
 

Moduladores seletivos de receptores de estrógenos (SERM – Selective Estrogen 

Receptor Modulators) são compostos estrógeno-ligantes sintéticos capazes de 

apresentar tanto efeito estrogênico quanto antiestrogênico, de maneira tecido-específica 

(Dutertre & Smith, 2000). Dentre os SERM, está o Raloxifeno (Figura 3), composto 

misto de agonista/antagonista estrogênico (Kim et al., 2002a) aprovado pela agência 

americana US Food and Drug Administration – FDA (Snyder et al., 2000) e utilizado, 

atualmente, na prevenção do câncer de mama e tratamento da osteoporose - devido a 

sua atividade antiestrogênica no tecido mamário e estrogênica sobre o osso, 

respectivamente (Smith, 2005; 2006).  

 

 
Figura 3. Estrutura química do Raloxifeno (Dutertre & Smith, 2000). 

 

Além de pesquisas demonstrando a capacidade do Raloxifeno em reduzir o 

crescimento tumoral mamário com modulação de ERβ, de maneira independente de 

ERα (Greish et al., 2019), estudos recentes têm apontado a interferência do composto 

no processo de carcinogênese em outros órgãos. No caso de tumores colorretais, o 

Raloxifeno apresentou atividade antiestrogênica e promoveu redução de 80% da 

proliferação celular e aumento de apoptose (Tu et al., 2012; Janakiram et al., 2014). 
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Para células de carcinoma urotelial, a terapia com Raloxifeno inibiu o crescimento 

celular, de maneira dependente do receptor de estrógenos (Hoffman et al., 2013). 

Também há pesquisas relacionando a influência do Raloxifeno à carcinogênese 

no tecido prostático. Elas apontam para efeitos como a indução de apoptose em células 

tumorais humanas andrógeno-dependentes (linhagem LNCaP) e independentes 

(linhagens PC3 e DU145) (Kim et al., 2002a; b), além da inibição do crescimento de 

tumores humanos em modelo xenográfico (Shazer et al., 2006). Recentemente, 

Piccolella et al. (2014) relataram um aumento da adesão celular e redução da migração 

e proliferação de células tumorais prostáticas humanas PC3 e DU145 a partir do 

tratamento com tal composto. 

Uma possível explicação para o modo de ação do Raloxifeno na próstata foi 

proposta por Kim et al. (2002a, b), que constataram ativação seletiva do ERβ, somada 

ao prevalente antagonismo exercido sobre o ERα pelo composto. Além disso, Zeng et 

al. (2005) afirmaram que, diferente dos outros SERM, a inibição da carcinogênese 

prostática pelo Raloxifeno estaria associada à diminuição dos níveis de testosterona 

circulante e redução da expressão do AR, o que o tornaria uma fonte alternativa às 

terapias existentes de privação androgênica.  

Embora estudos relacionando o Raloxifeno e seus efeitos sobre a carcinogênese 

prostática sejam recentes e, ainda, escassos, sobretudo no que se refere a modelos in 

vivo, uma pesquisa clínica inicial com humanos feita por Shazer et al. (2006) 

demonstrou ação do Raloxifeno no tratamento do câncer de próstata andrógeno-

independente, levando à regressão da doença. Assim sendo, o fármaco se caracteriza 

como uma possível abordagem terapêutica alternativa no CaP e seus efeitos e 

mecanismos de ação necessitam ser melhor compreendidos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

As terapias antiandrogênicas constituem a primeira linha de tratamento contra o 

câncer de próstata mas, apesar da sua eficiência inicial, há propensão do CaP avançar 

para um estágio resistente à castração. Nesse contexto, fica evidente a necessidade de 

estudos acerca de agentes terapêuticos adjuvantes alternativos. 

O Raloxifeno é um modulador seletivo de receptores de estrógeno (SERM) que 

vem se tornando um potencial candidato no tratamento contra o CaP. Entretanto, 

trabalhos in vivo com este composto são escassos e há necessidade de melhor 

compreensão acerca de seus efeitos sobre o microambiente prostático durante o 

processo de carcinogênese. 

Uma vez estabelecido o potencial antitumoral do Raloxifeno e suas ações 

histoprotetoras, novas abordagens terapêuticas podem emergir futuramente para o 

tratamento do CaP. 
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3. OBJETIVO 

 

 

Avaliar os efeitos histoprotetores e antiproliferativos da terapia com Raloxifeno 

sobre a próstata ventral e dorsolateral de ratos induzidos à carcinogênese prostática 

através da exposição ao carcinógeno MNU. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

4.1 Animais e protocolo experimental 

 

Foram utilizados 44 ratos machos, isogênicos, da linhagem Fischer 344, 

provenientes do Centro de Bioterismo da Universidade Estadual de Campinas 

(CEMIB/UNICAMP). Os animais foram mantidos no Biotério de pequenos mamíferos 

do Departamento de Morfologia do Instituto de Biociências de Botucatu (UNESP, 

campus de Botucatu), sob condições ambientais controladas tais como: temperatura 

(22ºC ± 2ºC), umidade relativa do ar (55% ± 10%), período de luz (12 horas claro/12 

horas escuro) e exaustão do ar contínua. Todos os animais foram alojados em caixas de 

polipropileno individuais, forradas com maravalha branca de pinho autoclavada e 

receberam ração comercial livre de fitoestrógenos (NUVILAB-CR1 – Nuvital-PR) e 

água filtrada em bebedouros de vidro com tampa e bico metálicos com capacidade para 

500ml, ad libitum.  

Os procedimentos de manuseio, administração de drogas, anestesia e eutanásia 

dos animais foram submetidos à Comissão de Ética em Pesquisa e Experimentação 

Animal do Instituto de Biociências de Botucatu e aprovados sob o protocolo 718-

CEUA. 

Quando os animais completaram 12 semanas de idade, isto é, no DPN 84 (DPN: 

Dia Pós-Natal), 10 deles foram escolhidos, aleatoriamente, para compor o grupo 

experimental Controle, que não passou pelos procedimentos a seguir. Nos demais 

animais, se iniciou a experimentação para a indução de lesões prostáticas proliferativas, 

com metodologia adaptada à desenvolvida e cedida pelo Laboratório de Carcinogênese 

Urogenital e Imunoterapia e Instituto de Química/UNICAMP. A este protocolo deu-se o 

nome de Indução de Carcinogênese, que consistiu em: 

 

a) Pré-tratamento com Cipionato de Testosterona (Deposteron, Sigma 

pharma - 100mg/Kg, via subcutânea) por 3 dias consecutivos (DPN 84, 85 e 86).  

A injeção de Testosterona no corpo dos animais, nesse momento, visou 

incrementar as taxas proliferativas das células prostáticas andrógeno-responsivas. 

 

b) Administração intraprostática do carcinógeno N-metil-N-nitrosouréia 

(MNU) no DPN 87.  
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Para tanto, os animais foram anestesiados por Cloridrato de Xilazina 2% (König, 

São Paulo, Brasil - 5mg/kg, via intramuscular) e Cloridrato de Cetamina 10% (Fort 

Dodge, Iowa, EUA - 60mg/kg, via intramuscular) e foi realizada incisão suprapúbica de 

0,5cm (Figura 4A) para inoculação direta de MNU (Sigma, St. Louis, MO, EUA - 15 

mg/Kg) dissolvido em citrato de sódio (1M, pH 6,0) e veiculado com copolímero 

termossensível (Pluronic 127) abaixo da cápsula dos lobos prostáticos ventral (Figura 

4B-C) e dorsolateral (Figura 4D-E).  

 

 

Figura 4. Cirurgia de Indução de Carcinogênese. A - Incisão suprapúbica. B - Exposição do lobo ventral 

(LV), inferiormente à bexiga urinária (B). C - Inoculação do copolímero termossensível (Pluronic 127) + 

MNU abaixo da cápsula do lobo ventral. Note o aumento do volume da região (*) após a administração da 

droga. D - Exposição do lobo dorsolateral (LDL). E - Inoculação do copolímero termossensível (Pluronic 

127) + MNU abaixo da cápsula do lobo dorsolateral, com aumento do volume da região (*) após a 

administração. F - Sutura e assepsia da região da incisão.  

 

O carcinógeno MNU foi usado, neste ponto do experimento, a fim de induzir 

mutações nas células prostáticas, promovendo a transformação celular necessária ao 

início do processo de carcinogênese na glândula. A utilização do Pluronic 127 como 

veículo se baseou na liberação gradual de carcinógeno proporcionada pela textura do 

copolímero termossensível dentro do corpo do animal, prolongando o tempo de contato 

entre o MNU e o tecido prostático. 
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A administração do carcinógeno foi feita diretamente nos lobos prostáticos 

escolhidos para composição do presente estudo: lobo dorsolateral (dado seu grau de 

homologia com a zona periférica da próstata humana) e lobo ventral (devido a sua 

suscetibilidade a alterações hormonais e protocolos de carcinogênese). Após a cirurgia, 

a região da incisão foi suturada (Figura 4F) e os animais foram devolvidos as suas 

caixas, para manutenção em biotério. 
 

c) Tratamento com Cipionato de Testosterona (Deposteron, Sigma pharma - 

5mg/Kg, via subcutânea) 

No DPN 92, cinco dias após a administração de MNU, os animais começaram a 

receber doses Cipionato de Testosterona (diluído em óleo de milho) duas vezes por 

semana, por um período de 220 dias. A administração prolongada de testosterona visou 

promover a proliferação das células prostáticas andrógeno-responsivas que foram 

iniciadas pela ação do MNU, levando à promoção e posterior progressão do processo 

carcinogênico. 

 

Os 34 animais que passaram pela Indução de Carcinogênese foram subdivididos, 

aleatoriamente, em dois grupos para tratamentos posteriores. Dessa maneira, o estudo 

como um todo, contou com 3 grupos experimentais (Figura 5), constando na seguinte 

descrição:  

 

Grupo Induzido (n=19): animais que, após passarem pela Indução de 

Carcinogênese, receberam apenas injeções subcutâneas de 0,2mL/dia de óleo de milho 

(veículo) durante 30 dias consecutivos, sempre no mesmo horário. 

 

Grupo Raloxifeno (n=15): animais que, após passarem pela Indução de 

Carcinogênese, receberam tratamento com Raloxifeno (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA - 10mg/kg/dia, via subcutânea) diluído em 0,2mL de óleo de milho, durante 30 

dias consecutivos, sempre no mesmo horário, de acordo com protocolo baseado em 

Neubauer et al., 1995; Zeng et al., 2005 e Yang et al., 2010. 

 

Grupo Controle (n=10): animais mantidos em biotério, sem realização dos 

procedimentos descritos de Indução de Carcinogênese. Em vez disso, passaram por uma 

simulação de igual período, recebendo injeções subcutâneas de 0,2mL de óleo de milho 

(veículo) duas vezes por semana, por 220 dias, a fim de mimetizar as condições de 

manutenção e estresse dos animais dos outros grupos experimentais. Após o período de 
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simulação, os animais passaram a receber injeções subcutâneas de 0,2mL/dia de óleo de 

milho durante 30 dias consecutivos, sempre no mesmo horário. 

 

 

Figura 5. Delineamento experimental representando os períodos de Indução de Carcinogênese, Tratamentos 

adicionais administrados e Eutanásia dos animais, além das doses das drogas utilizadas nesses períodos 

experimentais. 

 

 

4.2 Avaliação dos dados biométricos 

 

 Ao longo do experimento, foi monitorado o peso corporal dos animais e, ao fim 

dos tratamentos, estes foram colocados em câmara de CO2 e eutanasiados por 

decapitação. Em seguida, os lobos prostáticos ventral e dorsolateral foram removidos, 

pesados e destinados às diferentes técnicas que se seguem. Além da próstata, os 

testículos foram removidos e pesados para cálculo do peso relativo (PR):   

PR =          Peso do órgão     . 

                      Peso final do animal 
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4.3 Dosagem hormonal sérica 

 

Após decapitação dos animais, o sangue foi coletado pelo rompimento dos vasos 

cervicais para dosagem de testosterona. O sangue foi colocado em tubos com gel de 

separação, centrifugado a 3.000 rpm, 4°C, 20 minutos, e o soro foi separado e 

congelado.  

A dosagem de testosterona sérica foi realizada no Laboratório de Endocrinologia 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP, por radioimunoensaio de duplo-

anticorpo utilizando o kit Coat-A-Count® (Diagnostics Products Corporation, Los 

Angeles, EUA).  

 

 

4.4 Análise histopatológica 

   

Amostras dos lobos ventral e dorsolateral foram fixadas por imersão em Metacarn 

(metanol, clorofórmio e ácido acético, na proporção de 6:3:1, respectivamente) e 

submetidas a processamento histológico para inclusão em Paraplast® (Sigma-Aldrich). 

Os cortes de 4µm, obtidos em micrótomo rotativo automático (Leica), foram corados 

pela hematoxilina-eosina que permitiu as análises histopatológicas, com classificação e 

determinação da incidência e multiplicidade das lesões por metodologia adaptada de 

Bosland et al., 1990; Shappel et al., 2004; e Gonçalves et al., 2013.  

Foram consideradas as seguintes lesões:  

a) inflamação focal periacinar e intraluminal (presença de infiltrado de células 

inflamatórias) 

b) atipia epitelial reativa inflamatória (atipia epitelial proliferativa ou não, 

associada a áreas de inflamação) 

c) metaplasia (alteração do padrão do epitélio original sem alteração 

proliferativa) 

d) hiperplasia (aumento da população celular com estratificação, sem atipia) 

e) displasia (aumento da população celular com estratificação, com alteração do 

padrão de organização epitelial e atipia; perda de polaridade nuclear) 

f) NIP (neoplasia intraepitelial prostática - estratificação epitelial com 

polimorfismo celular e nuclear, nucléolos evidentes, perda de polaridade nuclear; 

aspecto displásico com presença de halos em meio a estratificação (padrão cribriforme) 
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ou com característica papilar; se diferencia da displasia por ter maior extensão e 

projeção intraluminal) 

g) adenocarcinoma in situ (carcinoma localizado, com padrão de diferenciação 

leve a moderado; presença de microácinos, pelo rearranjo das células epiteliais 

secretoras; compromete todo o ácino, podendo se estender aos ácinos vizinhos) 

h) adenocarcinoma microinvasivo (carcinoma com pontos de ruptura da 

membrana basal e camada muscular lisa, permitindo a dispersão estromal; 

moderadamente ou pobremente diferenciado; extensão variável) 

i) adenocarcinoma indiferenciado ou pobremente diferenciado (adenocarcimoma 

invasivo com pouca ou nenhuma diferenciação; dispersão de células epiteliais tumorais 

pelos tecidos vizinhos). 

 

Então, foi avaliada a incidência de cada tipo de lesão histopatológica, isto é, o 

número de animais que a desenvolveram (expresso em porcentagem) nos diferentes 

grupos experimentais, em cada lobo prostático. Para isso, foi considerada a presença ou 

ausência de lesão mediante análise de cortes histológicos de, pelo menos, três diferentes 

profundidades de tecido prostático por animal.  

Foi determinada, também, a multiplicidade das lesões encontradas, ou seja, o 

número médio de ácinos apresentando determinada lesão, em cada corte histológico 

analisado pertencente aos animais dos diferentes grupos experimentais, para cada lobo 

prostático.  

 

 

4.5 Imuno-histoquímica 
 

A técnica imuno-histoquímica foi empregada com o objetivo de ajudar a 

caracterizar e graduar os diferentes achados histopatológicos no tecido prostático e, 

assim, avaliar a repercussão das terapias administradas.  

Foram realizadas imunomarcações para proliferação celular (Ki-67), receptor de 

andrógenos (AR) e alfa-actina do músculo liso. Para tanto, cortes histológicos (4μm) 

desparafinizados e reidratados dos lobos prostáticos ventral e dorsolateral de cada 

animal foram submetidos à recuperação antigênica em tampão citrato pH 6.0, 97oC, por 

30 minutos, ou em tampão TRIS-EDTA a 97oC, por 45 minutos, com posterior bloqueio 
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de peroxidases endógenas, efetuado com H2O2 (3% em metanol), por 15 min em câmara 

escura.  

Os Anticorpos primários específicos, Anti-Ki67 sc7846 (Sta Cruz 

Biotechnology), Anti-AR (N-20) sc816 (Sta Cruz Biotechnology) e Anti-α-actina 

ab5694 (Abcam) foram utilizados na diluição de 1:100 a 1:200 em BSA 1%, a 4ºC, 

overnight. Após serem lavados em PBS, os cortes foram incubados com o anticorpo 

secundário marcado com peroxidase ab-97051 (goat anti-rabbit, Abcam), na diluição de 

1:200 em BSA 1%, por 2 horas, em temperatura ambiente. 

A revelação foi realizada com diaminobenzidina (DAB, Sigma-Aldrich), seguida 

de contracoloração com hematoxilina de Harris. As lâminas foram desidratadas, 

montadas em Entellan® (Merck) e avaliadas em microscopia de luz convencional.  

 

 

4.5.1 Determinação do índice proliferativo 

 

Para cada lobo prostático, um total de 210 campos histológicos (aumento de 20x; 

n=7 animais/grupo) por grupo experimental foi obtido, a partir de lâminas marcadas 

para Ki67. Em cada campo foi obtido o índice de proliferação a partir da relação entre o 

número de células epiteliais marcadas e o número total de células epiteliais presentes no 

campo (em porcentagem). 

 

 

4.6 Contagem de mastócitos 

 

Devido à presença frequente de infiltrados inflamatórios nos tecidos prostáticos 

analisados, foi empregada a coloração com Azul de Toluidina, que possibilitou a 

identificação e quantificação de mastócitos intactos e desgranulados distribuídos no 

tecido conjuntivo. 

Para cada lobo prostático, um total de 140 campos histológicos (aumento de 40x; 

n=7 animais/grupo), por grupo experimental, foram capturados pelo fotomicroscópio 

Axiophot II (Zeiss), com cada campo cobrindo uma área de 0,085 mm2. O número de 

mastócitos intactos e desgranulados foi quantificado e os valores foram apresentados em 

células/mm2. 
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4.7 Quantificação de colágeno 

 

A coloração com Picrossírius foi realizada com o objetivo de avaliar a 

repercussão das terapias administradas sobre a distribuição e área ocupada por fibras 

colágenas, presentes no estroma prostático. 

Para tal, cortes histológicos (4μm) desparafinizados e reidratados foram 

submetidos à bateria de coloração com Ácido Pícrico, por 20 minutos, Sirius Red 

(Sigma-Aldrich), por 1,5 minutos, e Ácido Pícrico, por 10 minutos. A seguir, as lâminas 

foram montadas em Entellan® (Merck) e avaliadas em microscopia de luz 

convencional.  

Para cada lobo prostático, um total de 210 campos histológicos (aumento de 40x; 

n=7 animais/grupo), por grupo experimental, foram registrados pelo fotomicroscópio 

Axiophot II (Zeiss) e, posteriormente, analisados no Software Image J (National 

Institutes of Health), que forneceu a porcentagem de área ocupada por fibras colágenas.  

 

 

4.8 Análise estatística 

 

Os dados resultantes das análises anteriormente descritas foram submetidos, 

primeiramente, a testes de normalidade (Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk) e, em 

seguida,  a testes estatísticos paramétricos (ANOVA, seguida do teste de Tukey) ou não 

paramétricos (Kruskal-Wallis, seguido do teste de Dunn) para averiguação da 

significância (com valor de p < 0.05) entre os dados através do software Prism 5.0 

(GraphPad). As análises estatísticas referidas foram empregadas com o objetivo de 

comparar os resultados obtidos entre os grupos em estudo.  

 

 

 

 

 

 



26 
 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Dados biométricos 

 

O protocolo de estudo empregado, abordando a Indução de Carcinogênese 

seguida de tratamentos adicionais, contou com várias etapas ao longo das quais foram 

acompanhados os pesos corporais dos animais pertencentes aos diferentes grupos 

experimentais (Figura 6).  

Com 12 semanas de idade (DPN 84), o peso corporal de todos os animais do 

estudo era similar. Nesse momento, foram divididos em três grupos experimentais e 

parte deles (grupos Induzido e Raloxifeno) iniciou o processo de Indução de 

Carcinogênese. 

Na pesagem que sucedeu o longo Período de Indução, no DPN 312, os animais 

dos grupos Induzido e Raloxifeno apresentaram um ganho semelhante de peso, ambos 

inferiores ao do grupo Controle (Figura 6, 7 a), que não foi submetido ao protocolo de 

Indução. Os achados revelaram um impacto significativo da administração 

intraprostática do carcinógeno MNU, seguida de tratamento com testosterona por 220 

dias, comprometendo o ganho de peso dos animais desafiados. 

 

 
 

Figura 6. Variação do peso corporal dos animais durante todo o período experimental; sendo DPN 84 o 

início do período de Indução de Carcinogênese, DPN 312 o final do período de Indução (e, 

consequentemente, o início do período de Tratamentos adicionais) e DPN 342 o final do período de 

Tratamentos, precedendo a eutanásia dos espécimes. Os valores representam Média ± erro padrão. 
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Na pesagem feita ao final do período de tratamentos adicionais, no DPN342, 

precedendo a eutanásia dos animais, notou-se uma perda de peso corporal por parte dos 

três grupos experimentais (Figura 6) que, entretanto, não variou significativamente 

entre os tratamentos distintos (Figura 7 b). 

 

Figura 7.  a corresponde à representação do ganho de peso corporal adquirido durante o período de 

Indução de Carcinogênese (DPN 84 ao DPN 312).   b corresponde à representação da perda de peso 

corporal dos animais durante o período de tratamentos adicionais (DPN 312 ao DPN 342).  Os valores 

representam Média ± erro padrão. Análise estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (* p ≤ 

0.05 e *** p ≤ 0.0001). 

 
 

Após a eutanásia, foi removido e pesado o testículo esquerdo de cada animal. O 

peso relativo dos testículos de animais que passaram pelo processo de Indução de 

Carcinogênese (grupos Induzido e Raloxifeno) se mostrou significativamente diminuído 

(p ≤ 0.001), em relação aos animais do grupo Controle. E, ainda, os testículos de 

animais do grupo Raloxifeno apresentaram redução de peso significativa (p ≤ 0.0001), 

em comparação ao grupo Induzido (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Peso relativo do testículo esquerdo. Os valores representam Média ± erro. Análise estatística 

baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (*** p ≤ 0.0001). 
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No momento da coleta do tecido prostático, foram pesados os lobos ventral e 

dorsolateral. Com relação ao peso relativo dos lobos (isto é, peso dos lobos prostáticos 

normalizados pelo peso corpóreo dos animais), houve aumento significativo no grupo 

Induzido comparado ao grupo Controle, para o lobo ventral (Figura 9 a). Já com 

relação ao lobo dorsolateral, os tratamentos Induzido e Raloxifeno apresentaram peso 

aumentado, quando comparados ao Controle (Figura 9 b). 
 

 
 

Figura 9. Peso relativo dos lobos prostáticos ventral (a) e dorsolateral (b). Os valores representam Média 

± erro padrão. Análise estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (* p ≤ 0.05 e *** p ≤ 

0.0001).  

 

 

5.2 Dosagem hormonal sérica 

 

A avaliação dos níveis séricos do hormônio Testosterona, embora não tenha 

revelado variação entre os grupos Controle e Induzido, mostrou redução significativa 

dos índices hormonais nos animais do grupo Raloxifeno, em relação aos outros dois 

grupos experimentais (Figura 10).   

 

 

Figura 10. Níveis séricos de Testosterona. Os valores representam máximo e mínimo; + indica a Média. 

Análise estatística baseada nos testes de ANOVA e Tukey (***p ≤ 0.0001). 
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5.3 Análise histopatológica da Próstata Ventral: multiplicidade e 

incidência de lesões 

 

A análise morfológica geral do lobo prostático ventral revelou uma arquitetura 

glandular típica na maioria das regiões avaliadas, com os ácinos constituídos por 

epitélio simples cilíndrico baixo, apoiado sobre estroma fibromuscular vascularizado 

periacinar/interacinar (Figura 11 a). Por vezes, as características epiteliais e a estrutura 

acinar assumiam formas e tamanhos distintos, melhor descritos a seguir. 

Com relação à estrutura geral da próstata ventral no grupo Controle, observou-se 

frequente presença de ácinos com lúmen amplo (Figuras 11 b), constituídos de células 

epiteliais cilíndricas baixas, características na próstata adulta saudável, com polaridade 

nuclear basal e região supranuclear cromófoba (área do Complexo de Golgi) bem 

evidente, caracterizando alta atividade secretora (Figura 11 a).  

Os animais do grupo Induzido apresentaram ácinos menores e mais pregueados 

(Figura 11 c), com o epitélio variando entre cilíndrico, pavimentoso simples a 

pseudoestratificado. Já no grupo Raloxifeno, a morfologia foi intermediária a dos 

grupos Controle e Induzido, onde os ácinos se mostraram pregueados, porém em menor 

intensidade comparado ao grupo Induzido (Figura 11 d). 
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Figura 11.  Cortes histológicos da próstata ventral, corados pela hematoxilina-eosina, dos 

grupos experimentais Controle (a, b), Induzido (c) e Raloxifeno (d). a representa uma região 

de epitélio cilíndrico, característico deste lobo prostático.  b - d representam uma visão 

panorâmica dos três grupos experimentais. Abreviaturas: ep (epitélio); lu (lúmen); st (estroma 

fibromuscular). 

 

A análise histológica permitiu, ainda, avaliar a incidência, morfologia e a 

distribuição das alterações histopatológicas que acometeram o tecido prostático após os 

tratamentos administrados. Com relação à incidência e multiplicidade dessas lesões, 

houve um predomínio no grupo Induzido (Figura 12 a, c - g). 

As alterações de cunho inflamatório nas regiões peri e intra-acinar se mostraram 

frequentes no grupo Induzido e foram observadas, também, no grupo Controle com 

menor incidência. Esses infiltrados inflamatórios estiveram ausentes nos animais 

tratados com Raloxifeno (Figura 12 a). Associado às regiões de inflamação foram 

observadas áreas de epitélio hiperplásico/displásico caracterizadas como atipia reativa 

inflamatória (Figuras 12 b, 13 a - c). 

O epitélio com polimorfismo celular e sem alterações hiperplásicas foi 

caracterizado como epitélio metaplásico e foi encontrado com maior frequência no 
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grupo Induzido, comparado ao Controle. O tratamento com Raloxifeno levou a uma 

redução desses achados, em relação ao grupo Induzido (Figura 12 c). Nas regiões de 

metaplasia, geralmente, foram reconhecidas células com perda de polaridade nuclear e 

células com inclusão citoplasmática cromófoba, semelhante ao observado em processos 

de degeneração lipídica ou em células com acúmulo lipídico (Figura 13 e). 

Regiões de epitélio hiperplásico com projeções epiteliais ou aspecto papilar 

foram observadas em maior quantidade no grupo Induzido, em relação ao Controle 

(Figura 12 d). Para essa alteração, foram consideradas regiões focais com estratificação 

ou projeção (dobras) para o lúmen (Figura 13 c, d) sem polimorfismo, atipia ou perda 

de polaridade nuclear evidentes. 

Em relação às lesões consideradas pré-malignas, displasia e NIP, constatou-se 

aumento em sua multiplicidade no grupo Induzido, comparado ao grupo Controle, com 

importante diminuição no grupo Raloxifeno, em relação aos animais Induzidos (Figura 

12 e, f). As alterações displásicas foram caracterizadas pelo desarranjo do epitélio 

associado a padrões de atipia e hipercelularidade sem, no entanto, apresentarem 

estratificação proeminente para o lúmen (Figura 13 g). A NIP, por sua vez, apresenta 

aspectos displásicos com estratificação epitelial proeminente para o lúmen, atipia 

celular, perda de polaridade e polimorfismo nuclear,  nucléolo evidente, podendo 

apresentar arcos ou halos em meio à estratificação, caracterizando um padrão 

denominado cribriforme (Figura 13 h, i). 
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Figura 12. Multiplicidade e incidência (%) de lesões no lobo ventral prostático frente aos tratamentos. A 

representação gráfica consiste na multiplicidade das lesões (número médio de ácinos apresentando-as), 

enquanto os valores expressos em porcentagem representam a incidência de determinada lesão (número 

de animais que desenvolveram) no referido grupo. Os valores representam Média ± erro padrão. Análise 

estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (* p ≤ 0.05; *** p  ≤ 0.0001). 
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Figura 13.  Cortes histológicos da próstata ventral de ratos do grupo Induzido corados pela hematoxilina-eosina para a 

representação dos achados histopatológicos avaliados. a - c representam regiões com foco inflamatório periacinar ou 

inflamação intra-acinar (inf) associado ou não com atipia reativa inflamatória (AtR), com destaque para remodelação 

estromal periacinar (#).  d – e representam regiões com hiperplasia focal (hf) com projeções epiteliais (pregueamento) 

para o lúmen (d) e com característica papilar (e). Note que as células da superfície do epitélio hiperplásico não perdem 

a polaridade e o padrão secretor (e). f representa uma região com dois ácinos apresentando metaplasia, onde o epitélio 

atípico (EpA) apresenta inclusões citoplasmáticas cromófobas (*) e alteração da arquitetura original. g apresenta uma 

região de displasia epitelial (Dis), com destaque para o padrão hiperplásico e atípico. h - i representam regiões com 

NIP e presença de estratificação, atipia, formação de arcos e halos (*), polimorfismo e presença de nucléolos 

evidentes. Abreviaturas: ep (epitélio); lu (lúmen); st (estroma fibromuscular); NIP (neoplasia intraepitelial prostática). 
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Houve incidência de lesões com características malignas apenas em animais do 

grupo Induzido, sem ocorrência nos demais grupos (Figura 12 g), mostrando que o 

tratamento com Raloxifeno, pós Indução, foi capaz de inibir a progressão tumoral.  

O adenocarcinoma in situ diferenciado ductal reúne características como 

displasia epitelial associada com padrão estratificado, presença de microácinos, 

projeção do epitélio para o lúmen, atipia celular, polimorfismo nuclear, perda de 

polaridade nuclear e frequentes figuras de mitose. Essas alterações apresentam-se 

distribuídas em todo o perímetro do ducto/ácino podendo comprometer ácinos vizinhos 

sem aparente infiltração de células epitelias no estroma (Figura 14 a - c). Já o 

adenocarcinoma microinvasivo apresenta pouca ou moderada diferenciação e células 

epiteliais dispersas no estroma. Esse tipo de lesão fica mais nítido quando é possível 

diferenciar elementos teciduais com citoquímica ou imunocitoquímica. Um animal 

pertencente ao grupo Induzido apresentou adenocarcinoma invasivo macroscopicamente 

relevante, cuja microscopia revelou alternância entre regiões de pouca diferenciação 

celular e outras regiões totalmente indiferenciadas (Figura 14 d, e).  

 

 

 
Figura 14.  Cortes histológicos da próstata ventral de ratos corados pela hematoxilina- eosina do grupo Induzido 

para a representação de um adenocarcinoma ductal in situ  (a - c) e um adenocarcinoma invasivo indiferenciado (d - 

e). b - c representam detalhes da figura a, com destaque para a formação de microácinos no adenocarcinoma in situ. 

A seta aponta para uma figura típica de metáfase mitótica. Abreviaturas: Ad-is (adenocarcinoma in situ); Ad-I 

(adenocarcinoma invasivo indiferenciado); MiA (microácinos). 
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5.4 Análise histopatológica da Próstata Dorsolateral: 

multiplicidade e incidência de lesões 

 

Assim como observado no lobo ventral prostático, a arquitetura glandular do 

lobo dorsolateral se manteve característica nos animais do grupo Controle, sofrendo 

diversas alterações nos demais grupos experimentais. O epitélio dos ácinos 

frequentemente apresentou padrão cilíndrico (Figura 15 a), se apoiando em um estroma 

fibromuscular e delimitando lúmens de tamanho e morfologia variados mediante os 

tratamentos (Figura 15 b - d).  

Os animais do grupo Induzido apresentaram ácinos mais pregueados (Figura 15 

c), com o epitélio variando entre cilíndrico simples, pseudoestratificado e totalmente 

displásico nas áreas de lesões (Figura 17 c, d, g). No grupo Raloxifeno, a morfologia 

foi intermediária entre os grupos Controle e Induzido, apresentando ácinos menos 

pregueados em relação ao grupo Induzido (Figura 15 d). 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Cortes histológicos da próstata dorsolateral dos grupos experimentais Controle (a, 

b), Induzido (c) e Raloxifeno (d), corados pela hematoxilina- eosina. a mostra o epitélio 

prostático cilíndrico característico, com maior detalhe. b - d representam uma visão panorâmica 

dos três grupos experimentais. Abreviaturas: ep (epitélio); lu (lúmen); st (estroma 

fibromuscular). 
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Com relação à incidência e multiplicidade das lesões histopatológicas 

observadas, houve um predomínio das mesmas no grupo Induzido (Figura 16 a - g). No 

que se refere às desordens inflamatórias, sua frequência foi alta nesse lobo prostático 

para os animais que passaram pelo processo de Indução de Carcinogênese (grupos 

Induzido e Raloxifeno), sugerindo maior propensão para o desenvolvimento de 

inflamação, em relação ao lobo ventral. Não houve diferença estatística entre os índices 

dos grupos Induzido e Raloxifeno, ambos aumentados em relação aos animais Controle 

(Figura 16 a, b), mostrando que o tratamento com Raloxifeno não teve influência sobre 

esse parâmetro. Associadas às regiões de inflamação, foram observadas regiões de 

atipia reativa inflamatória com epitélio hiperplásico/displásico (Figura 17 a, b). 

Áreas de metaplasia epitelial foram encontradas com maior frequência no grupo 

Induzido, em relação ao Controle, havendo redução significativa no grupo Raloxifeno, 

comparado ao grupo Induzido (Figura 16 c). No geral, as regiões de epitélio atípico 

apresentaram células com inclusão citoplasmática cromófoba, semelhante ao padrão 

observado no lobo ventral (Figura 17 d). 

A hiperplasia epitelial (Figura 17 c) foi uma das lesões mais comumente 

observadas na Próstata Dorsolateral, presente em quase todos os animais experimentais 

distribuídos nos diferentes grupos. A multiplicidade das hiperplasias foi predominante 

no grupo Induzido, em relação ao Controle, e sem redução significativa no grupo 

Raloxifeno (Figura 16 d).  

O processo de Indução incrementou o surgimento de lesões pré-malignas 

displásicas, que se mostraram mais frequentes no grupo Induzido, comparado ao grupo 

Controle. Além disso, houve diminuição considerável no grupo Raloxifeno, em relação 

ao grupo Induzido (Figura 16 e). No lobo dorsolateral, as displasias apresentaram áreas 

epiteliais com padrão hiperplásico e atipias celulares com pronunciadas inclusões 

citoplasmáticas (Figura 17 e). 

Não foram encontradas regiões de NIP (Figura 17 f, g) em animais do grupo 

Controle. Sua maior incidência (15,8%) se deu no grupo Induzido sem, no entanto, uma 

diferença significativa quanto à média de focos por secção (multiplicidade), em relação 

ao Raloxifeno (Figura 16 f).  
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Figura 16. Multiplicidade e incidência (%) de lesões no lobo dorsolateral prostático frente aos 

tratamentos. A representação gráfica consiste na multiplicidade das lesões (número médio de ácinos 

apresentando-as), enquanto os valores expressos em porcentagem representam a incidência de 

determinada lesão (número de animais que desenvolveram) no referido grupo. Os valores representam 

Média ± erro padrão. Análise estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (* p ≤ 0.05; *** p  

≤ 0.0001).    
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Figura 17.  Cortes histológicos da próstata dorsolateral de ratos do grupo Induzido, corados pela hematoxilina-eosina, 

para a representação dos achados histopatológicos avaliados.  a - b representam uma região com foco inflamatório 

associado com atipia reativa inflamatória (AtR). c representa uma área de hiperplasia focal com característica papilar 

(hf). d representa uma região de metaplasia, onde o epitélio atípico (EpA) apresenta inclusões citoplasmáticas 

cromófobas (*) e alteração da arquitetura original. e apresenta uma região de displasia epitelial (Dis), com detaque 

para o padrão hiperplásico e atípico. f - g representam uma área de NIP e presença de estratificação. Abreviaturas: lu 

(lúmen); st (estroma fibromuscular); NIP (neoplasia intraepitelial prostática).  

 

 

Em relação a lesões malignas, houve aparecimento de adenocarcinoma invasivo 

indiferenciado (Figura 18) apenas em animais do grupo Induzido. Dada a 

heterogeneidade das amostras dentro deste grupo experimental, não houve diferença 

estatística na multiplicidade entre os 3 grupos (Figura 16 g).  
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Figura 18.  Corte histológico da próstata dorsolateral de um rato do grupo Induzido, corado pela hematoxilina-

eosina, para a representação de um adenocarcinoma invasivo indiferenciado (a - c). As figuras b e c representam 

detalhes da figura a. Abreviaturas: Ad-I (adenocarcinoma invasivo indiferenciado). 

 

 

5.5 Imuno-histoquímica 

 

A figura 19 mostra os achados da imuno-histoquímica para o receptor de 

andrógenos (AR) nos lobos ventral (Figura 19 a - c) e dorsolateral (Figura 19 d - f)  

em diferentes regiões e grupos experimentais. A marcação foi, predominantemente, 

nuclear e o grupo Induzido parece apresentar imunorretividade aumentada em relação 

aos outros grupos, principalmente nas regiões de NIP (Figura 19 h).  Nas regiões de 

metaplaisa e displasia com a presença de inclusão citoplasmática é possível notar que os 

núcleos, apesar de deslocados para a periferia, encontram-se imunorreativos para o AR 

(Figura 19 g, i). A figura 19 j, k, l apresenta, ainda, regiões de adenocarcinoma 

microinvasivo moderadamente diferenciado, com destaque para as marcações positivas 

para o AR nas células epiteliais que invadem o estroma (Figura 19 k) e para alguns 

clusters de células AR negativas em meio o tecido em processo de expansão (Figura 19 

l).  
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Figura 19.  Cortes histológicos da próstata ventral e dorsolateral marcados para o receptor de andrógeno (AR) dos três 

grupos experimentais. a - c representam a marcação para o AR predominantemente nuclear nos grupos Controle (a), 

Induzido (b) e Raloxifeno (c) no lobo ventral. d - f representam a marcação para o AR nos grupos Controle (d), 

Induzido (e) e Raloxifeno (f) no lobo dorsolateral.  g - i correspondem a diferentes regiões de animais do grupo 

Induzido, com a representação das marcações em regiões de metaplasia com epitélio atípico (EpA), neoplasia 

intraepitelial prostática (NIP) e displasia (Dis). j - l representam uma região de próstata ventral de um animal do grupo 

Induzido com adenocarcinoma microinvasivo pobremente diferenciado. As setas representam células AR-positivas e o 

# células AR-negativas. Abreviaturas: lu (lúmen); Ad-PD (adenocarcinoma pobremente diferenciado)  

 

Lesões malignas são caracterizadas pela ruptura da membrana basal acinar e 

camada muscular lisa, com consequente invasão do estroma adjacente por células 

neoplásicas. Para evidenciar a arquitetura glandular, foi realizada a imunomarcação para 

a  α-actina de  músculo liso  nos  lobos  ventral  e dorsolateral  em diferentes  regiões  e  
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grupos experimentais (Figura 20).  

Os animais que passaram pelo processo de Indução de Carcinogênese, ou seja, 

pertencentes aos grupos Induzido e Raloxifeno, apresentaram frequente alteração na 

distribuição de músculo liso (Figura 20 c - e), quando comparados ao grupo Controle 

(Figura 20 a, b), em ambos os lobos prostáticos. Em animais que apresentaram 

adenocarcinoma, a desorganização da estrutura glandular e o rearranjo das células 

epiteliais secretoras levaram à formação de microácinos desprovidos de uma camada 

muscular os envolvendo (Figura 20 d).  

 

 

 

 

Figura 20. Imuno-histoquímica para α-actina de músculo liso. a - b correspondem às áreas de epitélio intacto e a 

distribuição do músculo liso frequentemente encontradas no lobo ventral (a) e dorsolateral (b) dos animais do grupo 

Controle. c representa a descontinuidade na camada de músculo liso (seta) que envolve os ácinos, característica dos 

animais induzidos. d revela uma região de adenocarcinoma com alto grau de indiferenciação, com microácinos 

totalmente desprovidos de camada muscular lisa (*).  e ressalta a desorganização do músculo liso, evidenciando um 

ponto de ruptura da camada muscular (seta) que envolve o ácino, permitindo a invasão estromal. 
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5.5.1 Determinação do índice proliferativo 

 

O índice proliferativo epitelial foi determinado pela imuno-histoquímica para 

Ki67 (Figuras 21, 22). Em ambos os lobos, os animais do grupo Induzido apresentaram 

níveis de proliferação celular significativamente aumentados, quando comparados aos 

demais grupos (Figuras 21 a, 22 a). No lobo ventral, o grupo Raloxifeno teve o menor 

índice de proliferação entre os grupos experimentais, sendo mais baixo até mesmo que o 

observado nos animais Controle (Figura 21 a). 

 

 

Figura 21. Atividade proliferativa no lobo ventral prostático. a representa o índice proliferativo 

epitelial do lobo ventral prostático. Os valores representam Média ± erro padrão. Análise estatística 

baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (* p ≤ 0.05, **p ≤ 0.005). b – d correspondem à 

imunomarcação para ki67 nos grupos Controle (b), Induzido (c) Raloxifeno (d).  
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Figura 22. Atividade proliferativa no lobo dorsolateral prostático. a representa o índice 

proliferativo epitelial do lobo dorsolateral prostático. Os valores representam Média ± erro padrão. 

Análise estatística baseada nos testes Kruskal-Wallis e Dunn (**p ≤ 0.005). b – d correspondem à 

imunomarcação para ki67 nos grupos Controle (b), Induzido (c) Raloxifeno (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5.6 Contagem de mastócitos 

 

O processo de Indução levou a um recrutamento maior de mastócitos às regiões 

lesadas no lobo ventral prostático (Figura 23), havendo aumento do número total dessas 

células inflamatórias nos animais do grupo Induzido, em relação ao Controle. O 

tratamento com Raloxifeno promoveu redução da população total de mastócitos, quando 

comparado ao grupo Induzido. 

 

 

Figura 23. Presença de mastócitos no lobo ventral prostático. a representa a quantificação de 

mastócitos totais (intactos e desgranulados). Os valores representam Média ± erro padrão. Análise 

estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (*p ≤ 0.05; ***p ≤ 0.0001). b – d 

correspondem à identificação de mastócitos intactos (setas grossas) e desgranulados (setas finas) no 

grupo Controle (b), Induzido (c) e Raloxifeno (d).  
 

 

Com relação ao lobo dorsolateral, o tratamento com Raloxifeno foi capaz de 

diminuir número de mastócitos recrutados pelo processo de Indução, apresentando 

valores menores que os observados no grupo Induzido e, até mesmo, Controle (Figura 

24). 

 

 



45 
 

 

 

 

Figura 24. Presença de mastócitos no lobo dorsolateral prostático. a representa a quantificação de 

mastócitos totais (intactos e desgranulados). Os valores representam Média ± erro padrão. Análise 

estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (***p ≤ 0.0001). b – d correspondem à 

identificação de mastócitos intactos (setas grossas) e desgranulados (setas finas) no grupo Controle 

(b), Induzido (c) e Raloxifeno (d).  
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5.7 Quantificação de colágeno 

 

Em ambos os lobos analisados, o processo de Indução provocou alterações 

histológicas não só no compartimento epitelial prostático, mas também no estroma. As 

fibras colágenas, distribuídas neste compartimento, ocuparam área de distribuição 

significativamente aumentada nos animais que passaram pelo processo de Indução de 

Carcinogênese, ou seja, pertencentes aos grupos Induzido e Raloxifeno, quando 

comparados ao grupo Controle (Figuras 25 a, 26 a).  

 

 

 

Figura 25. Distribuição de colágeno no lobo ventral prostático. a representa a quantificação da 

área positivamente marcada para colágeno, em porcentagem. Os valores representam Média ± erro 

padrão. Análise estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (***p ≤ 0.0001). b – d 

correspondem à coloração com Picrosirius, evidenciando as fibras colágenas (setas) nos grupos 

Controle (b), Induzido (c) Raloxifeno (d). 

 

 

No lobo dorsolateral, o tratamento com Raloxifeno promoveu diminuição da 

área de colágeno no estroma, em relação ao grupo Induzido (Figura 26 a). 
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Nas regiões de adenocarcinoma indiferenciado, a desorganização da estrutura 

glandular prostática ficou evidenciada pela presença de microácinos envolvidos por um 

estroma abundante em fibras colágenas (Figura 26 d). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Distribuição de colágeno no lobo dorsolateral prostático. a representa a quantificação 

da área positivamente marcada para colágeno, em porcentagem. Os valores representam Média ± 

erro padrão. Análise estatística baseada nos testes de Kruskal-Wallis e Dunn (**p ≤ 0.005; ***p ≤ 

0.0001). b – d correspondem à coloração com Picrosirius, evidenciando as fibras colágenas (setas) 

nos grupos Controle (b), Induzido (c) Raloxifeno (d). e revela uma região de adenocarcinoma com 

alto grau de indiferenciação, com microácinos (*) envolvidos por um estroma abundante em fibras 

colágenas.   
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6. DISCUSSÃO 

 

 

O câncer de próstata é a segunda neoplasia maligna mais frequentemente 

diagnosticada em homens no Brasil (INCA, 2019), além de possuir a quinta maior taxa 

de mortalidade entre os tumores masculinos no mundo (Torre et al., 2015). Nos estágios 

iniciais, quando ainda se apresenta localizado, o CaP pode ser tratado cirurgicamente 

(prostatectomia) e com radioterapia (Zincke et al.,1994; Thompson et al., 2009). Em 

casos mais avançados, onde o tumor se mostra invasivo e ultrapassa os limites 

prostáticos, é necessária a castração química com o intuito de se obter concentrações 

menores de andrógenos circulantes (Schrecengost & Knudsen, 2013). Apesar de, 

inicialmente, provocarem a regressão do tumor, terapias antiandrogênicas muitas vezes 

provocam recidiva de lesões, de maneira andrógeno-independente (Taplin & Ho, 2001). 

Isso remete à necessidade de estabelecimento de estratégias terapêuticas alternativas ou 

complementares às já existentes.  

Pelo fato de evidências epidemiológicas e dados experimentais mostrarem a 

importância da sinalização estrogênica na homeostasia prostática e na progressão 

tumoral (Bardin et al., 2004; Carruba, 2007), os moduladores seletivos de estrógeno 

(SERM) vêm se tornando potenciais alvos para entendimento da carcinogênese 

prostática. Nesse contexto, o presente estudo visou analisar os efeitos do Raloxifeno, 

um SERM já usado no tratamento do câncer de mama, sobre a próstata ventral e 

dorsolateral de ratos induzidos à tumorigênese prostática através da exposição ao 

carcinógeno MNU. 

Os delineamentos experimentais usando MNU como Indutor carcinogênico na 

próstata de roedores têm sido muito utilizados em animais adultos jovens, entre 90 e 

120 dias, período no qual a próstata já está funcionalmente madura. Além disso, o 

processo de Promoção tumoral se prolonga por vários meses (120 - 250 dias), 

objetivando a obtenção de lesões tumorais diferenciadas e com maior grau de 

malignidade, sendo simultâneo com o envelhecimento do animal, mimetizando, assim, a 

carcinogênese prostática em humanos, cuja incidência reside na transição para a terceira 

idade (McCormick et al., 1998; Gonçalves et al., 2013). 

O atual protocolo mostrou-se mais eficaz que outros utilizados anteriormente 

pelo nosso grupo de pesquisa (Peixoto et al., 2016), nos quais o processo de Indução foi 
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realizado através da administração intraperitoneal de MNU e injeções subsequentes de 

testosterona por 24 semanas, provocando o surgimento de lesões mais brandas, sem a 

presença de adenocarcinomas.  

Bosland (2014) também utilizou um protocolo de administração intraperitoneal 

de MNU que levou ao desenvolvimento de adenocarcinomas não-diferenciados mas, 

diferente do presente estudo, seus animais experimentais foram mantidos com pellets de 

testosterona por até 95 semanas, favorecendo o processo carcinogênico, que se estendeu 

por todo complexo de glândulas sexuais acessórias. O uso combinado de testosterona e 

estradiol em substituição ao MNU tem sido utilizado por outros autores, levando ao 

aparecimento de carcinomas moderadamente diferenciados na próstata dorsolateral, sem 

lesões pré-malignas ou malignas na próstata ventral (Bernoulli et al., 2008). 

Aqui, o protocolo experimental com o MNU, semelhante ao usado por 

Gonçalves et al. (2018), foi eficiente no desbalanço da homeostasia prostática, levando 

à alteração da arquitetura em ambos os lobos, induzindo a ocorrência de lesões 

hiperplásicas, inflamatórias, pré-malignas e malignas, assim como desorganização na 

camada muscular que recobre cada ácino prostático e no estroma circundante, sendo 

considerado adequado para o estudo da eficácia da terapia com Raloxifeno frente à 

carcinogênese da próstata.  

Os dois lobos prostáticos estudados apresentaram diferenças no padrão de 

aparecimento de alterações histológicas incitadas pela Indução. A próstata dorsolateral 

teve maior propensão a desenvolver lesões proliferativas e inflamatórias, em 

concordância com Gonçalves et al. (2018). Já a próstata ventral mostrou-se um 

importante modelo para o estudo de lesões com fenótipos mais agressivos, dada a maior 

propensão ao aparecimento NIP e adenocarcinoma. Sendo assim, o presente estudo 

corrobora com pesquisas que relataram uma progressão mais rápida para estágios 

agressivos no lobo ventral do que no dorsolateral, usando gerbilos como modelo 

experimental, por conta de uma maior sensibilidade a desequilíbrios hormonais e 

insultos cancerígenos bem como baixa capacidade de superar essas adversidades para 

eliminar células tumorais (Gonçalves et al., 2013; 2017). 

Embora eventos intrínsecos às células epiteliais como mutações de DNA, ganhos 

e perdas cromossômicas e rearranjos gênicos sejam um importante contribuinte para o 

desenvolvimento do câncer, também é reconhecida a contribuição do microambiente 

prostático no processo carcinogênico (Bianchi-Frias et al., 2019). Interações entre as 
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células epiteliais e do estroma circundante são de particular importância e a 

desregulação dessas interações pode promover tumorigênese e invasão (Provenzano et 

al., 2006). É bem estabelecido que tumores sólidos, incluindo o prostático, são 

frequentemente infiltrados por células de imunidade inata ou adaptativa, como os 

mastócitos (Montovani & Pierotti, 2008). Em nosso estudo encontramos maior número 

de mastócitos no grupo Induzido, o que se correlaciona com a presença de um maior 

número de lesões pré-neoplásicas.  

A presença de mastócitos está ligada aos estágios iniciais do desenvolvimento 

tumoral, pelo fato de serem umas das primeiras células inflamatórias recrutadas (fase 

aguda). Johansson et al. (2010) relataram uma correlação negativa entre a presença de 

mastócitos e estágios avançados da progressão de tumores, além de maior densidade de 

mastócitos em regiões peritumorais do que no próprio tumor. Isso corrobora com nosso 

estudo, pois nas áreas de lesões malignas, como adenocarcinoma indiferenciado, houve 

ausência quase total de mastócitos, enquanto regiões de lesões pré-neoplásicas 

apresentaram maior densidade destas células. 

 Ainda acerca do compartimento estromal, o colágeno é componente prevalente 

da matriz extracelular prostática, com estudos indicando que sua organização e 

densidade têm íntima relação com a diferenciação e adesão das células epiteliais 

acinares, bem como sua migração e sinalização. Alterações no material colagênico do 

estroma podem representar um ambiente permissivo ou, até mesmo, indutivo para o 

crescimento e invasão de células tumorais (Provenzano et al., 2006; Bianchi-Frias, 

2019).  

 Os animais Induzidos apresentaram um aumento da área colágeno em relação ao 

grupo Controle, havendo alterações na distribuição de suas fibras em regiões de lesões 

histopatológicas para ambos os lobos, reforçando a ideia de envolvimento do 

microambiente prostático na carcinogênese. Nesse sentido, pode-se inferir que a 

testosterona administrada durante o período de Indução de Carcinogênese ocasionou a 

severa reorganização estromal, concordando com os trabalhos de Delella et al. (2017) e 

Felix-Patricio et al. (2017), que apontaram a influência exercida pela testosterona, bem 

como por sua privação, nas fibras de colágeno. 

Ademais, as áreas histológicas epiteliais de lesões pré-malignas e malignas 

apresentaram uma maior imunorreatividade para o AR, o que também foi destacado em 

outros trabalhos, independentemente do protocolo de Indução utilizado (Bernoulli et al., 
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2008; Gonçalves et al., 2013). O possível aumento da sinalização androgênica 

observado no grupo Induzido, que apresentou mais lesões proliferativas, está 

correlacionado ao fato de que esses animais apresentaram uma taxa de multiplicação 

celular significativamente aumentada, quando comparado aos demais grupos. Gonçalves 

et al. (2013) observaram aumento do número de células PCNA-positivas na próstata 

dorsolateral de gerbilos submetidos ao processo de Indução, indicando que no início da 

carcinogênese haveria uma estreita interação entre as vias de proliferação celular e de 

sinalização androgênica. 

O longo e invasivo processo de Indução de Carcinogênese trouxe prejuízo ao 

ganho de peso corporal dos animais, como observado por Gonçalves et al. (2018). Os 

grupos Induzido e Raloxifeno (que passaram pela Indução) apresentaram uma taxa de 

ganho de peso, aproximadamente, 65% inferior ao grupo Controle. Por outro lado, a 

administração dos tratamentos posteriores não apresentou efeito significativo entre os 

grupos experimentais. Assim, consideramos que o tratamento com Raloxifeno foi bem 

tolerado pelos animais, sem grandes efeitos sobre a perda de peso corpóreo. 

O peso testicular reduzido nos grupos Induzido e Raloxifeno revelou 

interferência do processo de Indução sobre este parâmetro, dado o feedback negativo 

causado pela administração de testosterona exógena por um longo período, inibindo a 

produção endógena do hormônio pelas células de Leydig, com consequente diminuição 

dos testículos. Os dados aqui encontrados vão de acordo com o trabalho de Bernoulli et 

al. (2008), que também verificou redução no peso testicular, após protocolo de Indução 

tumoral envolvendo administração de testosterona.  

Adicionalmente, o processo de Indução promoveu um aumento no peso dos 

lobos prostáticos ventral e dorsolateral, que se deve à intensa hiperplasia frente aos 

estímulos proliferativos da testosterona exógena e ao próprio processo de carcinogênese 

(Gonçalves et al., 2013). Esses dados estão em concordância com o aumento no índice 

de proliferação celular observado em ambos os lobos dos animais do grupo Induzido. 

Embora estudos apontem que o tratamento com Raloxifeno provoque uma 

regressão da próstata ventral (Neubauer et al., 1995) e dorsolateral (Zeng et al., 2005) 

de roedores, nossos resultados não apresentaram diferença estatística no peso dos lobos 

prostáticos entre animais dos grupos Induzido e Raloxifeno, apesar de constatarmos 

redução no índice de proliferação celular epitelial na próstata ventral e dorsolateral do 

grupo Raloxifeno. Possivelmente, o Raloxifeno não tenha sido capaz de reverter o efeito 
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causado pela ação da testosterona administrada anteriormente, durante o processo de 

Indução de Carcinogênese, principal responsável pelo crescimento prostático (Griffts et 

al., 1997). 

Os níveis séricos de testosterona após tratamento com Raloxifeno estavam 

diminuídos em relação aos demais grupos, semelhantemente aos achados de Neubauer 

et al. (1995) e Zeng et al. (2005). Zeng et al. (2005) hipotetizaram que a interferência 

do Raloxifeno nesse parâmetro não seria por ação no eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal mas, sim, através da maior depuração metabólica da testosterona circulante, 

similar a eventos ocorridos após administração de estrógenos observados por Lee, Bird 

& Clark (1975). 

A análise histopatológica de ambos os lobos prostáticos revelou, de modo geral, 

menor frequência de alterações epiteliais, estromais, lesões pré-malignas e malignas 

estudadas nos animais do grupo Raloxifeno, em relação ao grupo Induzido. Isso nos 

permitiu inferir que tal terapia, além de reduzir o crescimento das lesões, impactou sua 

progressão para fenótipos malignos. Zeng et al. (2005) apresentaram resultados 

satisfatórios com relação ao tratamento com Raloxifeno em uma linhagem de ratos 

transgênicos para câncer de próstata, onde a droga foi responsável por prevenir o 

desenvolvimento lesões pré-malignas tanto na próstata ventral quanto dorsolateral, 

empregando a mesma concentração de Raloxifeno que foi aqui utilizada. A inibição do 

crescimento de tumores prostáticos também foi observada em modelo xenográfico após 

tratamento com Raloxifeno por Shazer et al. (2006), corroborando os resultados 

apresentados em nosso estudo e salientando a eficácia da droga na avaliação deste 

parâmetro. 

O tratamento com esse SERM provocou, também, importantes alterações no 

compartimento estromal que envolve os ácinos prostáticos. Houve redução no número 

de mastócitos periacinares que, além de mediadores inflamatórios, estão relacionados ao 

remodelamento tecidual, fibrose, defesa contra agentes infecciosos, angiogênese e 

câncer (Yamanaka et al., 2000; Silistino-Souza et al., 2007). A menor presença de 

mastócitos nos animais do grupo Raloxifeno, em relação ao grupo Induzido, está 

intimamente relacionada ao menor número de lesões pré-neoplásicas neste grupo, o que 

reduz o recrutamento de células inflamatórias para o microambiente prostático. 

No lobo dorsolateral, o Raloxifeno foi capaz de alterar a área de colágeno, bem 

como sua remodelação na matriz extracelular. Efeito semelhante foi obtido por Cortes et 
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al. (2019) com outro SERM, o tamoxifeno, que promoveu diminuição da espessura, 

comprimento e alinhamento das fibras colágenas em um estudo in vitro acerca do 

câncer de mama, afetando a sobrevivência das células tumorais e reforçando a relação 

existente entre elementos estromais e o processo de carcinogênese. 

Ademais, estudos in vitro e in vivo têm relatado que o Raloxifeno é capaz de 

reduzir a proliferação celular. Zang & Kong (2008) e Piccolella et al. (2014) 

observaram uma diminuição dose-dependente da proliferação de células tumorais 

prostáticas das linhagens humanas DU145 e PC3; Yang et al. (2010) e Nomura et al. 

(2009) descreveram uma redução de proliferação tanto em células estromais quanto 

epiteliais em modelos animais de hiperplasia prostática; Zeng et al. (2005) encontraram 

taxas proliferativas reduzidas em ambos os lobos prostáticos de ratos transgênicos. 

Estes estudos corroboram com os resultados aqui encontrados, onde o grupo Raloxifeno 

apresentou taxas de proliferação celular epitelial inferiores, até mesmo, às do grupo 

Controle. 

Juntos, os achados histopatológicos epiteliais luminais e estromais e a redução 

do índice proliferativo nos animais tratados com Raloxifeno indicam a capacidade desse 

composto reduzir o crescimento tumoral. Além disso, os resultados suportam a hipótese 

de que a resposta à exposição aos tratamentos varia entre os lobos ventral e dorsolateral 

de ratos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo apontam para um papel histoprotetor 

do Raloxifeno sobre o microambiente prostático, atenuando as alterações estruturais e 

proliferativas provocadas pelo processo de Indução tumoral na próstata ventral e 

dorsolateral de ratos.  
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