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RESUMO 

 

O carcinoma renal ou carcinoma de células renais (CCR) é o tipo mais comum de 

câncer de rim, correspondendo ao décimo quarto tipo de câncer mais prevalente no mundo. 

Apesar de perfazer cerca de 2-3% de todos os tipos de tumores, este tipo de câncer é de 

caráter altamente agressivo sendo considerada a lesão maligna urológica mais letal e com 

índices de mortalidade crescentes. O aumento da incidência vem sendo observado ao longo 

dos anos devido aos recentes avanços da detecção precoce dos tumores renais, proporcionada 

através de técnicas de imagem como ultrassonografias, imagens de ressonância magnética e 

tomografias computadorizadas. A cirurgia constitui a base de tratamento, porém as taxas de 

recidivas são muito altas, além disso, os tratamentos sistêmicos como a quimioterapia e 

imunoterapia além de não serem eficazes neste tipo tumoral, induzem a efeitos colaterais 

severos. Dessa forma, existe uma necessidade de desenvolvimento de novas drogas e 

modalidades terapêuticas mais efetivas e minimamente invasivas. A berberina possui um 

grande espectro de aplicações clínicas, e sua atividade anticâncer já foi relatada em diversas 

linhagens tumorais. Sua natureza fluorescente e seu potencial fototóxico são condições para 

um eficiente fotossensibilizador para uso em processos fotodinâmicos. Assim, este trabalho 

teve como objetivo avaliar os efeitos da Terapia Fotodinâmica usando a berberina como 

agente fotossensibilizante, em linhagens de carcinoma renal. A berberina apresentou 

citotoxicidade dose e tempo dependente e eficiente internalização em todas as linhagens. O 

efeito anticâncer da berberina foi potencializado quando associado à terapia fotodinâmica, 

diminuindo consideravelmente a viabilidade celular, além disso, as espécies reativas de 

oxigênio geradas induziram morte celular por autofagia e apoptose. Foi observada diminuição 

da expressão dos genes FIGF e TERT que estão relacionados aos processos de angiogênese e 

regulação da atividade da telomerase, respectivamente. Ao contrário do gene PLK3, 

considerado um supressor tumoral, houve aumento da expressão após o tratamento. Neste 

estudo, o tratamento proposto foi capaz de alterar metabólitos que estão relacionados à 

proliferação e migração celular, além da angiogênese. Assim, é possível concluir que a 

berberina tem potencial promissor como agente fotossensibilizante em um sistema de terapia 

fotodinâmica, pois induziu efeitos anticâncer significativos em células de carcinoma renal. 

 

 

Palavras–chave: Autofagia; Apoptose; Berberina; Carcinoma de células renais; Terapia 

fotodinâmica 
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ABSTRACT 

 

Renal carcinoma or renal cell carcinoma (RCC) is the most common type of kidney cancer, 

corresponding to the 14thmost prevalent type of cancer in the world. Despite it accounts for 

about 2-3% of all types of tumors, this type of cancer is highly aggressive and is considered 

the most lethal malignant urologic lesion with increasing mortality rates. Increased incidence 

has been observed over the years due to recent advances in the early detection of renal 

tumors, provided by imaging techniques such as ultrasonography, magnetic resonance 

imaging and computed tomography. Surgery is the basis for treatment, but relapse rates are 

very high. In addition, systemic treatments such as chemotherapy and immunotherapy, 

besides not being effective in this tumor type, induce severe side effects. Thus, there is a need 

for development of new drugs and more effective and minimally invasive therapeutic 

modalities. Berberine has a wide spectrum of clinical applications, and its anticancer activity 

has been reported in several tumor lines. Its fluorescent nature and its phototoxic potential is 

a condition for an efficient photosensitizer for use in photodynamic processes. Thus, this work 

aimed to evaluate the effects of Photodynamic Therapy using berberine as a photosensitizing 

agent in renal carcinoma cell lines. Berberine presented dose and time dependent cytotoxicity 

and efficient internalization in all cell lines. The anticancer effect of berberine was 

potentiated when associated with photodynamic therapy, considerably reducing cell viability, 

and the reactive oxygen species generated induce cell death by autophagy and apoptosis. We 

observed decreased expression of FIGF and TERT genes which are related to angiogenesis 

processes and regulation of telomerase activity, respectively. Unlike the PLK3 gene, 

considered a tumor suppressor, expression increased after treatment. In this study, the 

proposed treatment was able to alter metabolites that are related to cell proliferation, 

migration and angiogenesis. Thus, it is possible to conclude that berberine has promising 

potential as a photosensitizing agent in a photodynamic therapy system, because it induced 

significant anticancer effects on renal carcinoma cells. 

 

Keywords: Autophagy; Apoptosis; Berberine; Photodynamic therapy; Renal cell carcinoma 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Carcinoma de células renais 

 

1.1.1 Epidemiologia 

O câncer é considerado uma doença de alta complexidade decorrente de falhas nos 

mecanismos que geralmente controlam o crescimento e a proliferação celular (LODISH, 

2000). O acúmulo progressivo de alterações genéticas e epigenéticas como a acetilação, 

metilação, fosforilação, ubiquinação, carbonilação e a regulação por microRNAs favorece 

uma célula cancerosa (BENNETT; LICHT, 2018). Esta é capaz de reproduzir-se 

desobedecendo aos limites normais da divisão celular e invadir regiões normalmente 

destinadas a outras células (ALBERTS, 2017). 

A invasividade é uma característica primordial das células cancerosas, onde ocorre o 

desprendimento da célula no tecido com posterior penetração na corrente sanguínea ou vasos 

linfáticos formando tumores secundários (metástases) em sítios mais distantes do organismo 

(THOMPSOM E THOMPSOM, 2002; ALBERTS, 2017). 

Considerado um grave problema de saúde pública, o câncer afeta a população mundial 

tanto em países desenvolvidos como em condições de subdesenvolvimento (SIEGEL; 

MILLER; JEMAL, 2016). Atualmente constitui a segunda principal causa de morte no mundo 

e a estimativa mais recente é de 18,1 milhões de novos casos no ano de 2018, provocando 9,6 

milhões de óbitos (WHO, 2018). No Brasil, segundo a projeção do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), serão diagnosticados 640 mil novos casos de câncer no biênio 2018-2019 

(INCA, 2017). 

O carcinoma renal ou carcinoma de células renais (CCR) é o tipo mais comum de 

câncer de rim, correspondendo ao décimo quarto tipo de câncer mais prevalente no mundo e 

estimativas mundiais mais recentes são de aproximadamente 338.000 novos casos 

diagnosticados e 175.000 óbitos para o ano de 2018 (FERLAY et al., 2015). As maiores taxas 

são observadas na Europa, América do Norte e Austrália e em regiões em condições de 

subdesenvolvimento como África e ilhas do Pacífico os índices são menores (FERLAY et al., 

2015). No Brasil, os dados mais recentes são de 6.270 novos casos, sendo 3.760 em homens e 

2.510 em mulheres para o biênio 2018/2019 (ONCOGUIA, 2018). Apesar de perfazer cerca 

de 2-3% de todos os tipos de tumores, este tipo de câncer é de caráter altamente agressivo 

sendo considerada a lesão maligna urológica mais letal, com índices de mortalidade 

crescentes (LI et al., 2016). O aumento da incidência vem sendo observado ao longo dos anos 
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devido aos recentes avanços da detecção precoce dos tumores renais, proporcionada através 

de técnicas de imagem como ultrassonografias, imagens de ressonância magnética e 

tomografias computadorizadas (ZHAO et al., 2013). 

O CCR acomete principalmente indivíduos do sexo masculino, e o pico de incidência 

ocorre a partir dos 50 anos de idade (CHOW; DONG; DEVESA, 2010). 

 

 

1.1.2 Classificação e caracterização 

A determinação dos diversos tipos histológicos do CCR é de extrema relevância, pois, 

tem implicação na conduta terapêutica a ser adotada, bem como no prognóstico do paciente 

(LOPEZ-BELTRAN et al., 2009; MUGLIA; PRANDO, 2015). O CCR se apresenta como 

uma doença de acentuada heterogeneidade, com variados padrões morfológicos, 

características moleculares e clínicas, que são divididos em vários subtipos histológicos 

(JONASCH et al., 2012; MUGLIA; PRANDO, 2015). Os subtipos são o carcinoma renal de 

células claras, papilífero, cromófobo, cístico sólido, ductos coletores, medular, translocação 

Xp11, mucinoso tubular, associado a neuroblastoma e carcinomas não classificados (LOPEZ-

BELTRAN et al., 2009; MUGLIA; PRANDO, 2015). 

O carcinoma renal de células claras (ccCCR) é o subtipo histológico mais comum de 

câncer renal, representando cerca de 70% - 80% dos casos (MUGLIA; PRANDO, 2015). O 

ccCCR origina-se a partir das células do epitélio tubular proximal e em geral apresenta 

crescimento expansivo. Apresenta-se como uma lesão sólida, de cor amarelada e diferentes 

graus de necrose e hemorragia (MUGLIA; PRANDO, 2015). Histologicamente, é 

caracterizado por células claras devido aos depósitos abundantes de glicogênio e lipídeos no 

citoplasma que são dissolvidos durante os métodos de preparação histológica deixando o 

citoplasma claro (RINI; CAMPBELL; ESCUDIER, 2009). O diagnóstico geralmente é tardio 

com quadro metastático em um quinto dos pacientes e os sítios metastáticos mais comuns são 

fígado, glândula adrenal, pele, pulmões e linfonodos, além disso, a taxa de mortalidade é de 

40% em cinco anos (DAGHER et al., 2017). A mutação no gene supressor tumoral Von 

Hippel-Lindau (VHL), localizado no cromossomo 3p25-p26 está presente em 50-70% dos 

carcinomas renais de células claras e esta alteração causa a perda de função supressora que 

está associada à transcrição de fatores pró-angiogênicos (KIM et al., 2017). 

O carcinoma papilífero é o segundo tipo histológico mais comum, representando cerca 

de 10% dos casos, tem crescimento lento e habitualmente o curso clínico é menos agressivo 

do que o carcinoma renal de células claras, apresentando assim um melhor prognóstico 
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(LOPEZ-BELTRAN et al., 2009). Este tumor apresenta porções variáveis de papilas onde as 

células estão organizadas em arranjos fusiformes podendo apresentar áreas de hemorragia e 

necrose principalmente nas lesões maiores e, além disso, está subdividido em tipo 1 e 2 

(LOPEZ-BELTRAN et al., 2009; MUGLIA; PRANDO, 2015). No tipo 1 as lesões 

geralmente são multifocais pequenas, contendo células de citoplasma basofílico e núcleos 

ovais uniformes, enquanto o tipo 2 é mais heterogêneo, contendo papilas recobertas por 

citoplasma eosinofílico e grandes núcleos esféricos com nucléolos proeminentes (CANCER 

GENOME ATLAS RESEARCH et al., 2016). 

O carcinoma cromófobo tem uma incidência de 5%a 10% de todos os subtipos 

histológicos de carcinoma renal e é considerado de baixa agressividade, apresentando um 

melhor prognóstico em relação aos demais subtipos histológicos (MUGLIA; PRANDO, 

2015). Macroscopicamente são lesões sólidas, bem delimitadas e altamente lobuladas, além 

disso, a superfície apresenta cor bege, marrom e castanho claro (VERA-BADILLO; CONDE; 

DURAN, 2012). Microscopicamente as células são grandes, poligonais com abundante 

citoplasma, membrana plasmática proeminente, núcleos irregulares, sendo a binucleação 

muito comum neste tipo tumoral (VERA-BADILLO; CONDE; DURAN, 2012). 

Os carcinomas císticos sólidos, ductos coletores, medulares, translocações Xp11 e 

mucinosos tubulares representam 1% de todos os subtipos histológicos, sendo considerados 

raros e com prognósticos variáveis (LOPEZ-BELTRAN et al., 2009). Os subtipos ducto 

coletor e medular apresentam prognóstico ruim, pois 30% dos pacientes apresentam 

metástases no momento do diagnóstico (MUGLIA; PRANDO, 2015). Com prognóstico mais 

favorável, o cístico sólido, translocação Xp11 e mucinoso são de baixa agressividade e em 

alguns casos a patologia é totalmente curável (MUGLIA; PRANDO, 2015). 

 

 

1.1.3 Fatores de risco 

Considera-se fator de risco qualquer característica que aumente ou afete a 

probabilidade de vir a contrair uma determinada doença (ACS, 2017). Embora existam alguns 

fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver o CCR, ainda não está completamente 

elucidado como esses fatores transformam as células renais em células malignas (ACS, 2017). 

Existem diversos fatores, genéticos e ambientais, que têm sido apontados como possíveis 

causas do CCR, sendo os mais estabelecidos o consumo de tabaco, a obesidade e hipertensão 

arterial (CHOW; DONG; DEVESA, 2010). Outros fatores de risco como consumo de álcool e 
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exposição profissional a agentes químicos também foram implicados, mas as evidências ainda 

permanecem inconclusivas e controversas (KABARIA; KLAASSEN; TERRIS, 2016). 

O consumo de tabaco é considerado o maior fator de risco para o CCR (FAJKOVIC et 

al., 2016). O risco é 50% maior em homens e 20% em mulheres quando comparado a 

indivíduos que nunca fumaram (CHOW; DONG; DEVESA, 2010). Tabagistas ativos ou que 

tiveram uma história de exposição ao tabaco desenvolvem formas mais agressivas da doença e 

apresentam menor sobrevida global (TSIVIAN et al., 2011). Existem algumas hipóteses que 

tentam elucidar os mecanismos pelos quais o tabaco induz ao carcinoma renal, dentre elas está 

a de que a fumaça produzida causa estresse oxidativo e lesiona os rins, promovendo 

insuficiência renal, além disso, a nicotina presente no tabaco tem demonstrado estimular 

processos angiogênicos acelerando o crescimento do tumor (KABARIA; KLAASSEN; 

TERRIS, 2016). 

O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco bem estabelecidos para o 

desenvolvimento de CCR e a proporção de casos atribuídos a esses fatores é estimada em 30 - 

40% tanto em homens como em mulheres (CHOW; DONG; DEVESA, 2010; MCGUIRE; 

FITZPATRICK, 2011; WILSON; CHO, 2016). Os mecanismos que correlacionam obesidade 

e risco de CCR ainda não estão bem compreendidos. O tecido adiposo é capaz de secretar 

moléculas como a leptina que dão suporte ao crescimento tumoral, em contrapartida, 

pacientes obesos tem baixos níveis de adiponectina que pode atuar como supressor tumoral 

(CHOW; DONG; DEVESA, 2010; KABARIA; KLAASSEN; TERRIS, 2016; WILSON; 

CHO, 2016). 

A associação entre hipertensão arterial e risco para o CCR tem sido objeto de 

inúmeros estudos e mostra uma correlação dose-dependente, maiores níveis de pressão 

sanguínea e tempo de exposição a este quadro clínico, implicando em risco aumentado para o 

CCR (KABARIA; KLAASSEN; TERRIS, 2016). Um estudo mostrou que 31,8% dos 

pacientes com CCR eram hipertensos e que a pressão arterial foi normalizada após 

procedimento de nefrectomia, levantando desta forma o questionamento de que o CCR 

também possa induzir aumento de pressão sanguínea (STOJANOVIC; GOLDNER; 

IVKOVIC, 2009; COLT et al., 2011). Semelhante a indivíduos com IMC elevado, pacientes 

com hipertensão também apresentam aumento da peroxidação lipídica, que tem sido 

implicado na patogênese do CCR (KABARIA; KLAASSEN; TERRIS, 2016). 

Apesar de o consumo de álcool estar associado ao desenvolvimento de diversos tipos 

de câncer como mama, fígado, laringe, cólon e esôfago, um risco reduzido tem sido reportado 

para o CCR (LEW et al., 2011). Um grande estudo de corte com 100 mil americanos observou 
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relação inversa entre o consumo de álcool e risco de CCR, tanto para homens quanto para 

mulheres e em diferentes tipos de bebidas incluindo vinho, cerveja, entre outras (KARAMI; 

DAUGHERTY; PURDUE, 2015). O mecanismo pelo qual o consumo moderado de álcool 

diminui o risco de CCR pode estar ligado ao aumento da sensibilidade à insulina, que diminui 

o risco de diabetes do tipo 2 e aumenta a produção de IGF-1 (fator de crescimento semelhante 

à insulina 1) (CHENG; XIE, 2011; SONG et al., 2012). 

O CCR geralmente não é considerado uma doença relacionada à exposição 

ocupacional, mas este risco tem sido associado ao contato com vários agentes químicos 

industriais (CHOW; DONG; DEVESA, 2010). Diversos autores tem reportado significante 

associação da exposição ao tricloroetileno (TCE) e aumento do risco para CCR; trata-se de 

um solvente orgânico usado como desengordurante e aditivo químico, considerado altamente 

carcinogênico (CHOW; DEVESA, 2008; ALANEE et al., 2015). Vários metais como arsênio, 

cádmio, chumbo e urânio, hidrocarbonetos poliaromáticos e amianto são considerados fatores 

de risco ocupacionais para o desenvolvimento de CCR (KIM et al., 2014). 

 

 

1.1.4 Diagnóstico e fatores prognósticos 

Cerca de 50% dos tumores renais são diagnosticados incidentalmente (ESCUDIER et 

al., 2019). Nos estágios iniciais, esta doença se apresenta completamente assintomática e à 

medida que o tumor se avança surgem os sintomas clássicos locais, como hematúria, dor 

abdominal e massa palpável no flanco, todos esses com implicações prognósticas negativas 

(RINI; CAMPBELL; ESCUDIER, 2009; ESCUDIER et al., 2019). Sintomas sistêmicos como 

síndromes febris, prostração, anorexia e perda de peso significante, podem ser evidências de 

um quadro possivelmente metastático (ESCUDIER et al., 2019). 

Tumores diagnosticados incidentalmente têm aumentado consideravelmente através da 

disseminação e melhoria das técnicas de diagnóstico, especificamente as técnicas de imagem 

como ultrassonografias, tomografias computadorizadas e ressonância magnética (NG et al., 

2008; RINI; CAMPBELL; ESCUDIER, 2009). A biópsia percutânea de tumor renal pode 

revelar a histologia de massas renais radiologicamente indeterminadas a fim de evitar 

procedimentos cirúrgicos de lesões benignas, além disso, possui alta eficiência e 

especificidade, em torno de 98-100% (LJUNGBERG et al., 2015). 

Um dos parâmetros morfológicos patológicos que apresenta melhores resultados e 

indica as variáveis mais utilizadas como fator prognóstico é o sistema de classificação TNM. 

Este se baseia na observação do estadiamento da extensão tumoral (T1-T4), 
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comprometimento de linfonodos (N0-N2) e ausência ou presença de metástases (M0 ou M1) 

(DUNNICK, 2016; TANEJA; WILLIAMSON, 2018). Após a identificação de cada variável é 

feita uma classificação do grupo de estadiamento que varia do estágio I a IV (EDGE; 

COMPTON, 2010; DUNNICK, 2016; TANEJA; WILLIAMSON, 2018). Pacientes com 

estadios clínicos baixos (I e II) possuem melhor prognóstico quando comparados aqueles com 

estadios clínicos mais avançados (III e IV) (HUTSON, 2005). 

Um segundo parâmetro utilizado é o grau nuclear ou grau de Fuhrman, que é dividido 

em quatro graus nucleares (G1 - G4) e são definidos em ordem crescente de tamanho, 

irregularidade e proeminência nucleolar (HUTSON, 2005). Estudos atuais mostram que o 

grau da classificação de Fuhrman está intimamente relacionado com a taxa de crescimento 

dos tumores e o prognóstico dos pacientes, tumores de alto grau (G3 e G4) tem maior 

capacidade invasiva, maior possibilidade de metástase e pior prognóstico (FENG et al., 2019). 

Portanto, a detecção incidental, a extensão da lesão, a invasão de linfonodos e a 

ausência ou presença de metástase compõem fatores prognósticos independentes e muito 

importantes que influenciam na sobrevida dos pacientes com CCR (HUTSON, 2005; 

DUNNICK, 2016; TANEJA; WILLIAMSON, 2018). 

 

 

Tabela 1: Grupos de estadiamento de tumores renais. 

Estágio T N M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T1-2 N1 M0 

III T3 N0-1 M0 

IV T4 Nx M0 

IV Tx Nx M1 

Fonte: (TANEJA; WILLIAMSON, 2018) 

 

 

1.1.5 Tratamento 

O tratamento do CCR é determinado pelo estágio em que a doença se encontra 

(PENTICUFF; KYPRIANOU, 2015). A cirurgia constitui a base para o tratamento dos 

tumores clinicamente localizados, sendo a nefrectomia radical usualmente indicada em 
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tumores mais avançados ou múltiplos tumores pequenos, nesse caso ocorrendo a remoção 

completa do rim e órgãos adjacentes, como a glândula supra renal (HSIEH et al., 2017). 

A nefrectomia radical expõe o paciente à insuficiência renal crônica, cardiopatias e 

consequente aumento da taxa de mortalidade devido às complicações (RINI; CAMPBELL; 

ESCUDIER, 2009; PENTICUFF; KYPRIANOU, 2015). A nefrectomia parcial é utilizada em 

pacientes com tumores pequenos (inferiores a 4 cm de diâmetro) ou tumores bilaterais,  

permitindo assim preservar parcialmente o parênquima renal evitando complicações pós-

cirúrgicas como a insuficiência renal crônica (HUTSON, 2005; HSIEH et al., 2017; 

ESCUDIER et al., 2019). 

Apesar do aumento na detecção de pequenas massas renais e subsequente remoção 

com nefrectomia, a mortalidade aumentou. As taxas de recidiva local ou sistêmica após 

ressecção do tumor primário são em torno de 59% em 12 meses, 83% em 24 meses e 93% em 

36 meses (HUTSON, 2005; RINI; CAMPBELL; ESCUDIER, 2009; MAKHOV et al., 2018). 

Esse achado sugere que a extirpação cirúrgica de todas as pequenas massas renais pode não 

reduzir a mortalidade (RINI; CAMPBELL; ESCUDIER, 2009; PENTICUFF; KYPRIANOU, 

2015). Pacientes com recorrência após nefrectomia tem prognóstico ruim e são candidatos à 

terapia sistêmica (HUTSON, 2005). 

A base da terapia sistêmica para o CCR metastático tem sido historicamente a 

imunoterapia com interleucina-2 (IL-2) e interferon-α (IFN-α). Altas doses de IL-2 produzem 

consistentemente uma taxa de remissão completa de 6-8% e taxa de cura de aproximadamente 

5%, no entanto, é uma estratégia bastante tóxica (NG et al., 2008; PENTICUFF; 

KYPRIANOU, 2015). O tratamento com altas doses de IL-2 geralmente produz uma 

síndrome de extravasamento capilar em pacientes e requer monitoramento frequente da 

pressão arterial (PENTICUFF; KYPRIANOU, 2015). O IFN-α proporcionou melhores 

benefícios em relação à sobrevida, um perfil de toxicidade mais favorável e é mais facilmente 

administrado que a IL-2 (PENTICUFF; KYPRIANOU, 2015). 

Inibidores de angiogênese podem ser usados como uma alternativa terapêutica, visto 

que a angiogênese é um processo muito importante para desenvolvimento do carcinoma renal 

(RINI; CAMPBELL; ESCUDIER, 2009). 

A quimioterapia, principal linha de tratamento para tumores sólidos em estágios 

avançados não possui qualquer atividade sobre o CCR, bem como protocolos de 

hormonioterapia e radioterapia (DRUCKER, 2005; MAKHOV et al., 2018). Além disso, os 

efeitos secundários são diversos, incluindo neutropenia, leucopenia, alopecia, transtornos 
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gastrointestinais e alterações cardiovasculares, expondo o paciente à debilitação física e 

emocional (BELENKOV et al., 2018).  

Com isso, existe uma necessidade significativa e não satisfeita de novas 

estratégias terapêuticas que possam superar as desvantagens dos tratamentos 

convencionais disponíveis atualmente, com maior seletividade, especificidade e menor 

toxicidade para o paciente, fazendo com que o tratamento apresente poucos efeitos 

secundários adversos (ARAVIND; KRISHNAN, 2016). 

Assim, a pesquisa por tratamentos com a utilização de drogas derivadas de plantas 

tem ganhado interesse e vários estudos têm relatado diferentes propriedades terapêuticas 

dos compostos naturais, que podem atuar em diferentes vias metabólicas afetando as 

células tumorais (GALI-MUHTASIB et al., 2015; WANG et al., 2015; SHANMUGAM 

et al., 2017; DUTTA et al., 2019). 

Nesse sentido, explorar e descrever os mecanismos pelos quais esses compostos 

atuam, em relação às vias específicas que levam a inibição da proliferação, migração, 

invasão e morte celular é de grande relevância para o futuro (GALI-MUHTASIB et al., 

2015). 

 

 

1.2 Berberina 

A utilização de plantas com finalidade terapêutica remonta os tempos antigos na 

história da humanidade e, apesar do enorme aperfeiçoamento e desenvolvimento da indústria 

química, cerca de 60% dos quimioterápicos disponíveis atualmente são produtos naturais ou 

derivados desses (CRAGG; NEWMAN, 2013). As plantas aparecem como um excelente 

recurso para o desenvolvimento de potenciais fármacos, principalmente contra o câncer, 

doença que ainda apresenta altos índices de mortalidade (MONDAL et al., 2012). 

Uma ampla gama de produtos naturais, como terpenóides, flavonoides, alcalóides, 

polifenóis e outros metabólitos mostraram propriedades anticancerígenas promissoras 

(BHAUMIK et al., 2019). 

Nesse contexto, a berberina é um alcaloide isoquinolínico natural, de cor amarela, com 

uma longa história na medicina chinesa (WANG et al., 2015). Pode ser encontrada e extraída 

de rizomas, raízes e caules de diversas espécies de plantas incluindo Berberis vulgaris, 

Berberis aristata, Hydrastis canadenses, Coptis chinensis, Arcangelisia flava, Berberis 

aquifolium (SUN et al., 2009; WANG et al., 2015). 
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Figura 1: Estrutura química da berberina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SUN et al., 2009). 

 

Possui um grande espectro de aplicações clínicas, sendo utilizada como antidiarreica, 

antimicrobiana, anti-inflamatória, anti-hipertensiva, antidiabética, antioxidante e 

antiproliferativa/antitumoral (ABD EL-WAHAB et al., 2013; PIERPAOLI et al., 2015). 

Recentemente, diversos estudos in vitro utilizando diversas linhagens celulares tem 

mostrado que a berberina atua em várias fases do desenvolvimento do câncer, inibindo a 

proliferação e migração celular, além de induzir o processo de morte celular por autofagia e 

apoptose (ORTIZ et al., 2014; PARK et al., 2015; PARK et al., 2016; SENGUPTA et al., 

2017; DAI et al., 2019). A atividade anticâncer da berberina já foi demonstrada em diversos 

tipos tumorais, incluindo mama (BARZEGAR et al., 2015), pulmão (BALAKRISHNA; 

KUMAR, 2015), cólon (LI et al., 2015), próstata (HUANG et al., 2015), melanoma (SONG et 

al., 2015), hepatocelular (TSANG et al., 2015), bexiga (YAN et al., 2013), entre outros. 

A berberina é capaz de interagir diretamente ao DNA induzindo quebras e mudando a 

conformação molecular, assim consegue suprimir os processos de transcrição genética 

(ORTIZ et al., 2014). Além disso, atua na inibição da telomerase, no potencial de membrana 

mitocondrial, regulação de proteínas membro da família Bcl-2 e de ciclinas, além de outras 

proteínas envolvidas na sinalização celular, dessa forma a parada do ciclo celular constitui um 

importante mecanismo induzido por este alcaloide (ZOU et al., 2017). 

Philogene e colaboradores (1984) relataram sobre a natureza fluorescente da berberina 

e seu potencial fototóxico, sendo considerado um bom agente fotossensibilizador para uso em 

processo fotodinâmicos. A ligação eletrostática com o DNA leva a formação de um complexo 

intermolecular altamente fluorescente (HIRAKAWA; HIRANO, 2008). 
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Estudos de Andreazza e cols. (2016) e de Bhattacharyya, Saha e cols. (2017), 

demonstraram resultados promissores sobre a utilização da berberina para aplicação na terapia 

fotodinâmica, porém os mecanismos dos possíveis danos foto oxidativos ainda não estão 

completamente esclarecidos (LUIZA ANDREAZZA et al., 2016; BHATTACHARYYA et 

al., 2017). 

 

 

1.3 Terapia fotodinâmica 

Atualmente, a pesquisa médica básica tem buscado se concentrar e desenvolver 

alternativas terapêuticas minimamente invasivas, seguras, potentes e com relação custo-

eficácia acessíveis (LUCKY; SOO; ZHANG, 2015). 

A história da terapia fotodinâmica remonta os anos de 1900 quando Oscar Raab 

demonstrou que o corante acridina na presença de luz visível gerava toxicidade e destruía 

microrganismos como o protozoário Paramecium, a esse evento denominou ‘Terapia 

Fotodinâmica’ (DANIELL; HILL, 1991; KATO, 1996; KESSEL, 2006). A partir disso, a 

terapia fotodinâmica (TFD) tem sido explorada e aplicada na área das ciências médicas 

para o tratamento de diversas patologias, inclusive o câncer (DOUGHERTY et al., 1978; 

DOUGHERTY, 1989). 

Em 1978, Dougherty e colaboradores, fizeram o primeiro estudo clínico 

envolvendo diversos tipos de carcinomas e aplicação da TFD em seres humanos. Este 

trabalho incluiu pacientes com câncer de mama, cólon, próstata, melanoma, condrossarcoma, 

angiossarcoma, células endometriais, basais e escamosas, todos estes apresentavam 

resistência a tratamentos convencionais da época. Foi utilizado um fotossensibilizador 

derivado da hematoporfirina por via endovenosa com posterior irradiação local do tumor, 

obtendo uma resposta satisfatória em 87% das lesões, mostrando pela primeira vez a 

possibilidade de tratamento com TFD em tumores resistentes a outras terapias 

(DOUGHERTY et al., 1978). 

A TFD constitui uma modalidade de tratamento alternativa minimamente invasiva, 

que requer a administração sistêmica ou tópica de um fotossensibilizador (PS), seguido por 

irradiação do local da doença com uma luz de comprimento de onda específico para ativar 

e/ou excitar o PS (SHIRASU; NAM; KUROKI, 2013; NAIDOO; KRUGER; ABRAHAMSE, 

2018). Os mecanismos de ação da terapia fotodinâmica envolvem três elementos 

fundamentais, sendo eles: um agente fotossensibilizante ou fotossensibilizador, uma fonte de 

luz específica e moléculas de oxigênio (CASTILHO-FERNANDES et al., 2017). Nenhum 
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desses elementos é individualmente tóxico, mas juntos desencadeiam reações fotoquímicas 

que resultam na geração de moléculas reativas que causam danos oxidativos que podem levar 

a morte celular por apoptose, necrose ou autofagia (AGOSTINIS et al., 2011). Estas reações 

fotoquímicas podem ocorrer através de dois mecanismos distintos denominados reação tipo I 

e II: 

 

 

Figura 2: Terapia fotodinâmica: reações tipo I e tipo II. Após a emissão e absorção da luz, o 

PS atinge o estado singlete excitado. Após o cruzamento intersistemas, o PS pode reagir em 

duas vias: reagir com biomoléculas através da transferência de um átomo de hidrogênio 

(elétron) para formar radicais, que reagem com o oxigênio molecular para gerar ERO (reação 

do tipo I); ou o PS no estado triplete pode reagir diretamente com o oxigênio através de 

transferência de energia, gerando o oxigênio singlete (Reação do tipo II). PS: 

fotossensibilizador; PS Es: fotossensibilizador no estado singlete excitado; PS Et: 

fotossensibilizador no estado triplete excitado; ERO: espécie reativa de oxigênio; 1O2: 

oxigênio singlete; O2
-: radical superóxido; H2O2: peróxido de hidrogênio; OH: radical 

hidroxila.  

 

Fonte: Adaptado de (CALIXTO et al., 2016) 

 

Na reação do tipo I, o PS no estado triplete excitado pela luz reage com biomoléculas 

(lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos) transferindo elétrons, e gerando radicais livres ou íons 

radicais e, ao reagir com o oxigênio intra-molecular, esses radicais levam a formação de 

espécies reativas de oxigênio, como superóxidos, radicais de hidroxilas e peróxido de 

hidrogênio, que por sua vez causam danos biológicos irreparáveis (TAKASAKI et al., 2009; 

AGOSTINIS et al., 2011; DAI et al., 2012; NAIDOO; KRUGER; ABRAHAMSE, 2018; SHI 
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et al., 2018). Quanto à reação tipo II, ocorre transferência direta de energia para o 

oxigênio molecular, que se encontra em seu estado triplete levando a formação de oxigênio 

singlete excitado (1O2), molécula altamente reativa e citotóxica (TAKASAKI et al., 2009). 

Ambas as reações, podem ocorrer simultaneamente, e a proporção entre estes processos, 

depende do tipo de fotossensibilizador, assim como, das concentrações de 

oxigênio molecular e do substrato local (LUCKY; SOO; ZHANG, 2015; SHI et al., 2018). Os 

fármacos fotossensíveis utilizados em TFD são compostos que absorvem a 

energia luminosa em comprimentos de ondas específicos induzindo a produção de espécies 

reativas de oxigênio e outras espécies ativas no processo fotodinâmico (NUNES; SGUILLA; 

TEDESCO, 2004; SOBOLEV; ROZENKRANTS; GILIAZOVA, 2004). 

Os mecanismos que promovem a destruição irreversível do tecido tumoral incluem a 

produção de espécies reativas de oxigênio; efeitos antivasculares levando à morte das células 

neoplásicas por privação de oxigênio e nutrientes, além da ativação da resposta imune contra 

as células tumorais por meio do processo de inflamação aguda e liberação de citocinas no 

tumor, resultando num influxo de macrófagos e leucócitos que podem contribuir para a 

destruição tumoral (KESSEL, 2006; KESSEL; OLEINICK, 2018). 

A TFD tem auxiliado no tratamento de diversos tipos de tumores sólidos, como cabeça 

e pescoço, carcinoma basocelular, câncer cervical, esôfago, bexiga e gástrico (LUO et al., 

2017). Primeiramente foi utilizada no tratamento superficial de lesões de pele, no entanto, 

desde o seu desenvolvimento original, houve avanços tecnológicos que permitem o uso de 

TFD no tratamento de uma gama mais ampla de tumores sólidos, incluindo mama (CUENCA 

et al., 2004), cérebro (MULLER; WILSON, 2006), pulmão (SIMONE; CENGEL, 2014), 

pâncreas (PEREIRA, 2012) e próstata (PERERA et al., 2016). Para o carcinoma de células 

renais, por enquanto, esse método é considerado uma alternativa para pequenas lesões e uma 

opção eficaz preservadora de néfrons (KROEZE et al., 2012). 

O elevado potencial de destruição do tecido tumoral, preservando o tecido saudável 

circundante é uma das características principais da TFD, sendo reconhecida como uma das 

suas maiores vantagens comparando a outras opções de tratamento. Para este elevado nível de 

seletividade contribuem dois fatores críticos, a capacidade intrínseca de muitos 

fotossensibilizadores se acumularem preferencialmente no tecido tumoral, e a aplicação da luz 

exclusivamente na área de tratamento (LUO et al., 2017). 

A utilização da TFD como alternativa paliativa tem sido explorada como forma de 

melhoria da qualidade de vida e prolongamento da sobrevida do paciente (PARK; PARK, 

2016). 
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A possibilidade de a berberina ser um agente fotossensível foi relatada, pois quando 

combinada à radiação UVA provocou danos ao DNA de linhagem de queratinócitos 

(CHIGNELL et al., 2007). Efeitos similares foram observados em células de câncer de 

pulmão, onde o tratamento com radiação ionizante potencializou o efeito da berberina levando 

a morte celular das células tumorais (PENG et al., 2008). 

Embora avaliada em vários tipos de câncer, os mecanismos moleculares de ação da 

berberina não estão completamente elucidados, pois há evidências de interação com várias 

vias de morte celular em diferentes tipos tumorais, além disso, os seus efeitos como agente 

fotossensibilizador na TFD ainda é pouco explorado. Desse modo, os trabalhos 

relacionados com a berberina tem contribuído para um maior entendimento da ação deste 

alcaloide no processo tumorigênico e estudos são necessários para estabelecer o efeito desse 

alcaloide na terapia fotodinâmica em células de carcinoma renal. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

O presente trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

 

 

1. A berberina apresentou citotoxicidade dose e tempo dependente; 

2. Foi observada eficiente internalização para todas as linhagens estudadas; 

3. O efeito anticâncer da berberina foi potencializado quando associado à terapia 

fotodinâmica, diminuindo consideravelmente a viabilidade celular; 

4. A geração de espécies reativas de oxigênio pela berberina associada à terapia 

fotodinâmica induziu morte celular por autofagia e apoptose; 

5. O tratamento proposto foi capaz de diminuir a expressão do gene FIGF que está 

relacionado aos processos de angiogênese, assim como o gene TERT responsável 

pela regulação da atividade da telomerase; 

6. O gene PLK3, considerado um supressor tumoral, teve sua expressão aumentada 

após o tratamento com berberina associada à terapia fotodinâmica. 

7.  O tratamento proposto foi capaz de alterar metabólitos que estão relacionados à 

proliferação e migração celular, além de processos angiogênicos.  

 

 

Diante do exposto, podemos inferir o potencial promissor da berberina como agente 

fotossensibilizante em um sistema de terapia fotodinâmica, pois gerou uma resposta 

antitumoral no carcinoma de células renais. 
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