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RESUMO 

 

 A uretra masculina humana possui uma macro estrutura uniforme. 
Apesar disso apresenta evidências clínicas, morfológicas e moleculares ao longo 
de seus segmentos, que indicam haver diferenças estruturais e patológicas entre 
os mesmos. A maioria das alterações da uretra prostática (UP), em homens 
acima dos 50 anos, são consideradas como sendo secundárias à compressão 
devido ao crescimento de nódulos fibromatosos hiperplásicos do tecido prostático. 
Os sinais obstrutivos consequentes a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) 
incluem hesitação para iniciar a micção, redução da força e calibre do jato 
urinário, bem como, tardiamente, retenção urinária. Para tentar explicar as 
alterações que ocorreram na estrutura histológica da UP, no processo da HPB, 
estudamos as variações qualitativas e quantitativas que ocorreram na densidade 
volumétrica (Vv) do componente fibroso da matriz extracelular (MEC) e do 
músculo liso da UP de pacientes com HPB submetidos a tratamento cirúrgico. 
Foram estudadas amostras obtidas da UP de 10 pacientes com HPB sintomática, 
submetidos à prostatectomia aberta. Os pacientes não tinham história de 
tratamento prévio, para HPB. A idade dos pacientes selecionados para o presente 
estudo variou entre 63 a 79 anos. Para fins de comparação, foram usadas 
amostras controle obtidas durante a necropsia de 10 indivíduos adultos jovens 
com idades variando de 18 a 25 anos, vítimas de morte violenta sem 
comprometimento do sistema urogenital e/ou manipulação uretral. Todas as 
Próstatas do grupo controle apresentavam peso entre 20-25g, sendo 
consideradas adultas e dentro dos limites da normalidade. As amostras foram 
fixadas em solução de formol 10% e processadas para inclusão em parafina. Para 
análise da Vv, foram usadas as técnicas de coloração de tricrômico de Masson e, 
de Weigert. Também foram submetidas a análise imunohistoquímica. A Vv do 
componente fibroso da MEC e do músculo liso foi determinada pela análise de 25 
campos aleatórios de cada fragmento de UP usando um sistema teste M-42. Os 
dados quantitativos foram analisados por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov e 
Mann-Whitney. A Vv (%médio±SD) nos grupos controle e HPB foram 
respectivamente: 20,3±0,3 e 17,12±1,1 para as fibras do sistema elástico (p 
<0,007); 29,7 ± 1,9 e 25,1 ± 2,4 para colágeno (p <0,03). A Vv do músculo liso 
apresentou aumento, não significativo, no grupo HPB, 49,9 ± 0,4 e 52,3 ± 2,3. Por 
outro lado, 21,9±1,5 e 29,1±1,2 para a fibronectina (P < 0. 0001).  
Palavras-chave: Uretra prostática, Hiperplasia Prostática Benigna, MEC, 
estereologia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 The human male urethra has a uniform structure. Despite this, 
presents morphological, molecular and clinical evidence throughout their 
segments that indicates pathological and structural differences between 
them. Most of changes in prostatic urethra (PU) in men over 50 years, are 
considered to be secondary to compression due to the growth of fibrous 
hyperplastic prostate tissue nodules. The signs of obstructive Benign 
Prostatic Hyperplasia (BPH) reflect the decreased distendibility of the 
prostatic urethra; that includes hesitation to begin urination, reduced force 
and caliber of the urinary stream, as well as (late) retention. To explain the 
histological, structural changes that occurred in the prostatic urethra, 
studies were made to analyse the changes in quality and quantity that 
occurred in the volumetric density of the fibrous component of the 
extracellular matrix (ECM) and smooth muscle of the urethra of patients 
with BPH submitted to surgical treatment. Samples were obtained from the 
urethra of 10 patients with symptomatic BPH who had undergone open 
prostatectomy. No patient had a history of previous treatment for BPH. The 
age ranged from 63-79 years. To compare we used control samples 
obtained during autopsy of 10 young adults subjects aged 18-25 that died 
from violent death without involvement of the urogenital system or uretral 
manipulation. The samples were fixed in formalin 10% and processed for 
paraffin embedding. For analysis of Vv, were used staining techniques 
tricomic Masson and Weigert. Were also submitted to immunohistochemical 
analysis. The Vv fibrous component of MEC and smooth muscle was 
determined by the analysis of 25 random fields of each fragment of a test 
system using M-42. Quantitative data were analyzed using the Kolmogorov-
Smirnov and Mann-Whitney test. The Vv (mean ± SD) in the control and 
BPH groups respectively were: 20.3±0.3 and 17.12±1.1 in the elastic fiber 
system (p<0.007); and 29.7±1.9 and 25.1±2.4 in the collagen compartment 
(p<0.03). Smooth muscle cell volume was increased in BPH cases, 
49.9±0.4 and 52.3±2.3 (not statistically significant). On other hand was 
21.9±1.5 and 29.1±1.2 in the fibronectin (P < 0. 0001).  
Keywords: prostatic urethra, Benign Prostatic Hyperplasia, ECM, 
stereology. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A presença da próstata é praticamente universal em mamíferos. 

Entretanto, isso é marcado por consideráveis variações na anatomia, 

bioquímica e patologia deste órgão (PARTIN e COFFEY, 1998). 

 A próstata é a maior glândula acessória do aparelho reprodutor 

masculino e é proporcionalmente maior no recém-nascido que no adulto, 

porque a pelve é relativamente pequena ao nascimento (CRELIM, 1988). 

Cresce muito lentamente nos primeiros anos de vida, aumenta depois na 

puberdade, apresentando maior taxa de crescimento na adolescência, 

quando apresenta um aumento em torno de 1,6g ao ano, sendo considerada 

adulta quando atinge 20g de peso, o que ocorre entre os 18-20 anos de idade 

(MOORE, 1984; LEE et al., 2001). Este crescimento no tamanho da próstata 

ocorre porque a glândula é andrógeno-dependente, e a conversão de 

testosterona em di-hidrotestosterona estimula o seu crescimento (SHAPIRO 

et al., 1997; PARTIN e COFFEY, 1998; KERR, 2000). 

 A histoarquitetura da próstata humana é organizada em dois 

componentes principais e bem distintos: o estroma fibromuscular (CHAGAS 

et al., 2002) e o componente glandular (BABINSKI et al., 2003) ou 

parenquimatoso (CADEDDU et al., 1995). A hiperplasia prostática benigna 

(HPB) é um crescimento tecidual, não neoplásico, destes elementos 

histológicos que acarreta profundas modificações na organização da próstata 

(CARDOSO, COSTA e SAMPAIO, 2000; CHAGAS et al., 2002; BABINSKI et 

al., 2003; COSTA et al., 2004). Essas mudanças resultam no aparecimento 

de nódulos hiperplásicos que em 70% dos casos ocorrem na zona de 

transição (ZT) e acabam comprimindo as demais regiões periuretrais 

(SAMPAIO 1992; MCNEAL, 1997; CHAGAS et al., 2002; BABINSKI et al., 

2003; COSTA et al., 2004). 

 A glândula apresenta uma clara relação com a idade, onde a 

prevalência de HPB histológica em estudos de necropsia cresce de 

aproximadamente 20% em homens de 41 a 50 anos, até 50% em homens de 

51 a 60 anos e acima de 90% em homens com mais de 80 anos. 



12 
 

 

Aproximadamente 50% dos homens com menos de 60 anos, que são 

submetidos à cirurgia para HPB, podem ter uma forma hereditária da doença 

(BERRY et al., 1984; CHAGAS et al., 2002; BABINSKI et al., 2003; COSTA et 

al., 2004). 

 A uretra masculina humana ainda que possua uma macroestrutura 

uniforme, apresenta evidências clínico-morfológicas e moleculares ao longo 

de seus segmentos que indicam diferenças estruturais e patológicas 

(TANAGHO e MCANINCH, 2000; DA-SILVA et al., 2002a,b).  

 A maioria das lesões da uretra prostática (UP) em homens acima 

dos 50 anos é de origem compressiva devido à formação de nódulos 

fibromatosos hiperplásicos da próstata (MCNEAL, 1978; BERRY et al., 1984; 

MCNEAL, 1990, 1997; TANAGHO e MCANINCH, 2000). O crescimento 

desses nódulos na HPB ocorre em aproximadamente 70% dos casos, 

comprimindo a UP, o que resulta em obstrução infravesical (MCNEAL, 1978, 

1990, 1997; CHAGAS et al., 2002; BABINSKI et al., 2003; COSTA et al., 

2004). Os sinais obstrutivos da HPB refletem na distendibilidade diminuída da 

UP que inclui hesitação para começar a urinar, redução da força e calibre do 

jato urinário, bem como retenção (tardio) (MCNEAL, 1997; GOSLING, 1997; 

TANAGHO e MCANINCH, 2000). 

 Durante muito tempo, a UP foi ignorada em estudos 

histopatológicos da próstata. Investigações anatômicas mais recentes 

consideram-na como uma estrutura completamente independente (DA-SILVA 

et al., 2002a,b). Entretanto, esses estudos destacam aumento significativo 

quantitativo de colágeno, bem como a interação com fibras do sistema 

elástico em outros segmentos da uretra masculina (DA-SILVA et al., 

2002a,b).  

 Em nosso estudo prévio foi sugerido que as fibras do sistema 

elástico juntamente com outros componentes fibrilares da matriz extracelular 

(MEC), são importantes para a complacência uretral (MANAIA et al., 2012). 

Contudo, a MEC da UP tem recebido menos atenção do que a disposição do 

esfíncter muscular (YUCEL e BASKIN, 2004) e a inervação da uretra (KARAM 

et al., 2005). Assim, a estrutura histológica distinta da UP ainda não foi 
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estudada adequadamente em tecidos uretrais de próstatas de indivíduos 

adultos jovens, consideradas dentro dos limites da normalidade morfológica e 

histopatológica, e/ou em comparação com tecidos uretrais de próstatas com 

HPB.  

 A exploração feita por este estudo torna-se justificável devido à 

falta de informações na literatura, a respeito do tecido normal da UP e, das 

possíveis alterações morfológicas nos componentes fibrilares da MEC, 

situados na UP da ZT de pacientes com HPB.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  GERAIS 

 

 Este trabalho se propõe analisar em microscopia de luz, os 

componentes fibrosos da MEC e músculo liso da UP da ZT de próstatas 

normais (controle) e hiperplásicas (HPB). Assim, pretendemos caracterizar 

qualitativamente e quantitativamente o componente fibroso da MEC e 

músculo liso da UP de pacientes com HPB comparando-se com tecido uretral 

de próstatas de indivíduos adultos jovens, consideradas dentro dos limites da 

normalidade morfológica e histopatológica. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

 Utilizando-se métodos histoquímicos e estereológicos, verificar as 

alterações quantitativas na densidade volumétrica (Vv) dos componentes da 

MEC e músculo liso na uretra de pacientes com HPB comparando-as com 

tecidos uretrais de próstatas de indivíduos adultos jovens, consideradas 

dentro dos limites da normalidade morfológica e histopatológica; 
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3  MORFOLOGIA DA PRÓSTATA E DA URETRA PROSTÁTICA 

 

3.1  ASPECTOS EMBRIOLÓGICOS 

 

 A próstata forma-se a partir de uma série de divertículos sólidos do 

epitélio de revestimento do seio urogenital e porção vesico-uretral da cloaca 

(GOSS, 1988; WILLIAMS et al., 1995).  

 Os ductos prostáticos primitivos desenvolvem-se na UP a partir da 

influência do mesênquima do ducto de Wolf. Os androgênios fetais começam 

a ser produzidos no testículo na 8a semana de gestação e são pré-requisitos 

para a atividade indutora do mesênquima. Com a diferenciação das células 

de Leydig, os níveis de androgênio no tecido testicular aumentam. A enzima 

5-alfa redutase é produzida para converter testosterona em di-

hidrotestosterona (MOORE, 1984).  

 Entre a 11a e a 12a semana de gestação, o mesênquima ao redor 

da UP é estimulado pelos androgênios para induzir a proliferação do epitélio. 

Inicialmente os ductos são sólidos e após a 30a semana eles adquirem 

lúmen. Precocemente desenvolvem-se pequenas coleções de brotos 

celulares e depois aparecem estruturas acinares (MOORE, 1977; 

MANNARINO, 1995). 

 À medida que os ductos invadem o mesênquima, desenvolvem-se 

grupos lobulares de estruturas túbulo-acinares (Figura 1). A porção do seio 

urogenital destinada a ser o assoalho da UP proverá a formação de ductos 

prostáticos que surgem de três áreas no epitélio e no mesênquima contíguo 

(Figura 1). O primeiro grupo de ductos brota distalmente ao colículo seminal 

(veromontanum), que é um tecido derivado do ducto urogenital e torna-se a 

zona periférica (ZP) da próstata. O segundo grupo brota da uretra em duas 

fileiras ao lado e acima do local de saída dos ductos ejaculadores (epitélio 

derivado dos ductos de Wolf) e irá tornar-se a zona central (ZC). O terceiro 

grupo, situado na região vesico-uretral, irá proliferar no interior da submucosa 
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profunda para formar os ductos e glândulas da ZT, (MOORE, 1984; HINMAN 

Jr, 1993; MANNARINO, 1995). 

 

Figura 1 - Desenho esquemático (dísticos em inglês) do desenvolvimento 

embriológico dos ductos túbulo-alveolares em relação à uretra prostática. 

 

 

(modificado de NETTER et al., 1970) 

 

 Na figura 1 temos  o desenho esquemático (dísticos em inglês) do 

desenvolvimento embriológico dos ductos túbulo-alveolares em relação à UP. 

 Para Moore (1984), essas evaginações ductais múltiplas crescem 

no mesênquima circundante. O epitélio glandular da próstata diferencia-se a 

partir destas células endodérmicas e o mesênquima associado, diferencia-se 

em um estroma denso e nas fibras de músculo liso da próstata. O número de 
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evaginações ductais surgindo do endoderma é de 14 a 20, elas se ramificam 

tornando-se tubulares e invadem o mesênquima adjacente que, por sua vez, 

está se diferenciando em músculo liso, vasos linfáticos e sanguíneos 

associados e, tecido conjuntivo. Nesse mesmo processo o mesênquima 

também é invadido pelos nervos autônomos (WILLIAMS et al., 1995). 

 Após a fase indiferenciada do embrião, este sofre efeito do fator 

anti-Mülleriano que desencadeia atrofia de quase toda a extensão dos dutos 

correspondentes e do segmento homônimo do seio urogenital primitivo, 

restando apenas vestígios deste. As estruturas remanescentes do mesmo 

são identificadas no domo do veromontanum (colículo seminal), medialmente 

aos meatos dos ductos ejaculadores, o utrículo prostático (QUEIROZ e 

SILVA, 1997). 

 Dauge (1992) sugere que o desenvolvimento da ZC seria uma 

mistura de células endodérmicas do seio urogenital e células mesodérmicas 

provenientes de derivados Wolfianos e Müllerianos.  

 McNeal (1972), em seus trabalhos, sugere a possibilidade destas 

glândulas no todo ou em parte, serem originadas diretamente de brotos a 

partir de derivados mesonéfricos. A ZP compreendendo os lobos laterais e o 

restante do lobo posterior teria origem exclusivamente endodérmica. 

 

3.2  ASPECTOS ANATÔMICOS 

 

 A próstata é uma glândula extraperitoneal que se desenvolveu em 

torno da primeira parte da uretra (UP). Encontra-se sob a margem inferior da 

sínfise púbica, dentro da cavidade pélvica entre o púbis e o reto que é visto 

posteriormente. O colo da bexiga está acima da próstata e 

macroscopicamente não há uma nítida separação entre essas estruturas 

(Figura 2). A próstata está apoiada inferiormente na musculatura do 

diafragma urogenital, que se estende superiormente revestindo a superfície 

prostática através de seu prolongamento denominado músculo esfíncter 

estriado externo da uretra (GOSS, 1988; LATARJET e LIARD, 1993; 
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WILLIAMS et al., 1995). Suas relações com os esfíncteres vesicouretrais são 

íntimas e seu eixo maior tem obliquidade ínfero-anterior (HINMAN Jr, 1993; 

LATARJET e LIARD, 1993; TANAGHO e MCANINCH, 1995). 

 Ao nascimento, a próstata pesa aproximadamente 0,82g e tem 

cerca de 1,4cm de largura em um corte transversal, 1,4cm de comprimento 

vertical e 7,0mm de espessura anteroposterior (CRELIM, 1988). 

 No adulto jovem (20-40 anos), a forma da glândula prostática é 

comparada a de uma castanha ou a um cone invertido com os seguintes 

diâmetros: transversal 4cm (medido na base), anteroposterior 2cm e 3cm no 

sentido vertical. Pesa em média 20g e apresenta base, ápice e faces anterior, 

posterior e duas laterais (FAWCETT, 1986; CORMACK, 1987; MOORE, 1984; 

TANAGHO e MCANINCH, 1995; SNELL, 1999).  

 A base da próstata encontra-se abaixo do colo vesical e é 

atravessada ventralmente pela uretra que, por sua vez, recebe a afluência 

póstero-lateralmente dos ductos ejaculadores (Figura 2). A transição entre a 

próstata e o colo vesical torna-se nítida após a dissecção do esfíncter 

estriado externo da uretra (LATARJET e LIARD, 1993; MOORE, 1984; 

NETTER, 2011; SNELL, 1999). 
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Figura 2 - Desenho esquemático da anatomia topográfica da próstata e UP 

 
(NETTER, 2011) 

 

 

 Anteriormente, a próstata é convexa e permite a passagem da 

uretra que emerge desta face um pouco acima e ventralmente ao ápice da 
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glândula. A face anterior está separada da sínfise púbica por 

aproximadamente 2cm, onde encontramos o espaço gorduroso retropúbico 

(de Retzius) com o plexo venoso prostático e os ligamentos pubo-vesicais e 

pubo-prostáticos, que prendem a bexiga ao púbis (MOORE, 1984; NETTER et 

al., 1970; SNELL, 1999). 

 

3.3  ANATOMIA ZONAL DA PRÓSTATA 

 

 Até o início do século passado, acreditava-se na estrutura bi-lobar 

da próstata. Em 1906 foi descrito o lobo médio como o terceiro lobo 

prostático (HOME, 1906, apud PARTIN e COFFEY, 1998). 

 Lowsley (1912) propôs a existência de cinco lobos baseados em 

achados embriológicos, sendo eles: dois lobos laterais, um anterior, um 

posterior e um lobo médio. Le Duc (1939 apud DAUGE, 1992) e Franks 

(1954) separaram a glândula em duas zonas onde uma seria a interna e outra 

externa, pois entenderam que os lobos encontrados por Loswley eram 

somente identificados no período embriológico. Glenister (1962 apud PARTIN 

e COFFEY, 1998) identificou os primeiros focos de adenomatose na zona 

externa. 

 McNeal (1968) descreve na próstata uma ZC e uma ZP. Este 

mesmo autor contribuiu mais tarde com novos estudos acerca da orientação 

morfológica e terminologia anatômica da próstata (McNeal, 1972, 1978, 1980, 

1984). Nestes trabalhos, McNeal descreve a região pré-prostática que 

contém a ZT e glândulas periuretrais. A divisão da glândula proposta por 

McNeal (1972, 1980) é clinicamente significante e relevante no que diz 

respeito à heterogeneidade histológica e aos eventos patológicos distintos 

em cada uma das regiões (MCNEAL, 1997). Segundo McNeal (1972, 1980), a 

próstata é dividida em quatro regiões ou zonas: zona anterior, periférica, 

central e de transição (Figura 3A/B). 

 A zona anterior (ZA) é inteiramente constituída de estroma 

fibromuscular contendo principalmente fibras musculares lisas (Figura 3A/B). 
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A ZA não tem um papel importante na função prostática, entretanto, sua 

localização e extensão aumentam a dificuldade de visualizar e estudar o 

tecido glandular da região anterolateral da próstata. 

 A ZC ocupa de 20 a 25% da massa da próstata normal (Figura 

3A/B). Tem forma de cone e circunda os ductos ejaculadores, tendo seu 

ápice próximo ao colículo seminal (veromontanum). É o local de origem de 

cerca de 5% das neoplasias malignas da próstata (RO et al., 1997; 

JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).  

 A ZP representa cerca de 70% da massa glandular prostática sendo 

esta, a maior região do órgão. É formada por ductos que tem origem na 

região póstero-lateral da UP e estendem-se como uma linha dupla contínua 

desde o ápice da glândula até o nível do colo vesical. Não mantém relação 

anatômica com o colículo seminal e é frequentemente a sede de doenças 

inflamatórias e hiperplasias atípicas (lesões pré-malignas). É nesta região 

que se desenvolvem cerca de 80% das neoplasias malignas da próstata. Em 

conjunto, a ZC e a ZP representam de 90 a 95% do tecido prostático (Figura 

3A/B).  

 A ZT representa de 5% a 10% da massa da próstata normal e é 

esta a região de origem da HPB, além de cerca de 10 a 20% das neoplasias 

malignas da próstata (Figura 3C/D). Na HPB a ZT pode ocupar quase todo o 

volume da glândula (SAMPAIO, 1992; RO et al. 1997; JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2004). 

 Em função das diferenças histológicas das diversas zonas 

prostáticas descritas é de se esperar que os processos patológicos que 

afetam as diferentes zonas sejam de natureza distinta (SAMPAIO, 1992; 

MCNEAL, 1997). 
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Figura 3 A/B - Divisão em zonas (anterior, periférica, central e de transição) 

da próstata 

 

 

 
A: Vista lateral de um esquema da anatomia prostática, revelando a zona anterior (za), a 
zona periférica (zp), a zona central (zc) e o ducto ejaculador (de). 

B: Esquema anterior após ter sido retirada parte da zp e da za o que permite visualizar a 
zona de transição (zt) localizada profundamente na região pré-prostática, em íntima relação 
com a uretra. u = uretra. 

(Modificado de McNeal 1978 por Sampaio, 1992) 
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Figura 3 C/D - Vista lateral dos esquemas mostrados na figura 3 A/B 

 
 

Vista lateral dos esquemas mostrados em A e B após terem sido retiradas a zp e a za. 

C: Neste esquema restam apenas a zona central (zc) e a zona de transição (zt). Notar a zt 
localizada na região denominada pré-prostática em íntima relação com a uretra.  

D: Neste esquema foi retirada a zona central, restando apenas a zona de transição (zt). u = 
uretra, de= ducto ejaculador. 

(Modificado de McNeal 1978 por Sampaio, 1992) 
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3.4  ASPECTOS HISTOLÓGICOS 

 

 Histologicamente, a próstata é composta de um conjunto de 30 a 50 

glândulas túbulo-alveolares ramificadas que se abrem em diversas partes da 

uretra (Figura 1), principalmente nas porções póstero-laterais do colículo 

seminal (veromontanum) e seio uretral, longitudinalmente à crista uretral 

(JOHNSON, 1991; ROSS e ROMRELL, 1993; GARTNER e HIATT, 2003; 

JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; KERR, 2000).  

 Estas glândulas prostáticas e os ductos estão imersos no interior de 

um estroma de sustentação, formado por fibroblastos, colágeno e músculo 

liso (FAWCETT, 1986; STEVENS e LOWE, 1995). A próstata pode ser 

dividida em dois componentes principais: o componente fibromuscular 

estromal e o parenquimatoso ou glandular (Figura 4). A HPB que consiste em 

um crescimento periuretral da glândula prostática, ocorre devido à hiperplasia 

desses elementos (CADEDDU et al., 1995).  

 O componente epitelial na próstata humana é composto por três 

tipos principais de células (Figura 4): células epiteliais secretoras, células 

basais e células neuroendócrinas, pertencentes ao sistema APUD (Amine 

Precursor Uptake and Decarboxylase). As mais abundantes são as células 

cilíndricas secretoras (10-12 µm de altura), que apresentam reatividade para 

o antígeno prostático específico e fosfatase ácida (Figura 4). Em comparação 

com as células cilíndricas secretoras, as células basais são muito menores e 

menos abundantes, de forma arredondada, com pouco citoplasma e núcleo 

irregular (BONKHOFF e REMBERGER, 1996).  
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Figura 4 - Fotomicrografia do tecido prostático mostrando o tecido 

fibromuscular e glandular 

 
* = membrana basal; CE: célula epitelial; CB: célula basal. Hematoxilina-eosina. 
(modificado de BABINSKI et al. 2003).  

 

 Existem três tipos de células neuroendócrinas prostáticas: um 

grupo contendo grânulos de serotonina e hormônio estimulador da tireoide 

(TSH) e os outros dois tipos contendo grânulos com calcitonina e 

somatostatina (ABRAHAMSSON e LILJA, 1989). Estas células provavelmente 

estão envolvidas na regulação da atividade secretora prostática e no 

crescimento celular (PARTIN e COFFEY, 1998). 

 A ZP apresenta um epitélio colunar simples e relaciona-se com a 

UP distal por meio de ductos longos. A ZC está associada com os ductos 

ejaculatórios por meio de ductos curtos e exibe um epitélio colunar 

pseudoestratificado. Os ductos das glândulas prostáticas também podem ser 

revestidos por um epitélio colunar alto, mas à medida que se aproximam da 

uretra, o epitélio se torna progressivamente mais cúbico, até mesmo do tipo 

de transição, como o da própria uretra (STEVENS e LOWE, 1995). 
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3.4.1  Matriz extracelular 

 

 A MEC é formada por um conjunto complexo de macromoléculas 

que ocupam em maior ou menor grau, o espaço intersticial de todos os 

sistemas orgânicos, interagindo com seus elementos celulares e 

desempenhando importância fundamental para suas funções. 

 Do ponto de vista quantitativo e qualitativo, a MEC apresenta 

diferenças não somente entre os tecidos, mas distinções territoriais dentro do 

mesmo tecido. Considera-se um compartimento intersticial voltado para o 

desempenho de funções estruturais e um compartimento pericelular, 

envolvido fundamentalmente em processos de interação celular como 

fenômenos de adesão, migração e reconhecimento. O compartimento 

pericelular da MEC inclui, além das membranas basais, as moléculas de 

fibronectina e um número apreciável de proteoglicanos e outras proteínas 

multifuncionais (HAY, 1991). 

 Recentemente as funções exercidas pela MEC eram consideradas 

de menor importância destacando-se assim o suporte mecânico e o 

preenchimento dos espaços intersticiais, sendo encarada como um 

componente biológico praticamente inerte. 

 Atualmente a MEC é reconhecida com grande relevância em 

praticamente todos os fenômenos teciduais, constituindo-se no substrato 

sobre o qual as células migram, proliferam e se diferenciam. Representa 

também o elemento estrutural estável que provê um suporte físico para a 

arquitetura celular. Esta função de suporte é dinâmica, pois as moléculas que 

ligam as células à MEC estão intimamente associadas com a membrana 

plasmática através de receptores específicos que interagem direta ou 

indiretamente com o citoesqueleto (ALBERTS et al., 1994; HARALSON e 

HANSEL, 1995).  

 Com base em sua caracterização morfológica e afinidades 

histoquímicas à microscopia de luz e microscopia eletrônica de transmissão, 

pode-se dividir a MEC em duas porções distintas, a saber: componente 
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fibrilar compreendendo os diversos tipos de colágenos e fibras elásticas e em 

substância fundamental constituído de várias classes de glicoconjugados 

abrangendo glicoproteínas não colagenosas, glicosaminoglicanas/ 

proteoglicanos e glicolipídeos. 

 

3.4.2  Componente fibrilar 

 

3.4.2.1  colágenos  

 As proteínas colagenosas compreendem uma classe de moléculas 

funcionalmente heterogêneas, mas que apresentam algumas características 

bioquímicas em comum que permitem sua identificação. 

 São constituídas por três cadeias proteicas filamentosas 

denominadas cadeias α agregadas em hélice, cada uma com uma sequência 

de aminoácidos e características que possibilita que se disponham na hélice 

voltada para esquerda. As cadeias α para serem caracterizadas como tal, 

devem incorporar unidades tripeptídicas repetitivas baseadas na glicina (Gli-

X-Y), podendo X e Y serem representados por qualquer aminoácido, mas 

frequentemente sendo X prolina e Y correspondendo a hidroxiprolina. A 

presença de outros aminoácidos nas posições X e Y não podem ser 

reconhecidas como formação de padrões repetitivos. A conformação em tripla 

hélice é estabilizada pela formação de pontes de hidrogênio entre as cadeias 

α, além da presença da prolina/hidroxiprolina, aminoácidos cíclicos que 

limitam a rotação das cadeias e da lisina/hidroxilisina que formam ligações 

cruzadas covalentes entre as sequências polipeptídicas (ALBERTS et al., 

1994; HARALSON e HANSEL, 1995; GARTNER e HIAT, 2003; JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2004). 

 Os diferentes tipos de colágeno são descritos bioquimicamente de 

acordo com o seguinte sistema de nomenclatura: (ALBERTS et al., 1994; 

HARALSON e HANSEL, 1995; GARTNER e HIAT, 2003; JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2004) 
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a) I, II, III etc. - em algarismos romanos, designa o tipo, geralmente de acordo 

com a cronologia em que foi elucidada sua composição molecular;  

b) α - designação genérica para cada cadeia polipeptídica;  

c) 1, 2, 3 etc. - em algarismos arábicos, classifica as cadeias polipeptídicas 

de acordo com sua composição de aminoácidos;  

d) [ ] x - onde x em algarismos arábicos determina a proporção de cadeias 

encontradas em uma mesma molécula.  

 

3.4.2.2  fibras do sistema elástico 

 São formadas pela associação de elastina, proteínas 

microfibrilares, lisil-oxidase e, ocasionalmente, proteoglicanas. De acordo 

com o grau de associação entre estes componentes podemos dividi-las em 

três tipos: 

1 - Fibras elásticas encontradas no pulmão, pele e ligamentos amarelos da 

coluna vertebral, sendo constituídas em sua maior parte de elastina (em 

posição central) e um número reduzido de microfibrilas em posição periférica; 

2 - Fibras elaunínicas (GAWLIK, 1965) encontradas no periósteo, pele e 

tendões, com pouca elastina e grande número de microfibrilas; 

3 - Fibras oxitalânicas (FULLMER, 1958) encontradas no ligamento 

periodontal, tendões e na túnica adventícia dos vasos sanguíneos, sendo 

praticamente compostas somente por microfibrilas (GARTNER e HIAT, 2003; 

JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004), e tecido prostático (COSTA et. al. 2004). 

 

3.4.2.3  glicoproteínas colagenosas 

 A glicoproteína elastina esta presente em grandes quantidades nas 

fibras elásticas maduras, sendo formada na MEC a partir de uma proteína 

precursora solúvel, a tropoelastina e não exibe periodicidade axial como a 

molécula de colágeno. Sua presença é a principal responsável pela 

característica de flexibilidade reversível apresentada por estas fibras. Isto se 

deve a seu conteúdo particular de aminoácidos, possuindo um alto percentual 
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de valina (aminoácido apolar) que lhe proporciona um caráter hidrófobo, além 

de formas isoméricas da lisina. Estas são formadas por um processo de 

deaminação catalisado pela enzima lisil-oxidase que forma grupamentos 

aldeído na molécula de lisina (denominada agora de alisina). Três moléculas 

de alisina ligam-se a um resíduo lisil para formar as moléculas de desmosina 

e iso-desmosina, formando ligações cruzadas intermoleculares entre as 

cadeias polipeptídicas da elastina (MECHAM e HEUSER, 1991; GARTNER e 

HIAT, 2003; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

 As microfibrilas medem cerca de 10-12mm de diâmetro e podem ser 

observadas na periferia e no interior das fibras elásticas maduras. São 

compostas por várias glicoproteínas, sendo mais abundantes a fibrilina (peso 

molecular de 350 kDa) e a MAGP (microfibril-associated glycoprotein, com 

peso molecular de 31 kDa) rica em cisteína, com a mesma formando ligações 

dissulfeto intermoleculares, embora fibronectina também possa ser 

encontrada associada a sua porção central (BABA et al., 1988; GARTNER e 

HIAT, 2003; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

 O componente microfibrilar estaria associado aos estágios iniciais 

da elastogênese (CORMACK, 1987), funcionando como um suporte para a 

modelagem da tropoelestina amorfa em fibras cilíndricas. Sem a orientação 

das microfibrilas, a tropoelestina tende a formar lâminas, como as 

encontradas nas paredes dos vasos sanguíneos. 

 

3.4.2.4  glicoproteínas não-colagenosas 

 Em associação ao colágeno existente na MEC, podemos encontrar 

também uma série de glicoproteínas não-colagenosas que interagem entre si 

e com a superfície celular, participando de processos como reconhecimento, 

adesão e migração celular. 

 A multifuncionalidade destas glicoproteínas deve-se a existência na 

sua molécula de várias sequências curtas de polipeptídeos que se 

comportam como “domínios” especializados para a ligação com receptores na 
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superfície celular, colágenos, proteoglicanas ou moléculas existentes no 

interstício. 

 

Fibronectina 

 Possui alto peso molecular sendo um dímero formado por 

subunidades similares entre si associadas por ligações dissulfeto em seu 

trecho carboxil-terminal. Encontrada na MEC de diversos órgãos e tecidos, 

sendo particularmente abundante ao longo do trajeto migratório de células 

embrionárias (como na gastrulação e migração das células da crista neural) e 

nas membranas basais embrionárias (YAMADA, 1985). Em indivíduos 

adultos, a fibronectina está presente no tecido conjuntivo frouxo em 

associação com as fibrilas colágenas, vasos sanguíneos e linfonodos (TRUE, 

1990). Apresenta-se também sob uma forma solúvel no plasma sanguíneo. 

Ambas as formas estão associadas a uma série de processos biológicos tais 

como migração, adesão (HYNES, 1993), manutenção da morfologia, 

proliferação, organização dos microfilamentos do citoesqueleto, fagocitose, 

hemostasia e diferenciação de células embrionárias (HYNES, 1982). Desta 

forma, a fibronectina na MEC estará presente em maior quantidade em áreas 

de intenso turnover celular, decrescendo em zonas histologicamente 

estabilizadas (MAUGER, 1987). 

 

Laminina 

 É um dos componentes de uma família de glicoproteínas sulfatadas 

associadas em grande quantidade a membrana basal de diversos tipos 

celulares (TRUE, 1990). É produzida por todas as células epiteliais, 

derivados de células mesenquimais (musculares, adiposas) assim como 

células gliais, podendo interagir com a entactina, heparan sulfato, heparina e 

colágeno tipo IV. Por mediar a adesão entre a célula e os componentes da 

matriz, a laminina pode influenciar diretamente em diversos processos 

celulares, como migração sobre a membrana basal e crescimento (TRUE, 

1990). Sua molécula apresenta um peso molecular de cerca de 800 kDa, 
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assumindo um aspecto cruciforme com três braços curtos de 36nm de 

comprimento compostos por unidades repetitivas de seis a oito resíduos de 

cisteína estabilizados por pontes dissulfeto e um braço longo com 77nm.  

 A laminina é formada pela associação de três cadeias 

polipeptídicas: uma cadeia A (peso molecular de 400 kDa) e duas cadeias B 

(B1/B2, com peso molecular de 210 e 200 kDa respectivamente), exibindo 

pequenos domínios globulares nos segmentos terminais dos braços curtos e 

um grande domínio globular multilobulado na extremidade do braço longo 

(base da cruz). A laminina apresenta atividade biológica análoga a 

fibronectina, porém expressa-se em etapas morfogenéticas e em tecidos 

distintos.   

 

Entactina/Nidogênio 

 É uma glicoproteína sulfatada, sendo um polipeptídeo único com 

peso molecular de 150 kDa, compostos por três domínios globulares 

conectados por um segmento retilíneo de 15nm de comprimento, sendo 

abundantemente encontrada nas membranas basais associada ao braço 

curto da laminina, formando um complexo estável. Sua atividade principal 

reside em mediar a adesão entre diversos tipos celulares apresentando 

também sítios específicos para a ligação com o colágeno Tipo IV e para o íon 

cálcio (MANN et al. 1989). 

 

3.4.3  Músculo liso da próstata 

 

 O muscular liso é formado por células fusiformes, alongadas, com 

comprimento médio de cerca de 0,2mm e diâmetro de 5-6µm. Ambas as 

extremidades destas células são afiladas e a porção central contém um 

núcleo oval com dois ou mais nucléolos (GARTNER e HIAT, 2003). 

Entretanto, o tamanho e o número dessas células podem variar bastante, 

como no útero grávido, por exemplo, que apresenta hiperplasia (aumento do 

número de células) e hipertrofia (aumento do volume de cada célula). 
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Também compõem o estroma fibromuscular da próstata (CHAGAS et al., 

2002) e vesículas seminais. No caso da próstata hiperplásica pode ser visto a 

hipertrofia (CHAGAS et al., 2002). 

 Cada célula muscular lisa está envolvida por uma lâmina externa, 

que, invariavelmente, separa o sarcolema das células musculares contíguas 

(GARTNER e HIAT, 2003). Incluídas dentro da lâmina externa, há numerosas 

fibras reticulares, que parecem envolver células lisas individuais e funcionam 

capturando a força da contração (GARTNER e HIAT, 2003). Na região 

periuretral (ZT) da próstata hiperplásica, as fibras reticulares estão 

aumentadas (MANAIA et al., 2012).  

 Além de suas funções contráteis, alguns músculos lisos são 

capazes de efetuar síntese proteica exógena. Entre as substancias 

fabricadas pelas musculares lisas para a utilização extracelular estão o 

colágeno, elastina, glicosaminoglicanos e fatores de crescimento (GARTNER 

e HIAT, 2003). 
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4  HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA  

 

 A HPB é considerada atualmente como uma patologia exclusiva da 

região pré-prostática, tendo origem na ZT ou nas glândulas periuretrais 

(MCNEAL, 1978, 1984, 1990, 1997; JONES et al., 1990; et al., CHAGAS et 

al., 2002, 2004; BABINSKI et al., 2007). Apesar de ser descrita como a 

hiperplasia do compartimento glandular (SCHUSTER e SCHUSTER, 1999) e 

estromal da próstata (SHAPIRO et al., 1992; CHAGAS et al., 2002), sua 

patogênese ainda não foi totalmente esclarecida (BIERHOFF et al.,1997). 

Assim, esta é a afecção e o tumor benigno mais comum da próstata; bem 

como a sua incidência é fortemente influenciada pela idade da população 

masculina. 

 Snell (1999) descreve que embora as doenças do aparelho 

reprodutor masculino não sejam restritas à próstata, este é o órgão mais 

afetado. Evidências histológicas da HPB estão presentes em 

aproximadamente 90% das biópsias em pacientes acima de 70 anos, fazendo 

dessa doença uma inevitável consequência da idade em homens (WALDEN 

et al., 1998).  

 A prevalência de HPB histológica em estudos de autópsia cresce de 

aproximadamente 20% em homens de 41 a 50 anos até 50% em homens de 

51 a 60 anos e acima de 90% em homens com mais de 80 anos (BERRY et 

al., 1984; MCNEAL, 1997; WEI et al., 2005). Aproximadamente 50% dos 

homens com menos de 60 anos que são submetidos à cirurgia para HPB 

podem ter uma forma hereditária da doença. Esta forma parece ser uma 

herança autossômica dominante e os parentes em primeiro grau destes 

pacientes possuem um risco quatro vezes maior de vir a sofrer de HPB 

(BERRY et al., 1984; BARRY, 1990; SANDA et al., 1994). 

 A HPB é um fenômeno de início silencioso, que causa 

sintomatologia de obstrução ao fluxo urinário, diminuindo consideravelmente 

a qualidade de vida do seu portador obrigando-o a conviver com um misto de 

sintomatologia irritativa e obstrutiva, atualmente denominada em inglês 

“LUTS” (Lower Urinary Tract Symptoms - sintomas do trato urinário inferior). 
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A obstrução infravesical em pacientes com HPB não tratados 

adequadamente, pode causar repercussões em outros órgãos do aparelho 

urinário como a bexiga, ureteres e rins (GOSLING, 1997; SNELL, 1999; 

TANAGHO e MCANINCH, 2000). 

 Entretanto, ainda não há uma unanimidade entre os pesquisadores 

ao considerar se o principal elemento envolvido no crescimento da próstata é 

de origem epitelial (ácinos prostáticos) ou se sua origem está em uma 

proliferação das células do estroma (BARTSCH et al., 1979, MCNEAL, 1978, 

DEERING et al., 1994). Mesmo na última hipótese, também não há nenhum 

consenso se há uma predominância de fibras musculares lisas ou do tecido 

conjuntivo (fibras colágenas/fibroblastos) (SHAPIRO et al., 1997, ISHIGOOKA 

et al., 1996). 

 Em trabalhos prévios do nosso grupo de pesquisa, mostramos que 

a hiperplasia dos componentes fibrosos da MEC (CHAGAS et al., 2002; 

COSTA et al., 2004; MANAIA et al., 2012) e a hipertrofia do músculo liso 

(CHAGAS et al., 2002) são eventos distintos que acontecem na ZT da 

próstata, que por sua vez, é o principal sítio da patogênese da HPB 

(MCNEAL, 1978, 1984, 1990, 1997). Assim, nossos trabalhos têm 

corroborado as classificações patológicas propostas por McNeal (1978, 1984, 

1990, 1997) e tem contribuído com a literatura, no que tange o binômio 

hiperplasia-hipertrofia prostática nos pacientes com obstrução infravesical. 
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5  ESTEREOLOGIA 

 

 Uma questão frequente em biologia celular diz respeito à técnica 

empregada para obter informação morfométrica adequada de células ou 

MEC. Dentre os métodos disponíveis há destaque para a estereologia, em 

que é possível gerar medidas de volume a partir de aferições relacionadas à 

área de uma estrutura (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 

 A Estereologia é uma metodologia atual que permite o 

conhecimento tridimensional de um órgão, tecido ou estrutura através da 

determinação de parâmetros quantitativos (quantificação) em imagens 

bidimensionais. Para isso utiliza-se de princípios geométricos, matemáticos e 

estatísticos (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003; CRUZ-ORIVE e WEIBEL, 

1990) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Observação de estruturas tridimensionais em cortes 

bidimensionais 

 

(Mandarim de Lacerda, 2003) 
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 Na figura 5, os volumes (mitocôndria) aparecem como áreas, áreas 

(retículo endoplasmático) são vistos como linhas, e linhas (microtúbulos) 

aparecem como pontos (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 

 Os estudos em estereologia necessitam de linhas-teste, pontos-

teste e uma superfície conhecida (área-teste) para adquirir informações a 

partir dos cortes. O conjunto desses elementos é denominado sistema-teste 

(MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 

 A estereologia, sendo um tipo de avaliação quantitativa, apresenta 

uma série de vantagens em relação a outros estudos quantitativos. Primeiro: 

resultados quantitativos podem ser reproduzidos e verificados por diferentes 

pesquisadores em épocas distintas. Segundo: a comparação entre diversos 

grupos (por exemplo: pareados por idade, espécies, resposta a 

medicamentos) pode ser feita facilmente. Terceiro: pesquisadores envolvidos 

com o método necessitam relativamente de pouco tempo de treinamento, se 

comparado com outras metodologias. Quarto: suas bases matemáticas 

teóricas permitem que análises realizadas por computadores sejam 

amplamente aceitas cientificamente (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 

 Dois conceitos são básicos na Estereologia: o princípio de Delesse 

e o princípio de Cavaliere. Segundo o princípio de Delesse, a mensuração de 

uma área transversal relativa de objetos em relação à área total da estrutura, 

denominada de densidade de área (AA), permite uma estimativa sem viés do 

volume desses objetos. Esse estimador é chamado de densidade de volume 

(VV). Ou seja, o princípio de Delesse consiste em aceitar que a relação entre 

parâmetros parciais e absolutos é similar.  

 Dessa forma: 

A
AA
T

p
A =   ,   V

VV
T

p
V =      e    AA = VV 

  

 Sendo AP = área parcial, AT = área total, VP = volume parcial e VT = 

volume total (MANDARIM-DE-LACERDA, 1998). Para a estimação da 
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densidade de volume a orientação dos cortes é imaterial (CRUZ-ORIVE e 

WEIBEL, 1990). 

 Segundo o princípio de Cavaliere, a partir de cortes seriados de 

uma estrutura podemos conhecer seu volume, sendo para tal imprescindível 

conhecer a espessura da microtomia, porém não sendo necessário que todos 

os cortes da série sejam analisados. Podemos contar um corte a cada 

intervalo sistemático sem que isso, estatisticamente, diminua a acurácia do 

método. O trabalho de contagem assim fica reduzido e mais rápido 

(MANDARIM-DE-LACERDA, 2003; CRUZ-ORIVE e WEIBEL, 1990). Tal 

princípio é ilustrado na figura 6. 

 

Figura 6 – Princípio de Cavaliere e o volume estimado de um órgão 

 

(Mandarim de Lacerda, 2003) 

  

 Realizam-se cortes seriados de espessura (t) uniforme. Por 

exemplo, a cada cinco secções (T = 5t) realiza-se uma medida para 

determinar a área (por exemplo, pelo método de contagem de pontos: em um 

sistema teste de área quadrada, a área (A) do ponto (P) é calculada como o 

quadrado da distância entre os pontos, d). 
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 Royet (1991) descreve que Thompson (1930) e Glagolev (1933), 

foram os primeiros autores a descrever um método para estimar a densidade 

de volume com a ajuda de um conjunto de pontos-teste. Esse método é 

chamado de “método de contagem de pontos” no qual PP é a razão entre o 

número de pontos-teste que tocam a superfície do objeto e o número de 

pontos que tocam a superfície da estrutura. Sendo assim: 

p

T

p

T

p

T

A
A

V
V

P
P= =

     e   AA = VV = PP 

 

 Onde PP = pontos-teste que tocam o objeto (pontos parciais) e PT = 

pontos-teste que tocam a estrutura (pontos totais).  

 Na estereologia os resultados são obtidos através da contagem de 

pontos-teste e interseções-teste, aplicando-se algumas fórmulas matemáticas 

definidas previamente, considerando-se a geometria da construção do 

sistema-teste.  

 Um sistema teste é um sistema de linhas (retas ou curvas) e pontos 

que pode ser superposto a uma imagem morfológica para a contagem 

estereológica (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). Tradicionalmente, os 

sistemas-teste são desenhados com linhas retas ou segmentos de linhas 

retas, apresentando um arranjo triangular, quadrangular ou hexagonal. Cada 

um desses arranjos determina as características básicas do sistema-teste. 

Elas são AP (área do ponto-teste), PT (número de pontos-teste) e d (a menor 

distância entre pontos-teste).  

 A área-teste pode ser conhecida multiplicando-se o número de 

pontos-teste pela área de um ponto-teste. O sistema-teste M-42 de Weibel, 

Kistler e Scherle (1966) apresenta 42 pontos-teste, a linha-teste mede 21d e 

a área-teste mede: 

42 3
2. .

 d2  
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 Todas as estruturas estudadas que tocam as linhas proibidas do 

sistema-teste M-42 não são contadas para não haver uma superestimação na 

quantificação (Figura 7). 

 

Figura 7 - Sistema-teste M-42 

 

(Mandarim de Lacerda, 2003) 

 

 As estruturas que tocam as linhas proibidas (tracejadas) não são 

contadas. As linhas curtas (d) calibram esse sistema-teste e suas 

extremidades são consideradas os pontos-teste (PP). 

 Estabelecer o menor tamanho da amostra a ser analisada 

estereologicamente com resultados estatisticamente significativos promove 

economia e redução de trabalho. Segundo Hally (1964) citado por Weibel, 

Kistler e Scherle (1966), esse problema pode ser mais bem avaliado 

utilizando-se a seguinte fórmula: 



40 
 

 

 
EPR

n
VV=

−( )1

 

 Sendo: EPR = erro padrão relativo, VV = densidade de volume da 

estrutura em análise, n = número de pontos a serem contados. Então, para 

conhecermos o tamanho mínimo da amostra a ser estudada realizamos um 

ensaio preliminar no qual determinamos a densidade de volume da estrutura 

em questão sendo VV a razão do número de pontos que atinge a estrutura 

(PP) pelo número de pontos-teste (PT): 

V
p

T
V P

P=  

 O valor encontrado e aplicado na fórmula de Hally (1964) citado por 

Weibel, Kistler e Scherle (1966) nos fornece o valor de n. No entanto, esse 

valor (número de pontos a serem contados) deve ser corrigido em função de 

a estrutura estudada ocupar apenas um percentual do volume total. Para tal 

utiliza-se a seguinte fórmula: 

V
nn

V

calculado
corrigido

=
 

 Para determinarmos o número de campos a serem contados por 

espécime, basta dividirmos o número de pontos a serem contados corrigidos 

(n corrigido) pelo número de pontos-teste do sistema-teste utilizado, e.g., no 

sistema-teste M-42 são 42 pontos-teste (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003).  

 A aquisição de dados na maioria dos estudos estereológicos é 

obtida diretamente de imagens, normalmente oriundas de microscopia óptica 

e microscopia eletrônica de transmissão (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003; 

CRUZ-ORIVE e WEIBEL, 1990).  

 Qualquer sistema teste deve ser sobreposto a uma imagem, o que 

pode ser feito através da ótica do microscópio, ou em uma tela de monitor em 

um sistema de vídeo acoplado a um microscópio. De qualquer forma, é 
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necessário contar linhas e pontos que atingem as estruturas do tecido, ou 

número de objetos na área, para conseguirmos as informações necessárias 

às fórmulas estereológicas (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 
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6  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1  CUIDADOS ÉTICOS 

 

 O protocolo de pesquisa e o projeto foram aprovados (CEP/HUPE: 

2889 CAAE: 0040.0.228.000-11) pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ - Anexo 1) e compõe o protocolo de colaboração científica 

entre a UERJ e a Universidade Federal Fluminense (UFF - Anexo 2), onde os 

fragmentos de 1x1cm de tecidos de UP hiperplásica e normais foram cedidos 

ao Laboratório de Morfologia Experimental (LAMEx-UFF).  

 

6.2  DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 As amostras de tecido uretral (Figura 8) da ZT de próstatas com 

HPB foram coletadas de 10 pacientes entre 63 e 79 anos (média 66) 

submetidos à prostatectomia aberta. A maioria dos pacientes apresentavam 

próstatas volumosas, maiores que 60cm3, urofluxometria com fluxo urinário 

(Qmáx)  de 12 ml/s ou menor e, EFP (Estudo Pressão Fluxo) com Pdet igual 

ou superior a 40cm H2O. Nomograma Schafer com grau de obstrução de 4,5 

e International Prostate Symptom Score (IPSS) de 18 ou maior.  

 Todos esses pacientes apresentavam sintomatologia obstrutiva e 

diagnóstico histopatológico confirmado de HPB por dois patologistas (duplo-

cego), sendo excluído assim, a presença de quaisquer focos de neoplasias, 

prostatites ou hiperplasias atípicas nas amostras estudadas.  

As prostatectomias abertas foram indicadas e realizadas pelo setor de 

urologia do HUPE da UERJ, em pacientes do HUPE que apresentavam, em 

sua maioria, próstatas com volume igual ou maior que 80 cm3 ou, 

ocasionalmente em próstatas menores mas com alguma alteração vesical 

concomitante (divertículos ou cálculos), retenção urinária persistente, 

infecção urinária recorrente, hematúria recorrente ou insuficiência renal.  
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 O material controle consistiu de 10 próstatas, em conjunto com as 

respectivas uretras prostáticas, obtidas em necropsias de indivíduos adultos 

jovens com idade entre 18 a 30 anos (média 24), pesando entre 19 e 25g, 

consideradas dentro dos limites da normalidade morfológica e 

histopatológica. Todos os pacientes do grupo controle foram vítimas de morte 

acidental, tendo sido constatado durante as necropsias, que a causa da 

morte não implicava em comprometimento dos órgãos urogenitais. As mortes 

ocorreram no local do evento, não sendo evidenciado atendimento pré, ou 

hospitalar, excluindo-se assim a possibilidade de trauma uretral por 

cateterismo vesical. No protocolo de pesquisa foi estabelecido um critério de 

tempo entre a hora da morte e a retirada do material, que não deveria 

exceder a seis horas.  

 

6.3  OBTENÇÃO DA AMOSTRA 

 

 Para a extração dos fragmentos da UP na ZT do grupo HPB, 

obtidos de peças de ressecções cirúrgicas oriundas dos pacientes operados 

no setor de urologia do HUPE da UERJ. Foi realizado em cada uma das 

próstatas um corte sagital mediano na ZA (lobo anterior, fibromuscular) até 

atingir o nível da UP para exposição do colículo seminal (veromontanum) 

após o afastamento das margens criadas pela incisão. O colículo seminal 

indica a orientação anatômica precisa da região pré-prostática e direciona 

com segurança a retirada da UP na região da ZT da próstata (MCNEAL, 

1978).  
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Figura 8 - Imagem representando a orientação anatômica do sítio de estudo 

 
(Adaptado de GARTNER, 1997) 

 

 Após a obtenção dos fragmentos, estes sofreram a clivagem "ortrip" 

(Figura 9) para a realização da estereologia (MATTFELDT, MOBIUS e MALL, 

1985; GUNDERSEN et al., 1988; MANDARIM-DE-LACERDA, 1998, 2003). 

Tal método consiste de seções ortogonais dos fragmentos, três vezes 

consecutivamente, sendo o primeiro corte aleatório, o segundo ortogonal ao 

primeiro e o terceiro também ortogonal ao segundo. Desta forma, obtêm-se 

cortes aleatórios uniformemente isotrópicos. 
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Figura 9 - Imagem representando o “ortrip” (Método Orientator”) 

 
(Mandarim de Lacerda, 2003) 

 

 Imagem representando o “ortrip” - seções ortogonais dos 

fragmentos, três vezes consecutivamente, sendo o primeiro corte aleatório 

(A-B), o segundo ortogonal ao primeiro (C) e o terceiro também ortogonal ao 

segundo (D) (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 

 Para a extração dos fragmentos da UP na ZT do grupo controle, foi 

realizada incisão mediana da parede abdomino-pélvica na região 

suprapúbica, expondo assim os órgãos pélvicos masculinos para retirada do 

bloco urogenital. A próstata foi então ressecada e isolada, conjuntamente 

com a UP. A partir deste passo os procedimentos utilizados foram os mesmos 

usados para o grupo HPB. 

 Cabe aqui reforçar que durante a remoção das amostras de 1x1cm 

da uretra na ZT das próstatas de ambos os grupos - controle e HPB, 

respeitou-se as orientações anatômicas propostas por McNeal (1978).  
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6.4  PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

 Para a análise estereológica, as amostras provenientes dos dois 

grupos foram fixadas em formol 10% tamponado por 24h e posteriormente 

desidratadas em soluções crescentes de álcoois, iniciando com 70% até o 

álcool absoluto, clarificadas em xilol e incluídas em parafina. Os cortes de 5-

µm de espessura das 10 amostras coletadas, foram corados inicialmente com 

hematoxilina-eosina para posterior exclusão do material que apresentasse 

artefatos de fixação e ou processamento (BEHMER, TOLOSA e FREITAS 

NETO, 1975; BANCROFT e COOK, 1994).  

 As amostras foram examinadas por um médico patologista para a 

exclusão de focos de neoplasias, prostatites ou hiperplasias atípicas e 

posteriormente, submetidas à confirmação diagnóstica por outro médico 

patologista, da Unidade de Pesquisa Urogenital do Centro Biomédico - 

Instituto de Biologia da UERJ, visando evitar viés de classificação das 

amostras (MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 

 

6.5  SELEÇÃO DE CORTES  

 

 De cada UP, da ZT, foram retirados cinco fragmentos que 

originaram cinco cortes diferentes de 5-µm de espessura. De cada corte, 

foram analisados cinco campos aleatórios, perfazendo um total de 25 áreas 

teste analisadas em cada UP; perfazendo um total de 250 áreas teste para 

cada grupo em um total de 500 áreas teste analisadas.  
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6.6  MÉTODOS DE COLORAÇÃO 

 

6.6.1 Fibras musculares e tecido conjuntivo 

 

 Foi utilizada a técnica de tricrômico de Masson (BANCROFT e 

COOK, 1994). Esta técnica de coloração é utilizada para evidenciar o 

colágeno, que se cora em azul em contraste marcante com as fibras 

musculares lisas (Figura 10), coradas em tons de vermelho (BEHMER, 

TOLOSA e FREITAS NETO, 1975; BANCROFT e COOK, 1994). 

 

Figura 10 - Fotomicrografia - Técnica Tricrômio de Masson 

 

Fonte: Material do autor (UFF) 

Fotomicrografia representativa da coloração do tecido uretral da próstata normal, corada 
com Técnica Tricrômio de Masson. Setas = Músculo liso disposto ao colágeno = coloração 
azulado. Aumento de 400X. 
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6.6.2 Fibras do sistema elástico 

 

 Foi utilizada a técnica de Resorcina-fucsina de Weigert, com prévia 

oxidação com oxona. Introduzida em técnica histológica por Weigert fornece 

excelentes resultados para a coloração das fibras do sistema elástico 

(BANCROFT e COOK, 1994; COTTA-PEREIRA, GUERRA e BITTENCOURT-

SAMPAIO, 1976). O reativo de Weigert é formado pela precipitação da 

fucsina básica-resorcina pelo cloreto de ferro demonstrando a presença de 

fibras elásticas e elaunínicas (Figura 11) e, após uma etapa de oxidação com 

ácido peracético/oxona, também as fibras oxitalânicas (BANCROFT e COOK, 

1994; COTTA-PEREIRA, GUERRA e BITTENCOURT-SAMPAIO, 1976). 

 

Figura 11 - Fotomicrografia - Técnica de Weigert 

   
Fonte: Material do autor (UFF) 

Fotomicrografia representativa da coloração do tecido uretral da próstata normal, corada 
com Técnica de Weigert. Setas = fibras elásticas. Aumento de 400X. 
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6.6.3 Imunohistoquímica para fibronectina 

 

 Parte das amostras de tecido periuretral prostático foram fixados 

em solução de formol a 4% sofreram cortes 3µm de espessura foram 

immunomarcados usando-se a técnica estreptavidina-biotina-peroxidade 

(LSAB2) (DakoCytomation - EUA). A recuperação antigênica induzida por 

calor foi realizada para fibronectina (FN) (Solução Dako, pH 6,1) e, 

posteriormente, os cortes foram incubados com anticorpo primário 

(Polyclonal, A0245-at 1:600 dilution - Dako, Carpinteria, CA, USA) 300-600 a 

temperatura ambiente. Os controles positivos foram tonsila normal para 

fibronectina (Figura 12). 

 

Figura 12 - Fotomicrografia representativa da imunomarcação para 

fibronectina do tecido uretral da próstata normal 

Fonte: Material do autor (UFF) 

Aumento de 400X. 
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6.7  AQUISIÇÃO DAS IMAGENS  

 

 As imagens para análise e quantificação bidimensional foram 

obtidas em aumento de 40 vezes em microscópio óptico Olympus acoplado a 

uma câmera de vídeo Sony CCD (Figura 13), sendo a imagem dos campos 

microscópicos transferida para um monitor Sony KX14-CP1.  

 

Figura 13 - Desenho esquemático de um circuito fechado de vídeo-

microscopia para digitalização de imagens 

 

(modificado de MONTEIRO-LEAL, 2000). 

 

6.8  ESTEREOLOGIA 

 

 Os dados foram obtidos pelo método de contagem de pontos 

superpondo um sistema teste M42 sobre a tela do monitor (WEIBEL, 

KISTLER e SCHERLE, 1966). As características básicas do sistema-teste são 
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Ap (área do ponto-teste), Pt (número de pontos-teste) e d (a menor distância 

entre pontos-teste). A área-teste pode ser conhecida multiplicando-se o 

número de pontos-teste pela área de um ponto-teste (WEIBEL, KISTLER e 

SCHERLE, 1966; MANDARIM-DE-LACERDA, 1998, 2003). O sistema-teste 

M42 de Weibel, Kistler e Scherle (1966) apresenta 42 pontos-teste, a linha-

teste mede 21d e a área-teste mede:  

 d 2 

 

6.9  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 Os dados foram analisados no software Graphpad Prism 7 

(Graphpad). Utilizou-se o teste Kolmogorov-Smirnov para analisar se os 

dados encontram-se dentro da distribuição normal Gaussiana e o Teste 

Mann-Whitney para evidenciar a diferença entre os grupos de próstata normal 

e as com HPB. Para determinar se essa diferença foi significativa, 

considerou-se p < 0,05 como significativos. 
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7  RESULTADOS  

 

7.1  DENSIDADE VOLUMÉTRICA DOS ELEMENTOS FIBROSOS DA MEC  

 

 Os resultados relatados são exclusivamente da UP no segmento da 

ZT da próstata humana. A UP do grupo controle foi  principalmente composta 

por mucosa com epitélio de transição (Figura 14/A). Observou-se abaixo da 

mucosa, a submucosa contendo feixes de colágeno intercalados com feixes 

longitudinais de músculo liso (Figura 14/B) e fibras elásticas (Figura 14/C). 

Estas duas camadas paralelas parecem constituir o principal componente da 

parede uretral no segmento prostático. No grupo de HPB, foram observadas 

alterações histológicas na mucosa uretral com o epitélio danificado (Figura 

14/D). Verificamos diminuição estatisticamente significativa da Vv do 

colágeno, na proporção de 18,3% (25.1 ± 2.4), (Figura 14/E), bem como 

diminuição estatisticamente significativa das fibras elásticas na proporção de 

18,7%, (17.1 ± 1.1), (Figura 14/F). A Vv do músculo liso apresentou-se 

discretamente aumentada na proporção  de 4,6%, (52.3 ± 2.3), mas este dado 

não foi estatisticamente significativo. Os valores relativos (média ± SD%) da 

avaliação quantitativa em ambos os grupos são mostradas na tabela 1. 
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Figura 14 A/F - Prancha ilustrativa de fotomicrografias do tecido conjuntivo, 

músculo liso e das fibras do sistema elástico da UP na ZT 

 
A: epitélio de uretra normal. B: tecido conjuntivo de uretra normal com pouco músculo liso 
(seta dupla). C: fibras elásticas (seta) de uretra normal. D: epitélio de uretra com HPB. E: 
tecido conjuntivo de uretra com HPB com hipertrofia muscular lisa (seta dupla). F: fibras 
elásticas (seta) de uretra com HPB. X40. 
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Tabela 1 - Resultados da densidade volumétrica das fibras do sistema 

elástico, colágeno e músculo liso da UP na ZT 

Elemento Controle HPB Urethra n P 

Fibras 

Elásticas 

20.3 ± 0.3 17.1 ± 1.1 10 0.007 # 

Colágeno 29.7 ± 1.9 25.1 ± 2.4 10 0.03 # 

Músculo Liso 49.9 ± 0,4 52.3 ± 2.3 10 0.09 * 

Dados apresentados em % médio ± SD. 

# = estatisticamente significativo pelo teste Mann-Whitney; 

* = Não estatisticamente significativo pelo teste Mann-Whitney. 

 

7.2  IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 A expressão imunohistoquímica da fibronectina foi observada no 

interstício da MEC de todos os tecidos uretrais prostáticos dos dois grupos. 

No tecido periuretral de amostras de HPB mostrou uma expressão intensa na 

área periacinar, e disperso no estroma (Figura 15/A). Por sua vez, o tecido 

periuretral das amostras do grupo controle apresentaram imunorreatividade 

mais dispersa e fraca (Figura 15/B). 

 A Vv da fibronectina no tecido periuretral da ZT dos controles e 

pacientes com HPB foi de 21,9% ± 1,5% e 29,1% ± 1,2% respectivamente. 

Ocorrendo portanto diferenças estatisticamente significativas (P<0,0001) que 

podem ser observadas nas figuras 15/A e 15/B. Quando comparado com o 

grupo de controle, a Vv da fibronectina apresentou aumento significativo no 

pacientes com HPB (32,8%; P <0. 0001). 
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Figura 15 A/B - Prancha ilustrativa de fotomicrografias da imunohistoquímica 

para fibronectina (cor marrom) do tecido periuretral prostático (ZT) 

 
A: Grupo HPB mostrando intensa expressão periacinar de fibronectina e disperso pelo 
estroma.  

B: Grupo Normal mostrando expressão dispersa e fraca de fibronectina em todo o tecido. 
X40. 
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8  DISCUSSÃO  

 

8.1  METODOLOGIA  

 

 Numerosos trabalhos utilizando métodos de morfometria 

quantitativa foram realizados sobre os diferentes elementos histoarquiteturais 

da próstata humana. Entretanto, em sua grande maioria os estudos 

envolviam comparações realizadas entre HPB e câncer prostático (NAKADA e 

KUBOTA, 1994), entre diferentes amostras de HPB (SHAPIRO et al., 1992; 

ICHIYANAGI et al., 2000), ou ainda entre HPB e próstatas fetais (BIERHOFF 

et al., 1997). Apenas um estudo comparou HPB e próstatas normais de 

jovens, utilizando cinco casos controle para o mesmo número de casos de 

HPB (BARTSCH et al., 1979), entretanto, a coleta dos fragmentos das 

próstatas do grupo controle foi aleatória, portanto sem orientação anatômica 

precisa, conforme o modelo descrito por Mcneal (1978). No propósito de 

analisar somente a ZT (parênquima prostático), nosso grupo de pesquisa 

realizou vários trabalhos (CHAGAS et al., 2002; BABINSKI et al., 2002, 2003; 

COSTA et al., 2004; CARDOSO, COSTA e SAMPAIO, 2000; BABINSKI et al., 

2007).  

 Após estudos de McNeal (1978, 1980, 1984) ficou evidente que a 

próstata não é um órgão anatomicamente homogêneo, mas que apresenta 

regiões com origens embriológicas distintas e características histológicas 

peculiares. Esta morfologia complexa associada ao fato da HPB desenvolver-

se, na grande maioria dos casos, na ZT (PARTIN e COFFEY, 1998; MCNEAL, 

1978, 1984, 1990, 1997) faz com que diversos trabalhos morfométricos 

(BARTSCH et al., 1979; SHAPIRO et al., 1992, 1997; SCHUSTER e 

SCHUSTER, 1999) necessitem de avaliação cuidadosa, uma vez que na 

coleta das amostras para análise não ocorreu uma orientação anatômica 

precisa ou ainda, foi simplesmente ignorada a descrição nos materiais e 

métodos do trabalho publicado. No propósito de analisar somente a ZT 

(parênquima prostático), nosso grupo de pesquisa realizou vários trabalhos 
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prévios (CHAGAS et al., 2002; BABINSKI et al., 2002, 2003; COSTA et al., 

2004; CARDOSO, COSTA e SAMPAIO, 2000; BABINSKI et al., 2007). 

 A heterogeneidade do tecido prostático da ZT é conhecida (MARKS 

et al., 1994; CHAGAS et al., 2002; BABINSKI et al., 2003; COSTA et al., 

2004), bem como a contiguidade do mesmo com o tecido da UP (MANAIA et 

al., 2012, 2015; BABINSKI et al., 2014). Utilizamos o método de clivagem 

"ortrip" para a realização deste trabalho, garantindo assim, cortes aleatórios, 

imparciais e uniformemente isotrópicos. Este método mostrou-se eficaz para 

evitar viés de quantificação em amostras anisotrópicas, como por exemplo a 

musculatura.  (MATTFELDT, MOBIUS e MALL, 1985; GUNDERSEN et al., 

1988; MANDARIM-DE-LACERDA, 1998, 2003).  

 A utilização do método estereológico por contagem de pontos 

demonstrou ser eficiente para a quantificação dos componentes histológicos 

da UP como foi em trabalhos prévios realizados no parênquima prostático 

(ZT) (CHAGAS et al., 2002; COSTA et al., 2004). Elegendo este método de 

quantificação, procuramos evitar viés e falsos resultados decorrentes de 

análises automáticas por softwares que, ao binarizar as imagens a partir de 

tons de cinza, podem superestimar ou mesmo subestimar os diversos 

componentes analisados (SCHUSTER e SCHUSTER, 1999).  

 Os trabalhos desenvolvidos no LAMEx-UFF utilizando métodos 

tradicionais de coloração (Tricrômio de Masson e Técnica de Weigert) [Figura 

14 (A-F)], mostraram-se adequados para estudos estereológicos pois 

possibilitaram uma diferenciação fidedigna entre os componentes fibrosos do 

estroma da UP (MANAIA et al., 2012; BABINSKI et al., 2014). O contraste 

das estruturas histológicas que é produzido por estes métodos, proporciona a 

identificação precisa dos elementos fibrosos da MEC e músculo liso 

facilitando a quantificação estereológica como mostrado por Chagas et al. 

(2002) e Costa et al. (2004). 
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8.2 CORRELAÇÃO ENTRE AS ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS E 

OBSTRUÇÃO INFRAVESICAL 

 

 A correlação entre as alterações histológicas na ZT observadas em 

trabalhos prévios (CHAGAS et al., 2001, 2002; BABINSKI et al., 2002, 2003, 

2007; COSTA et al., 2004) e o estabelecimento da sintomatologia obstrutiva, 

ainda não foi perfeitamente esclarecida, uma vez que o grau de obstrução 

infravesical não mantém obrigatoriamente relação com o tamanho da próstata 

(APPELL et al., 1980; SHAPIRO et al., 1992; ISHIGOOKA et al., 1996).  

 Alguns autores acreditam que o mecanismo da obstrução seja 

misto, com um componente estático, formado pela presença anatômica do 

adenoma e com um componente dinâmico, representado pelo tônus da 

musculatura lisa da ZT contígua a UP (CAINE, 1986; LEPOR, 1989). No 

entanto, Ichiyanagi et al. (2000) evidenciaram uma diminuição da Vv da 

musculatura lisa em pacientes com obstrução infravesical por HPB, 

ressaltando o papel dos componentes não musculares na fisiopatologia da 

doença.  

 Existem várias opiniões divergentes envolvendo a relação entre o 

tamanho da próstata hiperplásica e o grau de compressão da uretra 

(SHAPIRO et al., 1992; ISHIGOOKA et al., 1996; ICHIYANAGI et al., 1999). A 

relação entre o IPSS e o volume total da próstata hiperplásica sugere que 

quanto a maior próstata, mais graves são os sintomas. Por outro lado, a falta 

de relação entre o volume total prostático e a obstrução infravesical sugerem 

que os sintomas e resultados urodinâmicos da obstrução infra-vesical da HPB 

está mais associado com o alargamento da ZT da próstata pelos nódulos 

(compressivos sobre a uretra) do que com o volume total de próstata 

(ISHIGOOKA et al., 1996; ICHIYANAGI et al., 1999). Assim, a relação entre 

as alterações histológicas na UP e o início dos sintomas obstrutivos não são 

completamente conhecidos. 

 Os elementos componentes da MEC são muito importantes no 

desenvolvimento dos tecidos e órgãos, reconstrução e reparação de danos e 

manutenção da normalidade tecidual (HAY, 1991; 2000; KIELTY et al., 2002). 



59 
 

 

Portanto, a localização e a disposição do MEC estão associadas às 

características funcionais de cada tipo de tecido, apontando as suas 

propriedades biomecânicas particulares (HAY, 1991; EVANS et al., 2000; 

KIELTY et al., 2002). Assim, agressões e alterações nos elementos da MEC 

de um tecido-órgão também alteram as suas propriedades (DA-SILVA et al., 

2002a). 

 Sabe-se que a uretra masculina humana, na sua extensão, 

apresenta uma aparência morfológica uniforme, enquanto que existem 

diferenças na estrutura histológica em seus segmentos (membranoso, 

glandular e esponjoso), justificando as diferenças funcionais (HSU et al., 

1994; DA-SILVA et al., 2002a) e patológicas (1976; BASKIN et al., 1993; DA-

SILVA et al., 2002b). Considerando esses conceitos, podemos verificar que 

os resultados obtidos em nosso estudo, da uretra proximal [prostática], 

diferem dos demais previamente publicados, no que se refere aos segmentos 

da uretra distal [membranosa e esponjosa] (DA-SILVA et al., 2002a,b).  

 Em nosso estudo observamos que os elementos fibrosos da MEC 

da UP de pacientes com HPB apresentaram diminuição estatisticamente 

significativa da Vv do colágeno (18,3%), bem como diminuição (18,7%) das 

fibras elásticas. Entretanto a Vv do músculo liso apresentou-se discretamente 

aumentada (4,6%), mas não estatisticamente significativa [(Tabela 1 e Figura 

14 (A-F)]. Por outro lado, observamos um aumento significativo (32,8%; P <0. 

0001) na Vv da fibronectina no pacientes com HPB (Figuras 15/A e 15/B). 

 Estudos prévios realizados em  nossa dissertação de mestrado, 

aonde foi constatado um aumento estatisticamente significativo na Vv das 

fibras reticulares, corroboram as premissas desta tese. Esses dados, 

somados a uma diminuição estatisticamente significativa nas fibras do 

sistema elástico e colágeno, bem como um aumento, também 

estatisticamente significativo, da fibronectina, sugerem fortemente que os 

nódulos hiperplásicos situados na ZT provocam alterações significativas nos 

elementos fibrosos da MEC na parede uretral prostática que poderiam 

explicar as alterações na complacência uretral e, consequentemente nos 

resultados de exames de urodinâmica. 
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 Os resultados quantitativos encontrados no presente estudo diferem 

de estudos prévios em alterações dos elementos da MEC da ZT da próstata 

(CHAGAS et al., 2002; COSTA et al., 2004). Utilizamos o mesmo método 

estereológico para a quantificação na UP da ZT e, notamos que a 

organização tecidual é diferente, apesar de o tecido da parede uretral ser 

contiguo com a ZT da próstata. Dessa forma, acreditamos que a pressão 

externa exercida pelos nódulos hiperplásicos da ZT, provavelmente, promove 

um remodelamento da MEC da parede uretral. 

 Este fenômeno implica também na distensão da parede uretral 

prostática com aumento do eixo longitudinal e anteroposterior da mesma, 

levando com isso a uma agressão da submucosa e mucosa. McNeal (1997) 

descreve que essas alterações poderiam ocorrer devido à posição da parede 

uretral, que é contigua ao tecido da ZT, aonde ocorre a maioria dos nódulos 

hiperplásicos. Isto poderia comprimir a uretra e criar um alargamento na 

mucosa uretral quando os nódulos hiperplásicos expandem, agredindo os 

elementos fibrosos da MEC que perdem papel de conservação da estrutura 

normal da UP.  

 Ao nosso conhecimento, a compreensão desses mecanismos, ainda 

não havia sido relacionada na literatura. Portanto, a diminuição das fibras 

elásticas e de colágeno afetam a manutenção da estrutura da UP, diminuindo 

a sua elasticidade e resistência. Essas alterações devem ser consideradas 

durante os procedimentos urológicos, tais como uretrocistoscopia, RTU,  bem 

como ao interpretar resultados de exames de urodinâmica.  

 Em estudos prévios notamos que a remodelação quantitativa dos 

elementos da MEC se apresenta diferente, onde foi encontrado um aumento 

de 15% para o tecido conjuntivo, 27% para músculo liso na HPB (CHAGAS et 

al., 2002) e 32% para as fibras elásticas, quando comparado com o material 

controle (COSTA et al., 2004). Embora o músculo liso seja o componente 

estromal que apresentou o maior aumento na HPB, o principal componente 

do estroma não é muscular e sim, tecido conjuntivo, cujo percentual total foi 

de 47%. 
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 No presente estudo percebemos que não houve alterações 

significativas na Vv do músculo liso da parede uretral. Yucel e Baskin (2004), 

em estudos anatômicos, relataram que a musculatura do trígono vesical 

estende-se inferiormente ao longo da metade anterior da UP, ao nível do 

verumontanum, como camadas musculares contínuas. Ichiyanagi et al. (1999) 

sugerem que o processo obstrução infravesical pela HPB poderia causar uma 

hipertrofia compensatória do músculo detrusor, que pode ser contínua com a 

UP (YUCEL e BASKIN, 2004). Assim, as modificações mais importantes na 

UP em pacientes com obstrução infravesical, relacionadas a HPB, são 

encontradas nos elementos fibrosos da MEC. 

 Os resultados deste estudo oferecem novas informações sobre a 

morfologia da uretra, principalmente com referência a danos da UP pelos 

nódulos hiperplásicos da ZT, publicados anteriormente (MCNEAL, 1972, 

1997).  
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9  CONCLUSÕES 

 

 Na UP de pacientes com HPB ocorrem importantes modificações 

quali-quantitativas nas fibras elásticas, colágenas e na fibronectina, o mesmo 

não ocorrendo com o músculo liso. 

 A observação da diminuição na concentração de fibras elásticas e 

colágenas e, do aumento da fibronectina na UP na ZT de pacientes com HPB 

quando comparada com as do grupo controle, sugere a participação das 

mesmas em sinergia com outros mecanismos obstrutivos, provavelmente por 

diminuição da complacência e, também da resiliência da UP da ZT do grupo 

HPB. Assim, cremos na ocorrência de desequilíbrios nos processos de 

interação celular na UP da ZT.  
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ANEXO 1 - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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ANEXO 2 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 
 

 
 


