
Figura 22. Exemplos de "cometas" de ratos Wistar tratados com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) (A), farnesol (grupo farnesol) (B) ou geraniol (grupo

geraniol) (C) durante 8 semanas consecutivas em período compreendendo as

etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do "hepatócito resistente"

(Protocolo Experimental 1). Objetiva de 1Ox.
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5.8 Determinação das Concentrações de Colesterol Plasmático Total dos

Animais Submetidos ao Protocolo Experimental 1

A Tabela 9 apresenta os resultados referentes às concentrações

plasmáticas de colesterol total de ratos Wistar normais (grupo N) ou tratados com

AG (grupo AG, controle do veículo), OM (grupo OM, controle), FR (grupo FR) ou

GR (grupo GR), durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendoas

etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do RH (Protocolo

Experimental 1).

Tabela 9. Concentrações plasmáticas de colesterol total de ratos Wistar normais

ou ratos tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas consecutivas, em

período compreendendoas etapas de iniciação e seleção/promoçãodo modelo do

RH (Protocolo Experimental 1).

grupos-
N

AG
OM
FR
GR

n Colesterol Plasmático Total* (rng/dL)

58:!:: 4
64:!:: 3
66:!:: 5
55:!:: 3a
69:!:: 3

11
7
7
8
7

N =normal; AG =água (controle do veículo); OM =óleo de milho (controle);
FR =farnesol; GR =geraniol.
n =número de animais; *média :t erro-padrão da média.

adiferença estatisticamente significante em relação ao grupo OM (controle) (p<O,05),

segundo o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.

De acordo com a Tabela 9, em comparação ao grupo N, observa-se nos

grupos AG (controle do veículo) e OM (controle) sugestão de concentrações

plasmáticas de colesterol total mais elevadas. Além disso, não foram constatadas

diferenças (p>O,05) entre os grupos AG e OM quanto às concentrações

plasmáticas de colestero! total. Em comparação ao grupo OM (controle), o grupo

FR, mas não o GR, apresentou menores (p<O,05)concentrações plasmáticas de
colesterol total.

Ong,ThomasP.
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5.9 Avaliação da Expressão Hepática do Receptor Ativado pelo Farnesóide X

(FXR)em AnimaisSubmetidos ao Protocolo Experimental1

Para a avaliação da expressão hepática de FXR em animais do Protocolo

Experimental 1, foram realizados 2 "imunoblots", cada um dos quais com

amostras de proteínas de extratos nucleares de 3 animais de cada um dos grupos

N, OM, FR e GR, e de 2 animais no caso do grupo AG. Assim, no total, a

expressão hepática de FXR foi analisada em 6 animais por grupo (N, OM, FR e

GR) e em 4, no caso do grupoAG.

A Figura 23 ilustra resultado de 1 dos 2 "imunoblots" realizados,em que se

observa a banda de interesse com 54 KDa, referente ao receptor nuclear FXR

(Forman et ai., 1995). No caso de cada 1 dos 2 "imunoblots"obtidos, a expressão

de FXR foi normalizada de acordo com a quantidade de proteína de extrato

nuclear carregada nos respectivos géis (Tao et aI., 2002) (Figura 24).

Posteriormente, para possibilitar o tratamento matemático e a somatória dos

resultados dos 2 "imunoblots" distintos, os valores de expressão normalizada de

FXR dos animais submetidos ao modelo do RH foram transformados em

porcentagem de expressão de FXR em relação à expressão observada nos

animais do grupo N, que foi considerada 1, ou seja, 100% (Figura 25).

Detectou-se a expressão hepática do receptor FXR em ratos normais ou

tratados com AG, OM, FR ou GR durante as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH (Figura 23). Entretanto, após normalização

das expressões de FXR de acordo com a quantidade de proteínacarregada no gel

e ajuste dos resultados como porcentagem de expressão de FXR em relação à

expressão observada no grupo N (100%), não foram detectadas diferenças

(p>0,05) entre os diferentesgrupos experimentais.

Ong,ThomasP.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



Figura 23. Expressão do receptor nuclear ativado pelo farnesóide X (FXR)

determinada por "western blot" e utilizando-se amostras de extrato protéico

nuclear de fígado de ratos Wistar normais (grupo normal) ou tratados com água

(grupo água, controle do veículo), óleo de milho (grupo óleo de milho, controle),

farnesol (grupo farnesol) ou geraniol (grupo geraniol) durante 8 semanas

consecutivas em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental

1). Observar banda de 54 KDa, correspondente ao receptor nuclear ativado pelo

farnesóideX (FXR).

Figura 24. Membrana corada com "Coomassie Blue" para normalização

subseqüente, de acordo com a quantidade de proteína de extrato nuclear

carregada em cada poço no gel, da expressão hepática do receptor nuclear

ativado pelo farnesóide X (FXR) de ratos Wistar normais (grupo normal) ou

tratados com água (grupo água, controle do veículo), óleo de milho (grupo óleo de

milho, controle), farnesol (grupo farnesol) ou geraniol (grupo geraniol) durante 8

semanas consecutivas em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelo do "hepatócitoresistente" (Protocolo Experimental

1).
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A B c ND E GF H J K L M

A.C

D-E

F.H

I-K

L-N

A

animais do grupo normal (N) (n = 3)

animais do grupo água (AG) (n = 2)

animais do grupo óleo de milho (OM) (n = 3)

animais do grupo geraniol (GR) (n = 3)

animais do grupo farnesol (FR) (n = 3)

B c D E F G H J K L M N

A-C

D-E

F-H

I-K

L-N

animais do grupo normal (N) (n = 3)

animais do grupo água (AG) (n = 2)

animais do grupo óleo de milho (OM) (n = 3)

animais do grupo geraniol (GR) (n = 3)

animais do grupo farnesol (FR) (n = 3)
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Figura 25. Expressão normalizada do receptor nuclear ativado pelo farnesóide X

(FXR) de animais dos grupos água (AG; controie do veículo), óleo de milho (OM;

controle), farnesol (FR) e geraniol (GR) (Protocolo Experimental 1). Os valores

encontram-se expressos em relação à expressão de FXR do grupo normal (N),

considerada como 1, ou seja, 100%. Os resultados referem-se à media e erro-

padrão da média.
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grupos

N = grupo normal (n = 6)

AG = grupo água (controle do veículo) (n = 4)

OM = grupo óleo de milho (controle) (n = 6)

GR = grupo geraniol (n = 6)

FR = grupo famesol (n = 6)
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5.10 Pesos Corpóreos ao Início e Final do Tratamento, bem como Pesos dos

Fígados por Ocasião do Sacrifício e Consumo de Ração dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 2

A Tabela 10 apresenta os pesos corpóreos iniciais e finais, pesos dos

fígados por ocasião do sacrifício e o consumo de ração de ratos Wistar normais

(grupo Ni) ou tratados com AG (grupo AGi, controle do veículo), OM (grupo OM,

controle), FR (grupo FRi) ou GR (grupo GRi), durante 2 semanas consecutivas, em

período compreendendo a etapa de iniciação do modelo do RH (Protocolo

Experimental 2).

Tabela 10. Pesos corpóreos e dos fígados, bem como consumo de ração de ratos

Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 2 semanas

consecutivas, em períodocompreendendoa etapa de iniciação do modelo do RH

(Protocolo Experimental 2).

N = normal; AG = água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
i = iniciação.
n = número de animais; *média :t erro-padrão da média.

adiferença estatisticamente significante em relação ao grupo N (p<O,05), segundo o teste t

de Student para amostras não pareadas.

bdiferença estatisticamente significante em relação ao grupo OM (controle) (p<O,05),

segundo o teste t de Student para amostras não pareadas.

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP

- -

consumo
9rupos n peso peso peso peso relativo médio de

corpóreo corpõreo absoluto do fígado* ração*
inicial* final* do fígado* (g/100g de (g/100g de

(g) (g) (9) peso corpóreo) peso
corpóreo/dia)

Nj 12 54 :t 1 302 :t 8 8,6 :t 0,4 2,9:t0,1 12:t1

AGi 8 54 :t 1 240 :t 6a 7,9 :t 0,6 3,3 :t 0,3a 11:t1

OMj 7 54 :t 1 248 :t 5a 8,9 :t 0,4 3,7 :t 0,2a 10:t 1

FRi 6 54 :t 1 243 :t 5 10,1:t1,0 4,2 :t 0,3 10:t1

GRj 6 54 :t 1 244 :t 9 10,9:t 1,Ob 4,5 :t 0.4 10:t 1
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Assim como observado por ocasião do início do Protocolo Experimental 1,

verifica-se que os pesos iniciais dos diferentes grupos foram bastante

semelhantes, o que indica que a distribuição dos animais submetidos ao

Protocolo Experimental 2 foi também realizada de forma adequada e aleatória.

Em comparação ao grupo Nj, composto por animais considerados normais não

submetidos ao modelo mencionado, mas que apenas permaneceram nas mesmas

condições que as dos demais (dependências do biotério, temperatura, ciclo luz-

escuro e etc.), observa-se nos grupos AGi (controle do veículo) e OM (controle)

menores (p<0,05) pesos corpóreo finais, maiores (p<0,05) pesos relativos do

fígado, bem como ausência de diferenças (p>0,05) em relação aos pesos

absolutos dos fígados.

Além disso, não houve diferenças (p>0,05) entre os grupos AGi e OM, e

entre os grupos OM, FRi e GRi quanto aos pesos corpóreos finais, consumo

médio de ração, bem como em relação aos padrões de crescimento (Figura 26) e

consumo de mção (Figura 27) ao longo das 8 semanas do Protocolo

Experimental 2. Não se observaram diferenças (p>0,05) entre os pesos absoluto

e relativo dos fígados dos animais dos grupos AGi (controle do veículo) e OM

(controle). Por outro lado, os animais do grupo GRi apresentaram peso absoluto

do fígado maior (p<0,05) do que o dos animais do grupo OM (controle), enquanto

que os animais do grupo FRi apresentaram tendência nesse sentido. Além disso,

os animais dos grupos FRj e GRi tenderam a apresentar pesos relativos dos

fígados maioresdo que os observados no grupo OM (controle).

A perda de peso dos animais dos grupos AGi (controle do veículo), OM

(controle), FRj e GRi após a administração intraperitoneal de DEN e a

estabilização do peso corpóreo por ocasião da administração das 4 primeiras

doses de 2-AAF, são alguns fatores que indicam que a aplicação do modelo de

hepatocarcinogênese tenha sido adequada também no Protocolo Experimental

2. A mortalidade geral situou-se em torno de 30%, não tendo sido verificadas

grandes diferenças entre os diferentes grupos experimentais. Deve-se ressaltar

que foram desprezados desse índice os animais cujas mortes ocorreram por

ocasião da hepatectomiaparcial e que foram consideradasacidentais.

Ong, Thomas P.
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Figura 26. Evolução do peso de ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 2 semanas

consecutivas, em período compreendendo a etapa de iniciação do modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 2).

DEN- dietilnitrosamina;2-AAF- 2-acetilaminofluoreno;HP - hepatectomia parcial a 70%; S - sacrifício;

N - normal; AG - água; OM - óleo de milho; FR - farnesol; GR - geraniol; i - iniciação.
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Figura 27. Consumo de ração de ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 2 semanas consecutivas,

em período compreendendo a etapa de iniciação do modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 2).

DEN - dietilnitrosamina; 2-AAF - 2-acetilaminofluoreno; HP - hepatectomia parcial a 70%; S - sacrifício~

N - normal; AG - água; OM - óleo de milho; FR - farnesol; GR - geraniol; i - iniciação.
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5.11 Análise Macroscópica dos Fígados dos Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental 2

.A Tabela 11 apresenta os dados relativos ao exame macroscópico dos

fígados dos ratos Wistar tratados com AG (grupo AGi, controle do veículo), OM

(grupo OM, controle), FR (grupo FRj) ou GR (grupo GRi), durante 2 semanas

consecutivas, em período compreendendo a etapa de iniciação do modelo do RH

(Protocolo Experimental 2).

Tabela 11. Incidência, número total e número médio de LPN visíveis à

macroscopia observadas por ocasião do sacrifício (8 semanas) de ratos Wistar

tratados com AG, OM, FR ou GR durante 2 semanas consecutivas, em período

compreendendo a etapa de iniciação do modelo do RH (Protocolo Experimental

2).

AG = água (controle do veiculo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
j = iniciação.
n = número de animais; *média:t erro-padrão da média.
LPN = lesões pré-neoplásicas (formações nódulares de tamanhos variados e coloração
esbranquiçada)

Ong. Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP

grupos ratos com LPN incidência de número total de número médio de
visíveis LPN visíveis LPN visíveis LPN visíveis

à macroscopia à macroscopia à macroscopia à macroscopia
(%) por grupo por animal*

AGi 5/8 63 247 35:t 19
OMj 6/7 86 341 49 :t 12
FRj 5/6 83 361 61 :t 18
GRj 5/6 83 353 59 :t 20
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Assim, é possível se constatar que não ocorreram diferenças (p>O,05)entre

os grupos AGj (controle do veículo) e OM; (controle) quanto à incidência de LPN

visíveis à macroscopia.Além disso, em comparação ao grupo AGi, observa-se no

grupo OMi sugestão de maior número total de LPN visíveis à macroscopia, bem

como de maior número médio dessas LPN por animal. Também não foram

observadas diferenças (p>O,05) quanto à incidência e número total de LPN

visíveis à macroscopiaentre os grupos OM (controle), FRj e GRi. Em comparação

ao grupo OM;,observa-se nos grupos FRje GRj sugestão de maior número médio

dessas LPN por animal.

Ong, Thomas P.
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5.12 Análise Morfométrica de LPN Hepáticas GST-P Positivas dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 2

A Tabela 12 apresenta, por sua vez, os dados referentes à análise

morfométrica de LPN positivas para a enzima GST-P totais (persistentes + em

remodelação)de fígados de ratos Wistar tratados com AG (grupo AGi, controle do

veículo), OM (grupo OM, controle), FR (grupo FRi) ou GR (grupo GRi) por 2

semanas consecutivas durante a fase de iniciação do modelo do RH (Protocolo

Experimental 2).

Tabela 12. Análise morfométricade LPN GST-P positivastotais (persistentes+ em

remodelação), de ratos Wistar tratados com água, AG, OM, FR ou GR durante 2

semanas consecutivas, em período compreendendo a etapa de iniciação do

modelodo RH (Protocolo Experimental 2).

AG = água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
i = iniciação.
n = número de animais; *média :t erro-padrão da média.
LPN = lesões pré-neoplásicas (focos/nódulos de hepatócitos).

adiferença estatisticamente significante em relação ao grupo OM (controle) (p<0,05),

segundo o teste não-para métrico de Mann-Whitney.

Ong,ThomasP.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP

9ru pos n número de área das LPN % da área do corte
LPN totais totais ocupada por LPN
por cm2:* (mm2)* totais*

AGi 8 119 :t 23 0,10:t 0,04 12,6 :t 1,0
OMj 7 165:t 14 0,12:t 0,03 18,4 :t 5,2
FRi 6 132:t 10 0,20 :t 0,06a 23,8 :t 6,1
GRj 6 111 :t 13a 0,26 + 0,09a 24,8 + 4,0



ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVADO FARNESOL E GERANIOL EM RATOSWISTAR SUBMETIDOS
AO MODELO DE HEPATOCARCINOGÊNESEDO "HEPATÓCITORESISTENTE"

93

Não foram observadas diferenças (p>O,05) entre os grupos AGi (controle do

veículo) e OM (controle) quanto aos tamanhos das LPN positivas para a GST-P

totais (persistentes + remodelação).Por outro lado, em comparação ao grupo AG,

observa-se no grupo OM sugestão de maior número dessas LPN, bem como de

maior área do corte ocupada pelas mesmas.

Animais tratados com GR por 2 semanas durante a fase de iniciação

apresentaram menor (p<O,05)número de LPN GST-P positivastotais (persistentes

+ remodelação) em comparação aos animais do grupo OM (controle). No caso

dos animais tratados com FR, também por 2 semanas durante a fase de iniciação,

observa-se sugestão de menor número dessas LPN em comparação ao grupo

OM (controle). O tamanho das LPN GST-P positivas totais (persistentes +

remodelação) observadas nos grupos FRi e GRi foi maior (p<O,05) do que o

observado no grupo OM (controle). Além disso, em comparação ao grupo OM,

observa-se nos grupos FRj e GRi sugestão de maior área do corte ocupada por

LPN GST-P positivastotais (persistentes+ em remodelação),

Ong, Thomas P.
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5.13 Avaliação da Proliferação Celular Hepática nos Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental2

Em animais submetidos ao Protocolo Experimental 2, a proliferação

celular hepática foi avaliada por meio da determinação das concentrações

hepáticasde DNA,cujos valores se encontram na Tabela 13.

Tabela 13. Concentraçõeshepáticas de DNA de ratos Wistar normais ou tratados

com AG, OM, FR ou GR durante 2 semanas consecutivas, em período

compreendendo a etapa de iniciação do modelo do RH (Protocolo Experimental

2).

rupos-
Ni

AGi
OM;
FRi
GRj

n-
6
8
7
6
6

concentra~ões hepáticas de DNA
1,36 t 0,08

2,20 ta, 118
2,11:1:0,178
2,24 t 0,14
1,99 t 0,17

N =normal; AG : água (controledo veículo);OM=óleo de milho(controle);
FR =farnesol; GR =geraniol.
i =iniciação.
n =número de animais; *média :t erro-padrão da média.
8diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo Nj (não submetido a
qualquer tratamento) (p< 0,05), segundo o teste t de Student para amostras não
pareadas.

Logo de início é possível se observar que em comparação ao grupo Nj, ou

seja, não submetido a qualquer tratamento, os grupos AGi (controle do veículo) e

OM; (controle) apresentaram maiores (p<O,05)concentrações hepáticas de DNA.

Por outro lado, não foram observadas diferenças (p>O,05)entre os grupos AGi e

OM quanto a tais concentrações. Os grupos FRi e GRi não apresentaram

diferenças (p>O,05)quanto às concentrações hepáticas de DNA, em comparação

ao grupo OM;(controle).

Ong, Thomas P.
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ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVA DO FARNESOL E GERANIOL EM RATOS WISTAR SUBMETIDOS
AO MODELO DE HEPATOCARCINOGÊNESE DO "HEPATÓCITO RESISTENTE"

95

5.14 Pesos Corpóreos ao Início e Final do Tratamento, bem como Pesos dos

Fígados por Ocasião do Sacrifício e Consumo de Ração dos Animais

Submetidos ao Protocolo experimental 3

A Tabela 14 apresenta os pesos corpóreos iniciais e finais, pesos dos

fígados por ocasião do sacrifício e o consumo de ração de ratos Wistar normais

(grupo Ns/p)ou tratados com AG (grupo AGs/p,controles do veículo), OM (grupo

OMs/p,controle), FR (grupo FRstp)ou GR (grupo GRs/p),durante 6 semanas

consecutivas, em período compreendendo a etapa de seleção/promoção do

modelo do RH (Protocolo Experimental 3).

Tabela 14. Pesos corpóreos e dos fígados, bem consumo de raç.ãode ratos de

ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 6 semanas

consecutivas, em período compreendendo a etapa de seleção/promoção do

modelo do RH (Protocolo Experimental 3).

N = normal; AG :: água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
s/p= seleção/promoção.
n = número de animais; *média :t erro-padrão da média.

adiferença estatisticamente significante em relação ao grupo NsIp (p<0,05), segundo o

teste t de Student para amostras não pareadas.

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP
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consumo
grupos n peso peso peso peso relativo médio de

corpóreo corpóreo absoluto do fígado* ração*
inicial* final* do fígado* {g/100g de (g/100g de

(g) (g) (g) peso corpóreo) peso
corpóreo/d ia)

Nslp 12 109:!: 2 336:t 8 10,1 :t 0,4 3,0 :t 0,1 11:t1

AGs/p 9 110:!: 3 261 :t 68 9,7 :t 0,6 3,7:t0,1a 10:t 1

OMs/p 9 109:!: 3 252 :t 98 10,3:t 0,6 4,1 :t 0,1a 10:t 1
FRs/p 7 11°:!: 3 256 :t 9 11,0:tO,3 4,3 :t 0,4 10:t 1
GRs/n 6 109 + 4 255 :t 9 10,4:tO,7 4,1:t 0,1 10:t 1
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Dessa forma, é possível também se verificar que, assim como observado

por ocasião do início dos Protocolos Experimentais 1 e 2, os pesos iniciais dos

animais dos diferentes grupos submetidos ao Protocolo Experimental 3 foram

bastante semelhantes, o que indica que a distribuição dos animais neste

experimentofoi realizadade forma adequadae aleatória.

Em comparação ao grupo Ns/p,composto por animais consideradosnormais

não submetidos ao modelo mencionado, mas que apenas permaneceram nas

mesmas condições que as dos demais (dependências do biotério, temperatura,

ciclo luz-escuro e etc.), observa-se nos grupos AGs/p(controle do veículo) e OMs/p

(controle) menores (p<O,05) pesos corpóreo finais, maiores (p<O,05) pesos

relativos do fígado, bem como ausência de diferenças (p>O,05)quanto aos pesos

absolutos dos fígados (p>O,05).

Além disso, não houve diferenças estatisticamente significantes (p>O,05)

entre os grupos AGs/p(controle do veículo) e OMs/p(controle), e entre os grupos

OMs/p(controle), FRs/pe GRs/pquanto aos pesos corpóreos finais, pesos absoluto

e relativo dos fígados e consumo médio de ração, bem corno em relação aos

padrões de crescimento (Figura 28) e consumo de ração (Figura 29) ao longo das

8 semanas do Protocolo Experimental 3. Dessa forma, esses dados indicam que

nas doses utilizadas (25 mg/100 9 de p.c.) FR e GR não apresentaramtoxicidade

aparente, agora, quando administrados a ratos Wistar durante 6 semanas

consecutivas, em períodocompreendendoa fase de seleção/promoçãodo modelo
do RH.

A perda de peso dos animais dos grupos AG (controle do veículo), OM

(controle), FR e GR após a administração intraperitonealde DEN e a estabilização

do peso corpóreo por ocasião da administração das 4 primeiras doses de 2-AAF,

são indícios de que a aplicação do modelo de hepatocarcinogêneseno Protocolo

Experimental 3 foi adequada. A mortalidade geral situou-se em torno de 25%,

não tendo sido verificadas grandes diferenças entre os diferentes grupos

experimentais. Deve-se ressaltar que foram desprezados desse índice os animais

cujas mortes ocorreram por ocasião da HP e que foram consideradasacidentais.

Ong, Thomas P.
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--------------------------

. - ~
H AG, OM, FR ou GR I... Grupos

-+-Ns/p
-- AGs/p

OMs/p
~ FRs/p-- GRs/p

Figura 28. Evolução do peso de ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 6 semanas consecutivas, em

períodocompreendendoa etapa de seleção/promoçãodo modelodo "hepatócitoresistente"(Protocolo Experimental 3).

5

1 3 5 8 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 47 49 51 53 55

Tempo de Experimento (dias)

DEN- dietilnitrosamina;2-AAF- 2-acetilaminofluoreno;HP - hepatectomia parcial a 70%; S - sacrifício~

N - normal; AG - água; OM - óleo de milho; FR - farnesol; GR - geraniol; s/p - seleção/promoção.
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N - normal; AG - água; OM - óleo de milho; FR - farnesol; GR - geraniol; s/p - seleção/promoção.
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Figura 29. Consumo de ração de ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 6 semanas consecutivas, en'l

períodocompreendendoa etapa de seleção/promoçãodo modelodo "hepatócitoresistente"(Protocolo Experimental 3).
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5.15 Análise Macroscópica dos Fígados dos Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental 3

A Tabela 15 apresenta os dados relativos ao exame macroscópico dos

fígados dos ratos Wistar tratados com AG (grupo AGs/p,controle do veículo), OM

(grupo OMstp,controle), farnesol (grupo FRs/p)ou geraniol (grupo GRstp),durante 6

semanas consecutivas,em período compreendendoa etapa de seleção/promoção

do modelodo RH (Protocolo Experimental 3).

Tabela 15. Incidência, número total e número médio de LPN visíveis à

macroscopia observadas por ocasião do sacrifício (8 semanas) de ratos Wistar

tratados com AG, OM, FR ou GR durante 6 semanas consecutivas, em período

compreendendo a etapa de seleção/promoção do modelo do RH (Protocolo
Experimental 3).

AG = água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
sIp = seleção/promoção.
n = número de animais; *média :t erro-padrão da média.
LPN = lesões pré-neoplásicas (formações nódulares de tamanhos variados e coloração
esbranquiçada).

Ong,ThomasP.

Faculdadede Ciências Farmacêuticas - USP

-
gru pos ratos com LPN incidência de número total de número médio de

visíveis LPN visíveis LPN visíveis LPN visíveis
à macroscopia à macroscopia à macroscopia à macroscopia

(%) por grupo por animal*

AGs/p 7/9 78 692 69 :t 28
OMs/p 9/9 100 838 93 :t 29
FRs/p 7/7 100 334 48 :t 20
GRS/D 5/6 83 315 53 :t 15
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Em comparação ao grupo AGs/p (controle do veículo), não foram

observadas diferenças (p>O,05) no grupo OMstp (controle) quanto à incidência de

LPN visíveis à macroscopia. Ainda em comparação ao grupo AGs/p,observa-se no

grupo OMspsugestão de maior número total de LPN visíveis à macroscopia, bem

como de maior número médio dessas LPN por animal.

Em comparação ao grupo OMs/p (controle), não foram observadas

diferenças (p>O,05) nos grupo FRstpe GRstpquanto à incidência de LPN visíveis à

macroscopia. Ainda em comparação ao grupo OMstp (controle), observa-se nos

grupos FRsp e GRsp sugestão de menor número total de LPN visíveis à

macroscopia, bem como de menor número médio dessas LPN por animal.

rt-
\Q
li1'"
ri-
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5.16 Análise Morfométrica de LPN Hepáticas GST-P Positivas dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 3

A Tabela 16 apresenta, por sua vez, os dados referentes à análise

morfométrica de LPN GST-P positivas totais (persistentes + em remodelação)de

ratos Wistar tratados com AG (grupo AGs/p,controle do veículo), OM (grupo OMs/p,

controle), FR (grupo FRs/p)ou GR (grupo GRs/p),durante 6 semanas consecutivas,

em período compreendendo a etapa de seleção/promoção do modelo do RH

(Protocolo Experimental 3).

Tabela 16. Análise morfométricade LPN positivas para a enzima GST-P, de ratos

Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 6 semanas consecutivas, em

período compreendendo a etapa de seleção/promoção do modelo do RH

(Protocolo Experimental 3).

AG=água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
sp= seleção/promoção.
n = número de animais; *média :t erro-padrão da média.
LPN = lesão pré-neoplásica (focos/nódulos de hepatócitos).

Não foram constatadas diferenças (p>0,05) entre os grupos AGs/pe OMs/p,e

entre os grupos OMs/p, FRs/pe GRs/pquanto a número, tamanho e área ocupada

por LPN GST-P positivas totais (persistentes + em remodelação).

Ong, Thoma~ P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP

grupos n número de área das LPN % da área do corte
LPN totais totais ocupada por LPN
por cm2* (mm2)* totais*

AGs/p 9 286 :t 7 0,08 :t 0,01 20,9 :t 3,4

OMs/p 9 296 :t 17 0,09 :t 0,02 26,0 :t 5,1

FRs/p 7 278 :t 25 0,09 :t 0,06 22,5 :t 4,2
GRs/o 6 266:t 14 0,11 :t 0,10 21,9 :t 6,0
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5.17 Avaliação da Proliferação Celular Hepática nos Animais do Protocolo

Experimental3

Nos animais submetidos ao Protocolo Experimental 3, realizou-se a

avaliação da proliferação celular por meio da determinação das concentrações

hepáticasde DNA, que se encontram na Tabela 17.

Tabela 17. Concentrações hepáticas de DNA de ratos Wistar normais ou tratados

com AG, OM, FR ou GR por S semanas consecutivas durante a fase de

seleção/promoçãodo modelodo RH (Protocolo Experimental 3).

gru pos
NS/p

AGs/p

OMs/p

FRs/p
GR$/D

n-
6
9
9
7
6

~ncentrações hepáticas de Q..NA(mg/g>,:,
1,39:t 0,03
2,23:t O,OSa

2,27:t 0,14a
2,39:t 0,09
2,36 :t 0,18

N = normal; AG = água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
s/p= seleção/promoção.
n = número de animais; *média :t erro-padrão da média.
adiferença estatisticamente significativa em relação ao grupo Ns/p (não submetido a
qualquer tratamento) (p< 0,05), segundo o teste t de Student para amostras não
pareadas.

Assim como observado nos animais submetidos Protocolo Experimental

2, verifica-se aqui também aumento (p<0,05) das concentrações hepáticas de

DNA nos grupos AGs/p(controle do veículo) e OMs/p(controle)em comparação ao

grupo Ns/P,não submetido a qualquer tratamento. Por outro lado, não foram

constatadas diferenças (p>0,05) quanto às concentraçõeshepáticas de DNA entre

os grupos AGslp (controle do veículo) e OMs/P(controle). Além disso, em

comparação a esse último grupo OMs/p (controle), não foram observadas

diferenças (p>0,05) nos grupos FRs/pou GRs/pquanto às concentraçõeshepáticas
de DNA.

Ong, ThomasP.
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6. DISCUSSÃO

A quimioprevenção do câncer tem sido considerada, atualmente, opção

promissora para o controle da doença (Sporn e Suh, 2002; Hong, 2003; Kensler et

aI., 2003). Dentre os diversos agentes quimiopreventivos de interesse, destacam-

se substâncias naturalmente presentes em frutas, hortaliças, ervas e óleos, tais

como os derivados do mevalonato, também denominados isoprenóides. Assim

como fármacos mais convencionais, antes de serem utilizados na prática clínica,

esses potenciais agentes quimiopreventivos devem ser também submetidos a

testes pré-clínicos in vitro e in vivo para serem, então, conduzidos testes clínicos

em seres humanos (Greenwald,2002). Nos estudos em animais, busca-se avaliar

o potencial quimiopreventivo das substâncias e também mecanismos de ação

anticarcinogênicaenvolvidos(Sporn e Suh, 2002).

Dentre os vários protocolos de hepatocarcinogêneseexistentes para ratos,

o modelo do "hepatócito resistente"(RH), descrito em 1976 (Solt e Farber, 1976) e

modificado em 1987 (Semple-Roberts et aI., 1987), está bem caracterizado é

particularmente adaptado para a avaliação de substâncias capazes de modular o

processo carcinogê:nico(Farber et aI., 1988; Rizzi et aI., 1997; Oliveira et aI., 2001;

Carrasco-Legleuet aI.,2004).

Assim, o objetivo do presente estudo foi o de avaliar o potencial

quimiopreventivo do FR e GR, isoprenóides presentes no morango, erva cidreira,

limão e vinho tinto, quando administrados a ratos Wistar durante as etapas de

iniciação e/ou seleção/promoção do modelo de hepatocarcinogênese do

"hepatócito resistente" (RH). Além disso, com o intuito de se caracterizar possíveis

mecanismos de ação quimiopreventiva dos isoprenóides FR e GR, foram

avaliados ainda neste estudo os seus efeitos na proliferação celular, apoptose,

danos no DNA e na expressãodo receptornuclear FXR.

O primeiro experimentoconduzido no presente estudo foi aquele em que se

avaliou o potencial quimiopreventivodo GR e FR quando administrados durante 8

semanas consecutivas a ratos Wistar, continuamente durante as etapas de

iniciação e seleção/promoção do modelo do RH. Esse experimento foi

denominado Protocolo Experimental 1.

Ong, Thomas P.
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No segundo experimento (Protocolo Experimental 2) se avaliou o

potencial quimiopreventivo do GR e FR quando administrados durante 2 semanas

consecutivas a ratos Wistar, especificamente durante a etapa de iniciação do

modelodo RH.

No terceiro experimento (Protocolo Experimental 3) se avaliou o potencial

quimiopreventivo do GR e FR quando administrados durante 6 semanas

consecutivas a ratos Wistar, especificamente durante a etapa de

seleção/promoçãodo modelodo RH.

Descreve-se que no interior da célula o FR e GR são oxidados a farnesal e

geranial, respectivamente, pela ação de álcool desidrogenases presentes no

citossol, peroxissomos e mitocôndrias (Westfall et aI., 1997). Os aldeídos

formados são oxidados a ácidos dicarboxílicos, excretados pela urina (Vaidya et

aI., 1998). Assim, devido à reduzida meia-vida celular do FR e GR (Elson et aI.,

1999; Flach et aI.. 2000; McAnnalyet aI., 2003), decidiu-se administrardiariamente

os isoprenóidesaos animais submetidosaos diferentes protocolosexperimentais.

Considerando-se que o GR e FR foram dissolvidos em OM antes de serem

administrados aos animais, acreditou-se ser importante também estudar os

eventuais efeitos desse veículo em ratos submetidos ao modelo do RH. Para

tanto, introduziu-se no Protocolo Experimental 1 e também nos Protocolos

Experimentais 2 e 3, grupo experimental que ao invés de ser tratado com OM e

submetido ao modelo do RH, foi tratado com AG e também submetido a esse

mesmo modelo. Esse grupo foi denominadode grupo AG (controledo veículo).

Inicialmente, é importante destacar que de acordo com a Tabela 1 e

Figuras 7 e 8, não houve quando da aplicação do Protocolo Experimental 1

diferenças no crescimento e consumo de ração dos animais dos grupos FR e GR

em comparação aos animais do grupo OM (controle). Dessa forma, os diferentes

efeitos constatados por parte do FR e GR nesse experimento, e discutidos a

seguir, não devem estar relacionados a um menor consumo de calorias por parte

dos animais.

Ono, Thomas P.
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De acordo com as Tabelas 2 e 3, é possível observar que a administração

do OM a ratos Wistar durante as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do RH resultou em aumentos da incidência de LPN visíveis a macroscopia

e do tamanho de LPN GST-P positivas. Isso está de acordo com trabalhos prévios

que descrevem efeito promotor do processo de carcinogênese por parte desse

óleo (Wang et aI., 1999). Dessa forma, vale aqui destacar que o potencial

quimiopreventivo do FR e GR foi avaliado no modelo do RH potencializadopelo
OM.

Já de acordo com as Tabelas 2, 3, 4 e 5, é possível se constatar que o FR

inibiu de forma pronunciada a incidência e número médio de LPN visíveis à

macroscopia, bem como o tamanho e a área do corte ocupada por LPN GST.P

positivas totais, em remodelação e persistentes, essas últimas consideradas

precursoras dos hepatocarcinomas(Farber et aI., 1988). No caso do GR, constata-

se que esse monoterpeno foi capaz de inibir o tamanho de LPN GST-P positivas

totais, em remodelação e persistentes. Dessa forma, as ações inibitóriasdo GR no

modelo do RH foram consideradasmais modestas.

Assim, é importante destacar que esses são os primeiros resultados que

demonstram atividades quimiopreventivas por parte do FR e GR quando

administrados continuamente durante as fases de iniciação e seleção/promoção

da hepatocarcinogênese. Além disso, são poucos os trabalhos disponíveis na

literatura em que se avaliou o potencial anticarcinogênico in vivo desses

isoprenóides.

Em estudo prévio, hamsters receberam FR a 1% na ração, 5 semanas após

iniciação com N-nitrosobis(2-oxopropii)amina, por um período total de 48

semanas. O tratamento com o isoprenóide resultou em redução da incidência de

carcinomas pancreáticos. Além disso, o FR foi capaz de induzir a apoptose nas

neoplasias em questão, por meio do estímulo da expressão de Bak e inibição da

expresssãode Bcl-x (Burke et aI., 2002).

Também se observou atividade quimipopreventiva por parte do FR em

modelo de carcinogênese de cólon. Assim, ratos F-344 foram tratados com FR

(0,8 9 e 1,6 9/100 9 de ração) 1 semana antes da iniciação com azoximetanoe 4
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semanas após, Em ambas as concentrações na ração, o FR inibiu de forma

semelhante a mutiplicidade de criptas aberrantes de cólon (Wargovich et ai.,

2000).

Em outro estudo semelhante, a administração de FR a 1% na ração de

ratos F-344, 1 semana antes da iniciação com azoximetano e 9 semanas após,

resultou em redução da incidência e multiplicidade de criptas aberrantes de cólon.

Nesse caso, as atividades quimiopreventivas do FR não foram acompanhadas de

redução das concentraçõesde colesterol plasmáticototal (Rao et ai., 2002).

Burke et ai. (1997) avaliaram in vivo a ação antitumoral do FR, GR e álcool

perilil. Em um primeiro experimento forneceu-se a hamsters rações contendo,

respectivamente, 2 g/100 9 de FR ou GR, bem como 4 9/100 9 de álcool perilil,

durante uma semana antes do transplante de células PC-1 de carcinomas ductais

pancreáticos, até o término do estudo que teve duração de 25 dias. No segundo

experimento, foram transplantadas inicialmente essas mesmas células em

hamsters, e após o desenvolvimentode tumores palpáveis, os animais receberam,

respectivamente, rações contendo 2 g/100 9 de FR ou GR. Em ambos os

experimentos, o FR e GR inibiram completamente o crescimento das neoplasias,

verificando-se, ainda, a regressão de algumas delas. No primeiro experimento,

tanto o FR como o GR foram mais potentes do que o álcool perilil. Estes efeitos

ocorreram sem o desenvolvimento de toxicidade significante nos animais, e sem

alteração na concentração plasmática de colesterol total. De acordo com os

autores isto poderia indicar que o mecanismo de ação dessas substâncias

possivelmente não se deveu nesses casos a uma inibjção da atividade da enzima

HMGCoAredutase, mas sim a um estímulo da apoptose.

Destacam-se como vantagens no uso do FR como agente quimíopreventivo

o fato desse isoprenóíde ser encontrado naturalmente, ser produzido

endogenamente e, além disso, não ser tóxico em doses moderadas (Rao et aI.;

2002).

A erva cidreira constitui fonte importante de FR e GR (Elson et ai., 1989;

Rao et aI., 2002). Assim, recentementeavaliou-se o potencial quimiopreventivode

extrato de erva cidreira na hepatocarcinogêneseinduzida em ratos pelo modelo de
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Itoet ai. (2000).Esse é bastante semelhante ao modelo do RH, com exceção da

etapa de promoção dos hepatócitos iniciados, em que não se utiliza o 2-AAF.

Assim, animais receberam o extrato de erva cidreira na ração (0,2%; 0,6%; 1,8%)

1 semana após a iniciação com DEN, por um total de 10 semanas. Constatou-se

nesse estudo que o extrato de erva cidreira, em todas as concentraçõesna ração,

foi capaz de inibir o número, mas não o tamanho das LPN GST-P positivas.Nesse

sentido, observou-se que o extrato em questão não foi capaz de inibir a

proliferação celu~arnessas LPN. Os autores sugerem que a inibição do número

das LPN GST-P positivas seria reflexo de indução da apoptose pelo extrato de

erva cidreira (Puatanachokchaiet ai., 2002).

No caso do GR, um monoterpeno acíclico classificado como substãncia

geralmente reconhecida como segura (GRAS), e aprovada para uso como aditivo

alimentar (FEMA 2624, apud Yu et ai., 1995), observou-se atividade

quimioprevent!va em modelo de carcinogênese de mama induzida pelo 7,12-

dimethillbenz[a]anthraceneno (DMBA) em ratas Sprague-Dawley. O tratamento

dos animais com o monoterpeno (36 mmol/100 g de ração) durante 2 semanas

antes da aplicação de DMBA e 22 semanas após resultou em redução da

multiplicidadede tumores de mama (Yu et aI, ~995).

Em fêmeas de camundongos que receberam previamente ração

suplementada com GR, observou-se inibição do crescimento de tumores após

transplante de células P388 de leucemia humana. Esses reultados levaram os

autores do estudo (Shoff et aI., 1991) a sugerirem que monoterpenos e outros

isoprenóides possam ser componentes importantes da ação anticarcinogênicade

diversas frutas, hortaliçase cereais.

Yu et ai. (1995) avaliaram também o impacto do GR no crescimento de 2

tipos de neoplasias. No primeiro caso, essa substância foi fornecida na ração (23

mmol/100 g) de ratos Buffalo por 14 dias antes do transplante de hepatomas 777

de Morris e 42 dias após, resultando na supressão do crescimento das neoplasias

em questão. Já no segundo estudo, o GR foi fornecido na ração de fêmeas de

camundongos C57BL 14 dias antes e 21 após o transplante de células de

melanomas B16. Das 3 concentrações em que o monoterpeno foi suplementado
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na ração- 0,65; 6,5 e 65 mmol/100 9 - as duasúltimasforameficazesem suprimir

o crescimento das neoplasias malignas, não tendo sido verificados sinais de

toxicidade nos animais.

Na hepatocarcinogêneseinduzida pela DEN em ratos F-344, também foram

observadas ações quimiopreventivas por parte do álcool perilil, um monoterpeno,

presente em cerejas. Duas semanas após o término do fornecimento do agente

carcinogênico, os animais passaram a receber rações suplementadas com esse

derivado isoprênico, por 19 semanas consecutivas. Observou-se que os ratos que

receberam o álcool perilil apresentaram neoplasias cerca de dez vezes menores

do que aquelas dos animais do grupo controle. Constatou-se ainda nesse

experimento que essa inibição não envolveu alterações na taxa de proliferação

celular, mas sim, um estímuloda apoptose (Mills et ai., 1995).

Nesse contexto, em trabalho de revisão Crowell (1999) discute a relação

entre monoterpenos e câncer, ressaltando como atributos quimiopreventivos

ideais desses agentes, uma ação anticarcinogênica eficaz em animais de

experimentação, disponibilidade comercial, baixo custo, biodisponibilidadeoral e

reduzida toxicidade, o que os tornaria candidatos potenciais para estudos de

quimioprevenção contra o câncer em seres humanos.Assim, por exemplo, tem-se

destacado que a reduzida toxicidade do GR o tornaria um excelente candidato

para estudos in vivo de quimioprevenção e quimioterapia do câncer de cólon

(Cranesecchi et aI.,2001).

A proliferaçãocelular apresenta papel importante tanto no desenvolvimento,

como na prevenção do câncer (Mori et aI., 2001), Assim, dentre os diversos

mecanismos de ação que se descreve para substâncias quimiopreventivas, a

inibição da proliferação celular constitui, certamente, um dos principais exemplos

(Greenwald, 2002). Nesse sentido, com o objetivo de verificar se as atividades

quimiopreventivas observadas para o FR e GR, quando administrados a ratos

Wistar por 8 semanas, continuamente durante as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH, estariam eventualmenterelacionadasa uma

inibição da proliferação celular, avaliou-se o índice de marcação com a BrdU em
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núcleo de hepatócitos nas amostras de fígado dos animais submetidos ao

Protocolo experimental 1.

De acordo com a Tabela 6, é possível se observar que em comparação ao

1M do grupo N, os animais dos grupos AG e OM apresentaram maiores 1M de

BrdU nas áreas sem alterações morfológicas ao redor das LPN. Além disso,

verifica-se ainda em relação ao grupo OM que neste o 1M de BrdU das LPN

tendeu a ser maior do que o 1Mda respectiva área sem alterações morfológicas ao

redor das LPN. Dessa forma, esses dados estão de acordo com informações que

descrevem um aumento gradativo da proliferação celular durante a

hepatocarcinogênese, conforme esta evolui de tecidos normais a LPN, seguidas

de adenomas e destes ao carcinoma (Farber Sarma, 1987; Zerban et ai., 1994;

Saftoiu et ai., 2003).

Ainda de acordo com a Tabela 6, verifica-se que as administrações a ratos

Wistar de FR ou GR continuamente durante as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH (Protocolo Experimental 1) resultaram em

inibições da proliferação celular tanto nas áreas sem alterações morfológicas ao

redor das LPN com nas próprias LPN. De forma semelhante, constatou-se em

trabalhos prévios de nosso grupo que as administrações por entubação gástrica

de outros isoprenóides tais como o geranilgeraniol e J3-ionona(16 mg/100 9 de

p.c.) a ratos Wistar, também durante as etapas de iniciação e seleção/promoção

do modelo do RH, resultaram em inibições da proliferação celular nas LPN e nas

áreas sem alterações morfológicas ao redor das mesmas (Espíndola et ai., 2002).

Descreve-se que in vitro tanto o FR como o GR inibem a proliferação de

diversas linhagens de células tumorais (Shoff et ai., 1991; Yu et aI., 1995; Burke et

aI., 1997; He et ai., 1997; Mo et aI., 2000).

Nesse sentido, He et ai. (1997) testaram diversos isoprenóides quanto a

seus respectivos potenciais de inibição da proliferaçãode células da linhagem B16

de melanoma murínico, verificando que os inibidores mais potentes, neste caso,

foram o FR e tocotrienóis.

Estudos posteriores in vitro demonstraram ter sido o FR, dentre diversos

isoprenóides testados, o inibidor mais potente da proliferação de células B16 de
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melanoma murínico e células leucêmicas HL-60 de humanos (Mo et ai., 2000;

Tatman e Mo, 2002). Nesses casos, observou-se que o tratamento com FR foi

acompanhado de bloqueio do ciclo celular na fase G1.

No caso do GR, observou-se redução na proliferação de células P388 de

leucemia e 816 de meia noma murínico tratadas com o monoterpeno (Shoff et ai.,

1991; Yu et ai., 1995).

De forma geral, a inibição da proliferação celular por isoprenóides, tais

como o FR e GR. relaciona-se à sua capacidade de inibir a atividade da enzima

HMGCoA redutase, limitando, desta forma, modificações pós-tradução

(farnesilação e geranilgeranilização) importantes para a função de proteínas

ligadas ao ciclo celular, tais como ras e laminas (Moreno et ai., 1995; Elson et aI.,

1999; Mo et ai., 2000; Rao et ai., 2002).

Assim, observou-se que o antranilato de farnesila, um isoprenóide misto, foi

capaz de inibir a proliferação de células de melanoma 816 implantadas em

camundongos. Nesse caso, o tratamento com antranilato de famesila resultou

também em reduções dos níveis de colesterol plasmático total. Dessa forma, com

base na premissa de que diferenças nas concentrações plasmáticas de colesterol

de animais, alimentados com rações isentas de colesterol, seriam reflexo de

diferenças na atividade de HMGCoA redutase, os autores do estudo (Mo et aI.,

2000) sugeriram que as ações antitumorais do antranílato de farnesila estariam

relacionadas à inibição da enzima promovida pelo grupamento farnesila do éster

em questão.

Diversos isoprenóides, tais como o FR (CoreI! et ai., 1994; Meigs et ai.,

1997), GR (Yu et ai., 1994), tocotrienóis (Parker et ai., 1993), f3-caroteno(Moreno

et ai., 1995), f3-ionona(Case et ai., 1995), limoneno (Qureshi et ai., 1988), mentol

(Clegg et aI., 1982) e geranilgeraniol (Sever et ai., 2003), têm a capacidade de

inibir in vitro e in vivo a enzima HMGCoA redutase por meio de mecanismos pós-

transcricionais (Elson et aI., 1994; 1995), dentre os quais se destaca o estímulo da

degradação da enzima (Parker et aI., 1993; Elson et aI., 1999). Em vários casos, a

inibição da HMGCoA redutase resultou em reduções modestas dos níveis de

colesterol plasmático total (Crowe11, 1999; Elson et aI., 1994; 1995; 1999).
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Assim, por exemplo, observou-se que o tratamento de aves com rações

contendo limoneno, óleo de casca de laranja, f3-iononaou GR resultou em inibição

da atividade da HMGCoA redutase, que foi acompanhada de reduções nas

concentrações de colesterol plasmáticototal (Qureshi et aI., 1998;Yu et aI., 1994).

Resultados semelhantes foram observados em ratos Sprague-Dawley que

receberam rações contendo limoneno (Qureshi et aI., 1998) ou óleo de casca de

tangerina (Bok et aI., 1999).

Em contexto experimental mais semelhante ao do presente estudo,

observou-se que ratos Wistar submetidos ao modelo do RH e tratados durante as

etapas de iniciação e seleção/promoçãocom geranilgeraniol ou f3-iononacom 16

mg/100 g de p.c. ao dia, mas não 8 mg/100 9 de p.c., apresentaram reduções

significativas nas concentrações plasmáticas de colesterol total (Espíndola et aI.,

2002). De forma interessante, apenas nos animais que receberam a maior dose

dos isoprenóides é que se observou reduções na proliferação celular

(imunoistoquímica para BrdU) tanto nas LPN, como nas áreas ao redor das

mesmas consideradasnormais.

No presente estudo, observou-se que o tratamento de ratos Wistar durante

as etapas de iniciação e seleção/promoçãodo modelo do RH com FR, mas não

com GR, resultou em reduções significativas das concentrações plasmáticas de

colesterol total.

Nesse sentido, no caso específico do FR, acredita-se que este tenha uma

função essencial na modulação da atividade da HMGCoA redutase por meio da

indução de uma protease específica para esta enzima e do controle da síntese da

mesma em nível de tradução (Corell et aI., 1994; Meigs et aI., 1997; McAnally et

aI., 2003).

Em relação ao GR, demonstrou-seque esse monoterpeno inibe a HMGCoA

redutase por meio da modulação da estabilidade das moléculas de mRNA da

HMGCoA redutase (Peffley e Gayen, 2003), de forma semelhante ao sugerido

para o f3-caroteno,um isoprenóidecíclico com 40 carbonos (Moreno et aI., 1995).

Entretanto, descreve-se qua a capacidade do GR de inibir a HMGCoA redutase é

menor do que a do FR (Mo et aI., 2000). Assim, embora se relate a inibição da
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atividade da HMG-CoA redutase em animais de experimentaçãopelo GR (Fitch et

aI., 1989), com redução concomitante dos níveis de colesterol plasmático (Yu et

aI., 1994), descreve-se, por outro lado, que em indivíduos hipercolesterolêmicos

esse isoprenóide não apresentou, nesse sentido, qualquer impacto (Wahlqvist et

aI., 1992).

Nesse contexto, as reduções nas concentrações plasmáticas de colesterol

total observadas no presente estudo após tratamento dos animais com FR, mas

não com GR, sugerem que o sesquiterpeno pode ter, eventualmente, inibido a

atividade da HMGCoA redutase e a isoprenilação de proteínas importantes para o

ciclo celular como o próprio raso Nesse sentido, essas eventuais inibições

poderiam estar talvez associadas à redução da proliferaçãocelular constatada em

ratos tratados com FR.

Vale destacar que apesar de mutações no proto-oncogene ras serem

raramente observadas na hepatocarcinogênese em ratos (Pascale et ai., 1993;

Schwarz et ai., 1995), o aumento de sua expressão constitui evento precoce

nesse processo (Galand et aI., 1988). Assim, descreve-se que em nódulos de

hepatócitos induzidos pelo modelo do "Hepatócito Resistente" ocorre expressão

elevada de c-Ha-ras e c-Ki-ras, que se encontram hipometilados (Garce et aI.,

1989). A inibição da ativação desses proto-oncogenes tem sido considerada,

inclusive, importante aspecto na quimioprevenção da hepatocarcinogênese

(Pascaleet aI.,2002).

Em ratos iniciados com n-nitrosomorfolina, o tratamento com pravastatina

resultou em inibição de neoplasias hepáticas, bem como em redução nessas

lesões da proliferação celular e da quantidade de p21ras associada à membrana

(Tatsuta et aI., 1998). Dessa forma, sugeriu-se que as ações anticarcinogênicas

desse inibidor da HMGCoA redutase poderiam estar relacionadas à inibição da

isoprenilaçãode p21ras durantea hepatocarcinogênese(Tatsutaet aI., 1998).
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Por outro lado, no caso do GR, o fato de não se ter observado reduções

nas concentrações plasmáticas de colesterol total em ratos tratados com o

monoterpeno sugere que este não tenha inibido a atividadeda HMGCoA redutase.

Dessa forma, provavelmenteseriam outros os mecanismos relacionadosà inibição

da proliferaçãocelular pelo GR observado no presente estudo.

Assim, descreveu-se que o tratamento de células Caco-2 de carcinoma de

cólon humano com GR resultou em inibição da proliferação celular, mas não em

indução da apoptose. Além disso, o GR inibiu a enzima omitina descarboxilasee

acelerou o catabolismo de poliaminas. Nesse sentido, sugeriu-se que o

metabolismo de poliaminas poderia constituir importante alvo para as ações

antiproliferativasdo GR (Camesecchiet ai., 2001).

Em outro estudo com células Caco-2 de carcinoma de cólon humano

também tratadas com GR, verificou-se que as ações antiproliferativas do

monoterpeno não foram relacionadas a inibições da via do mevalonato, sugerindo

que a inibição da prenilação de proteínas ligadas ao ciclo de celular não constitui o

único mecanismo de ação do GR. Nesse trabalho constatou-se que o GR inibiu a

proliferação celular por meio de alterações na membrana plasmática e em canais

iônicos, com conseqüentes alterações na interação de proteínascom a membrana

e em vias de sinalizaçãocelular (Camesecchi et ai., 2002).

De qualquer forma, os dados obtidos quanto ao índice de marcação com

BrdU sugerem que as ações anticarcinogênicas do FR e GR quando

administrados a ratos Wistar por 8 semanas continuamentedurante as etapas de

iniciação e seleção/promoção do modelo RH se devem, em parte, às suas

capacidades de inibição da proliferação celular. Nesse contexto, assim como se

descreve para outros isoprenóides (Elson et ai., 1999; Liu et ai., 2004), esse

mecanismo de ação específico parece também constituir aspecto importante

relacionadoàs ações quimiopreventivasdo FR e GR.

Agentes quimiopreventivos também atuam na carcinogênese induzindo o

processo de apoptose (Sun, 2001; Greenwald, 2002). Dessa forma, decidiu-se

também no presente estudo por avaliar a apoptose nas áreas hepáticas sem

alterações morfológicasao redor das LPN, bem como nas próprias LPN.
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Atualmente, existem diversos métodos para a avaliação da apoptose tanto

in vitro, como in vivo (Rust e Gores, 2000). Assim, descreve-se que embora o uso

de eletroforese em gel de agarose para demonstrar a ocorrência de apoptose pela

fragmentação característica do DNA represente método bioquímico interessantee

bastante utilizado, este apresenta, por outro lado, limitações que se referem, por

exemplo, a sua reduzida sensibilidade para detectar pequenas diferenças

quantitativas. Nesse tipo de caso, que se aplica ao contexto experimental do

presente estudo, o uso de critérios morfológicos tem sido considerado a forma

mais confiável para se evidenciara apoptose (Saraste e Pulkki, 2000).

Nesse sentido, descreve-se que células que adentram ao processo de

apoptose apresentam características morfológicas específicas que são possíveis

de se identificar utilizando, por exemplo, microscópio de luz de contraste de fase

simples (Sgonc e Gruber,1998). Dentre os diversos métodos existentes para se

detectar apoptose em tecidos fixados, a observação de alterações morfológicas

consiste ern um dos mais utilizados (Riss, 2001) que permite, por sua vez, que um

grande número de células seja estudado (Saraste e Pulkki, 2000). Além disso, no

caso específico de tecido hepático corado com hematoxilinae eosina (H&E), essa

metodologia específica pode também ser empregada visto que hepatócitos

apoptóticos se apresentam, por exemplo, corno corpúsculos acidofílicos

arredondados que se encontram separados das células ao redor podendo, ainda,

apresentar núcleo fragmentado(Ruste Gores, 2000) (Figura 21b).

Também é possível se quantificar CA hepáticos por meio da metodologia

descrita por Stinchcombe et aI. (1995), que se baseia na observação de que estes

apresentam intensa fluorescência da eosina em cortes histológicos de fígado

corados com H&E e submetidos à luz com comprimento de onda entre 450 e 490

nm. De acordo com os autores, a intensa fluorescência dos CA permite que estes

sejam identificados mais rapidamente por microscopia de fluorescência em

comparação com o uso de luz transmitida normal. Além disso, a utilização desta

metodologia específica permite também localizar pequenos CA que, normalmente,

não seriam identificados utilizando-se luz normal. Isso, segundo os autores, torna

o método em questão cerca de 3 vezes mais sensível do que o
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convencionalmente utilizado e que emprega luz transmitida normal. Além disso,

em caso de dúvida a cerca da identidade da estrutura fluorescente, esta pode ser

confirmada por critérios morfológicos clássicos (Grasl-Kraupp et ai., 1994),

alternando-se o sistema para luz normal. É interessante ainda destacar que essa

metodologia foi inicialmente descrita para justamente avaliar a apoptose em LPN

hepáticas induzidas pela DEN em ratos Wistar, tendo sido também utilizada

especificamente no modelo de hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente"

(Wood et ai., 1999).

Dessa forma, decidiu-se também por utilizar essa metodologia para avaliar

a apoptose nas presentes condições experimentais. Nesse sentido, a microscopia

de fluorescência se mostrou bastante adequada para a identificação dos CA

hepáticos. Ao longo da avaliação das lâminas contendo cortes de fígado contra-

corados com H&E dos animais submetidos ao Protocolo Experimental 1, foi de

fato possível se observar corpúsculos fluorescentes de maior e menor tamanho

(Figura 21) conforme originalmente descrito por Stinchcombe et ai. (1995). Além

disso, CA fagocitadospor hepatócitosforam tambémobservados(Figura 21 H).

Esses últimos CA são encontrados nas últimas etapas do processode apotose em

hepatócitos. Mais especificamente, a morte celular nesse tipo de célula envolve

inicialmente retração celular, condensação citoplasmática e cromatínica, seguida

de fragmentação celular e formação dos CA que são, finalmente, fagocitados por

hepatócitosvizinhos (Bursch et aI., 1990).

Inicialmente,é possível se observar sugestão de maior número de CA nas

áreas sem alterações morfológicas ao redor das LPN dos ratos do grupo OM

(controle) e AG (controle do veículo) em comparação ao observado no grupo de

animais normais, não submetidos a qualquer tratamento. Além disso, nos grupos

AG, OM, FR e GR, o número de CA nas LPN foi maior do que o presente nas

respectivasáreas sem alterações morfológicasao redor das mesmas.

Assim, de forma semelhante ao que ocorre com a proliferação celular,

existem aqui também evidências de que à medida que o processo da

hepatocarcinogênese evolui, também aumenta o número de células que entram

em apoptose, mais especificamentedaquelas presentes no interior das lesões pré-

Ong,ThomasP.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVADO ~ARNESOL E GERA.NIOLEM RATOSWISTAR SUBMETIDOS 116
AO MODELO DE HEPATOCARCINOGENESEDO "HEPATOCITORESISTENTE"

neoplásicas (OUneoplásicas) hepáticas (Collins et aI., 1997; Schulte-Hermann et

ai., 1998).

Ao contrário ao que se esperava, não foram observadas, entretanto,

diferenças entre o grupo FR e OM quanto ao número de CA presentes nas áreas

das LPN, bem como nas áreas ao redor das mesmas sem alterações

morfológicas. De forma geral, descreve-se que o FR é um potente indutor da

apoptose em células transformadas (Rioja et aI., 2000; Wright et aI., 2001; Lagace

et aI., 2002). Além disso, demonstrou-se recentementeque as ações protetoras do

FR em modelo de carcinogênese de pâncreas envolveram indução da apoptose

nos tumores de pâncreas, isto via aumento e diminuição, respectivamente, das

expressões das proteínas bak e bcl-2 (Burke et aI., 2002). Dessa forma,

diferentemente desses dados, é possível se concluir no presente estudo que as

atividades quimiopreventivas do FR durante as fases de iniciação e

seleção/promoção da hepatocarcinogênesenão parecem ter envolvido indução da

apoptose.

De forma semelhante, a at!vidade quimiopreventiva da J)-ionona, um

isoprenóide cíclico, quando administrada a ratos Wístar durante as etapas de

iniciação e seleção/promoçãodo modelo do RH, não parece ter envolvido indução

da apoptose (Espíndolaet aI.,2002).

Por outro lado, o número de CA, tanto nas áreas sem alterações

morfológicas ao redor das LPN como nas mesmas, foi maior no grupo GR do que

no grupo OM (controle). Dessa forma, o GR, quando administrado a ratos Wistar

durante as fases de iniciação e seleção/promoção da hepatocarcinogênese. foi

capaz de induzira apoptose hepática.

Deve-se ressaltar que existem poucos estudos na literatura em que se

estudou a capacidade de indução da apoptose pelo GR. Assim, por exemplo,

apesar do tratamento de células HL-60 de leucemia humana com geranilgeraniol

ter resultado em potente indução da apoptose, isto não ocorreu, por outro lado,

com o tratamento em que se utilizou GR (Ohizumi et aI., 1995). Já em células de

carcinoma de pâncreas (Burke et aI., 2002) e de Matricharia chamomilla (Izumi et

aI., 1999), o monoterpeno foi capaz de induzir a apoptose. Além disso, as
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atividades inibitórias de outro monoterpeno - o limoneno - na

hepatocarcinogênese iniciada pela N-nitrosomorfolina em ratos também envolveu

indução da apoptose, bem como inibição da proliferaçãocelular, em LPN positivas

para a GST-P e nas respectivas áreas sem alterações morfológicasao redor das

mesmas (Kaji et ai., 2001). O álcool perilil, metabólito hidroxilado do limoneno, foi

também capaz de induzir a apoptose em neoplasias hepáticas induzidas em ratos

pela administração de DEN (Mills et aI., 1995). Sugeriu-se, ainda, que a atividade

quimiopreventiva do geranilgeraniol, quando administrado a ratos Wistar durante

as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do RH, poderia também

envolver induçãoda apoptose (Espíndola et ai., 2002).

Nesse contexto, é importante destacar que não existem, até o momento,

dados disponíveis na literaturaem que se demonstrou in vivo indução da apoptose

pelo GR. Assim, os dados do presente estudo, que demonstram indução

significativa da apoptose pelo GR em LPN hepáticas de ratos durante a

hepatocarcinogênese,parecem ser os primeiros.

Dessa forma, os interessantes e surpreendentes dados obtidos sugerem

que as ações protetoras do GR, mas não as do FR, verificadas no modelo de

hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente" se devem, em parte, à sua

capacidade de indução da apoptose. Nesse contexto, assim como se descreve

para outros isoprenóides (Elson et ai., 1999; Liu et aI., 2004), esse mecanismo de

ação específico parece também constituir aspecto importante relacionado à

atividade quimiopreventivado GR.

Descreve-se que o estresse oxidativo apresenta papel importante no

processo de hepatocarcinonogênese(Shiota et ai., 2002). Assim, verificou-se já

nas fases iniciais desse processo a ocorrência de intensa peroxidação lipídica

(Sarkar et aI., 1995),que poderia estar associada a uma inibição da expressão da

enzima superóxido dismutase (Bártoli et ai., 1988). Além disso, em hepatomas

induzidos em ratos com DEN, observou-se colapso geral do sistema enzimático

antioxidante (Boitier et al.,1995). Por serem capazes de danificar biomoléculas

como o DNA, espécies reativas de oxigênio (ERO) podem causar mutações em

genes importantes tais como os supressores de tumor e/ou proto-oncogenes e,
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dessa forma, estimular a formação de neoplasias (Shen e ang, 1996), Dessa

forma, destaca-se a importância do dano oxidativo do DNA na

hepatocarcinogênese(Uemura et aI., 1996),

Portanto, com o objetivo de verificar se as atividades qumiopreventivas

observadas em relação ao FR e GR no presente estudo estariam eventualmente

relacionadas a uma inibição dos danos no DNA, decidiu-se por utilizar o método

do "cometa" no contexto experimentalem questão,

a método do "cometa" tem sido utilizado para avaliar in vitro e in vivo danos

no DNA, considerados um biomarcador do estado oxidativo, Dessa forma, esse

método se presta para avaliar quebras nas fitas de DNA e bases oxidadas

decorrentes da ação de ERa (Collins,2001),

Neste estudo, optou-se por corar os "cometas" formados com nitrato de

prata (Figura 22) devido às vantagens do método como, por exemplo, permitir o

registro permanente do experimento e verificação independente dos resultados,

bem como evitar problemas associados à fluorescência, tais como seu

decaimento, Além disso, a coloração com prata possibilitaque os "cometas" sejam

anaiisados utilizando-se simples microscópios de luz, ao invés de equipamentos

caros e complexos como microscópios de fluorescência e seus respectivos

sistemas de análise de imagem (Kizilian et aI., 1999),

Logo de início, vale destacar que procurando-se conferir maior

confiabilidade analítica aos dados em questão, tomou-se a precauçãode introduzir

aqui controles positivo e negativo representados, respectivamente, por amostras

de fígado de ratos normais tratadas ou não com peróxido de hidrogênio (Toledo et

aI., 2003), Nesse sentido, os resultados obtidos em relação a esses dois controles

indicam que a metodologia utilizada se apresentou adequada ao permitir que se

fizesse clara distinção entre amostras normais, em que os comprimentos dos

cometas foram bastante reduzidos, e amostras tratadas com peróxido de

hidrogênio, em que, por outro lado, foram observados cometas de comprimento
considerável,
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Assim, é possível se constatar que os comprimentos dos "cometas"

observados no grupo AG (controle do veículo) e OM (controle) foram maiores do

que os observados no grupo N (não submetido a qualquer tratamento). Nesse

sentido, esses dados sugerem, portanto, que a ocorrência de danos no DNA,

induzidas possivelmente por ERO, por exemplo, represente evento precoce na

hepatocarcinogênese. Descreve-se que danos no DNA parecem apresentar

importante papel no desenvolvimentode LPN hepáticas ao induzirem desequilíbrio

entre a proliferação celular (elevada) e apoptose (relativamente reduzida) no

fígado (Jia et aI., 2002). Além disso, tanto a iniciação como a promoção

caracterizam-se por um estado oxidativo com grande potencial de ser modulado

por agentes quimiopre\lentivoscontra o câncer (Nakae et aI., 1997;2002).

Em comparação ao grupo OM (controle), foram observados nos grupos

tratados com FR ou GR continuamente durante as etapas de inicição e

seleção/promoção, "cometas" de menor comprimento, indicando que nestes os

danos no DNA hepáticose apresentaramsignificantementereduzidos.

Assim, a inibição da ocorrência de danos no DNA pelo GR poderia estar

eventualmente relacionada à sua capacidade antioxidante (Hierro et aI., 2004). In

vitro, esse monoterpeno apresentou ações antioxidantes bastante pronunciadas

quando comparado a outros isoprenóidespresentes em óleos essenciais de frutas

cítricas, tais como olimoneno, citral e citronelol. Nesse caso, descreveu-se que o

GR exerceu suas ações antioxidantes sequestrando radicais livres (Choi et aI.,

2000).

Por outro lado, não existem descrições a respeito da capacidade

antioxidante do FR. Entretanto, é importante ressaltar que o y-tocotrienol,

essencialmente um análogo do FR, representa um potente agente antioxidante.

Nesse sentido, descreve-se que as ações antioxidantes do y-tocotrienol estariam

relacionadas à estrutura de seu anel cromanol, bem como de sua cadeia lateral

isoprênica, composta por um resíduo de farnesila (Packer et aI., 2001). A

capacidade antioxidante de tocotrienóiscostuma ser maior do que a de tocoferóis,

que não apresentam, por sua vez, um resíduo farnesila em suas cadeias laterais

(Yoshida et aI., 2003). Além disso, o esqualeno, produto da ligação covalente de
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dois resíduos de farnesila, também representa importante agente antioxidante

(Yamamoto, 2001), Nessecaso,as açõesantioxidantesdessetriterpenoacíclico

envolvem o sequestramento do oxigênio singlete. Dessa forma, eventualmente, a

inibição dos danos no DNA hepático pelo FR poderia estar relacionada a ações

em nível de antioxidação.

Além disso, o GR e o FR poderiam também ter eventualmente inibido os

danos no DNA via indução de seu reparo, conforme descrito para outros agentes

quimiopreventivoscomo, por exemplo, a selenometionina (Garcea et aI., 2003) e o

ácido fólico (Seo et ai., 2002).

De qualquer forma, os dados obtidos em relação ao método do "cometa"

reforçam as atividades quimiopreventivas observadas previamente em ratos

tratados com FR ou GR continuamente durante as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelodo RH.

Na metade da década de 1990, identificou-se um receptor nuclear ativado

pelo FR, que foi denominado de receptor ativado pelo farnesóide X (FXR). O

farnesal, acetato de farnesila e geranilgeraniol também ativaram esse receptor,

ainda que em menor intensidade, enquanto que o GR, esqualeno e o colesterol,

não o ativaram. Em ratos, a expressão do FXR se limitou ao fígado, intestino

delgado, glândula adrenal e rins. Verificou-se, ainda, que o FXR constitui um

heterodímero com o receptor nuclear para o retinóide X (RXR) (Forman et aI.,

1995).

Assim, o FXR e o RXR, este último descoberto no final da década de 1980,

integram uma superfamília de receptores nucleares que contém mais de 150

membros, dos quais se pode destacar os receptores para o ácido retinóico (RAR,

"retinoic acid receptor"), vitamina D (VOR, "vitamin O receptor") e para o hormônio

tireoidiano (TR, "tireoid hormone receptor") (Mangelsdorf e Evans, 1995). O RXR,

encontrado nas isoformas a,B e y (Mangelsdorf et aI., 1990),atuaria como fator de

transcrição quando na presença de seu ligante específico, o ácido retinóico 9-cis

(Parker e Sherbert, 1992).
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Nesse sentido, tem-se descrito que o RXR seria um componente importante

da ação em nível transcricional de diversos outros receptores nucleares, tais como

o receptor para o ácido retinóico (RAR; cujos ligantes incluem tanto o ácido

retinóico todo-trans como o 9-cis), o receptor ativado por proliferador de

peroxissomos (PPAR), o para vitamina O (VDR), o para hormôniotireoidiano (TR),

o receptor hepático X (LXR), o fator nuclear de crescimento IB (NGFIB), bem

como o FXR, em função de sua capacidade de estabelecimentode heterodímeros

com os mesmos (Mangelsdorfe Evans, 1995).

Assim, em relação à função do receptor RXR no heterodímerocom oRAR,

especulou-se que o mesmo não teria, na verdade, um papel ativo na transcrição,

mas sim que atuaria simplesmente como um parceiro silencioso, cuja principal

função seria a de aumentar a capacidade do RAR no heterodímerode se ligar ao

DNA (Kurokawa et an., 1994, Forman et aI., 1995; Manglesdorf e Evans, 1995).

Entretanto, em heterodímeros estabelecidos com outros parceiros como o LXR,

NGFI-B e o FXR, sugeriu-se que o receptor RXR poderia apresentar a função de

um receptorativo (Minuciet aI., 1997).

No final da década de 1990, constatou-se que ácidos biliares tais como o

quenodesoxicólico, litocólico e desoxicólico foram capazes de atuar como ligantes

do FXR, quando em concentrações fisiológicas (Parks et aI., 1999). Em outro

estudo, verificou-se, ainda, que a ligação de ácidos biliares ao FXR resultou na

inibição da transcrição do gene que codifica para a enzima colesterol 7a-

hidroxilase, crítica para a síntese de ácidos biliares e, adicionalmente,na ativação

do gene que codifica para a proteína intestinal ligadora de ácidos biliares, que se

acredita seja um transportador de tais substâncias (Makishima et aI. 1999). Isso

indica que esse poderia ser o mecanismo pelo qual metabólitos do colesterol

controlariam suas respectivas sínteses (Russell, 1999). Assim, a constatação de

que o FXR é um receptor nuclear para ácidos biliares sugere seu envolvimento na

homeostasedo colesterol (Klieweret aI., 1999).

Embora o papel fisiológico do FXR em relação à homeostase de ácidos

biliares e do colesterol se encontre relativamente bem caracterizado(Kullak-Ublick

et aI., 2004), muito pouco se conhece, por outro lado, a respeito de seu potencial
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envolvimento na carcinogênese ou, até mesmo, nas atividades quimiopreventivas

do câncer por parte do FR.

Nesse sentido, O'Brien et aI. (1996) propuseram a hipótese de que o FXR

poderia estar eventualmente envolvido na hepatocarcinogênese induzida por

proliferadores de peroxissomos. Nesse caso, ligantes específicos para o FXR

poderiam ser eventualmente formados a partir da síntese de colesterol induzida

pelos proliferadores de peroxlssomos e mediada pelo receptor nuclear PPAR.

Dessa forma, a ativação de FXR e conseqüente modulação da expressão gênica

teriam impacto na etapa de promoção desse tipo específico de

hepatocarcinogênese. Mais recentemente, aventou-se a hipótese de que a

capacidade de ativação do FXR por ácidos biliares estaria relacionada a seus

potenciaiscarcinogênicos (Howardet aI., 2000).

Já Burke et aI. (1997) sugeriram, por sua vez, que isoprenóides,dentre eles

o FR, poderiam apresentar ações em nível transcricional por meio do receptor

nuclear FXR, e que estas poderiam eventualmente estar relacionadas com suas

atividades protetoras contra o câncer. Nesse contexto, descreveu-se que o FR e a

apomina, substâncias capazes de ativar o FXR bem como modular a via do

mevalonato, induziram apoptose em células de leucemia promielocítica humana

(HL-60), embora não se tenha demonstrado mecanismo direto envolvendo o

receptor nuclear em questão (Flach et aI., 2000).

Nesse sentido, descreve-se que agonistas naturais (FR) e sintéticos

(apomina) do FXR, além de constituírem potentes indutores da apoptose, são

também capazes de inibir e induzir, respectivamente, a proliferação e

diferenciação celular. Assim, vale destacar que o receptor FXR tem sido

considerado potencial alvo para o desenvolvimento de fármacos antineoplásicos

(Niesor et aI., 2001).

Em comparação ao grupo N, composto por ratos não submetidos a

qualquer tratamento, não foram observadas diferenças quanto à expressão

hepática de FXR em ratos tratados com AG ou OM por 8 semanas, continuamente

durante as etapas de iniciação e seleção/promoção (Protocolo Experimental 1).

Dessa forma, esses dados sugerem que o FXR não parece estar envolvido nas
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fases iniciais da hepatocarcinogênese induzida em ratos Wistar pelo modelo do

RH, Além disso, a constatação de ausência de diferenças quanto à expressão

hepática de FXR entre animais submetidos ao Protocolo Experimental 1 e

tratados continuamente durante as etapas de iniciação e seleção/promoção com

FR (grupo FR), GR (grupo GR) ou OM (grupo OM, controle), sugere que as

atividades quimiopreventivas do FR e GR na hepatocarcinogênesenão parecem

ocorrer por meio da modulação da expressão do receptor nuclear em questão,

Assim, por exemplo, descreveu-se que em camundongos a indução pelo FR da

diferenciação de queratinócitos envolveu o receptor ativado por proliferadores de

peroxissoma a (PPARa), mas não o FXR, cuja expressão não foi alterada pelo

tratamento com o sesquiterpeno (Hanley et af., 2000), Em relação ao GR, não se

esperava que suas ações anticarcinogênjcas envolvessem alterações na

expressão de FXR,uma vez que esse receptor não é ativado pelo monoterpeno,

Agentes quimiopreventivos podem ser classificados em bloqueadores ou

supressores (Wattenberg, '1996;Manson et ai" 2000; Kakizoe et aI., 2003), Nesse

sentido, descreve-se que os bloqueadores atuam na fase de iniciação da

carcinogênese, evitando a ocorrência de mutações no DNA, enquanto que os

supressores atuam nas fases de promoção e progressão, inibindo a proliferação

das células iniciadas. Mecanismos de ação de agentes bloqueadores incluem

inibição da ativação de carcinogênicos e indução de sua destoxificação por meio

da modulação de enzirnas de fase I e 11,respectivamente; indução do sistema de

reparo do DNA e seqüestramento de espécies reativas de oxigênio. Já agentes

supressores reduzem a proliferaçãode células iniciadas e/ou induzem a apoptose,

eliminando, dessa forma, células com danos no genoma. Além disso, a induçãoda

diferenciação celular representa outro mecanismo de supressão da carcinogênese

(Wattenberg, 1996;Mansonet aI.,2000; Kakizoe et aI., 2003).

Descreve-se que isoprenóides constituem uma classe de agentes

quimiopreventivos bloqueadores e/ou supressores (Elsan, 1995; 1999).Assim, por

exemplo, a adição do monoterpeno d-limoneno na ração de ratos fêmeas

Sprague-Dawley durante a fase de iniciação ou promoção/progressão da

carcinogênese mamária induzida pelo 7,12-dimetilbenz[a]antraceno,resultou no

Ong,ThomasP.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVADO ~ARNESOL E GERA.NIOLEM RATOSWISTAR SUBMETIDOS 124
AO MODELO DE HEPATOCARCINOGENESEDO "HEPATOCITO RESISTENTE"

desenvolvimento de um menor número de neoplasias em comparação ao grupo

controle, alimentado com ração não-suplernentada.No entanto, esse monoterpeno

foi capaz de retardar o aparecimento dos primeiros carcinomas, apenas quando

administradodurante a fase de iniciação (Elson et ai., 1988).

Demonstrou-se que o tratamento de ratas Wistar-Furth com rações

contendo 5% de limoneno ou 1% de sobrerol resultou em aumento de cerca de 2

vezes na atividade da enzima hepática de fase 11glutationa-S-transferase (GST)

(Elegbede et aI., 1993).Assim, os autores do estudo sugeriram que a indução de

enzimas de fase 11 constituiria importante aspecto das atividades

quimiopreventivasdesses monoterpenosna carcinogênesemamária.

Por outro lado, descreve-se que ações em nível de iniciação apenas não

explicariam a diversidade de ações quimiopreventivas relatadas para isoprenóides

(Elson e YU, 1994). Nesse contexto, grande importância tem sido atribuída à

inibição da HMGCoA redutase, com conseqüente inibição da proliferação celular,

como mecanismo de ação supressora da carcinogênese por isoprenóides (Elson,

1995; 1999).

Assim, foram realizados no estudo em questão 2 outros experimentos em

que ratos Wistar foram tratados com FR ou GR especificamentedurante as etapas

de iniciação (Protocolo Experimental 2) ou seleção/promoção (Protocolo

Experimental3).

Nos animais submetidos ao Protocolo Experimental 2, observou-se que o

tratamento com GR apenas na fase de iniciação resultou em redução significatica

do número de LPN GST-P positivas totais (persistentes e em remodelação)

(Tabela 12), que poderia estar eventualmente associada a um aumento da

destoxificação do agente carcinogênico iniciante DEN. Assim, por exemplo, se

descreveu que o GR foi capaz de induzir in vivo a enzima glutationa S-transferase

(Zheng et ai., 1993). No grupo de animais tratados com FR na etapa de iniciação,

observou-se sugestão de redução do número dessas mesmas LPN. No caso do

sesquiterpeno, observou-se que esse foi capaz de inibir in vitro monooxigenases

hepáticas de coelhos, inclusive a CYP2E1 (Raner et ai., 2002). envolvida com

ativação hepática da DEN (Mori et ai., 2002). Dessa forma, uma eventual ação do
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FR em nível de enzimas hepáticas de fase I poderia estar associadaa uma menor

metabolização da DEN, com conseqüente redução do processo de iniciação.

Entretanto, paradoxalmente,nos grupos de animais tratados com FR ou GR foram

observados aumentos significativos dos tamanhos das LPN em questão, bem

sugestão de aumento da área ocupada pelas mesmas. Além disso, não houve

diferenças entre os grupos OM, FRi e GRi quanto às concentrações hepáticas de

DNA, sugerindo que a proliferaçãocelular não tenha sido diferente entre os grupos

em questão. Assim, de acordo com esses resultados, observa-se que o FR e GR

não apresentaram atividades quimiopreventivas efetivas quando administrados a

ratos Wistar especificamentedurantea etapade iniciação do modelodo RH.

No caso dos animais submetidos ao Protocolo Experimental 3, o

tratamento com FR ou GR especificamente durante a etapa de seleção/promoção

do modelo do RH não resultou em inibição das LPN GST-P positivas totais

(persistentes + em remodelação) e nem em redução das concentrações de DNA

hepático. Dessa forma, quando administrados a ratos Wistar especificamente

durante a etapa de seleção/promoção do modelo do RH, o FR e GR não

apresentaram atividades quimiopreventivas e não parecem ter inibido a

proliferaçãocelular.

No presente estudo constatou-se que o FR e GR apresentaram atividades

quimiopreventivas quando adminstratados continuamente durante as etapas de

iniciação e seleção/promoçãodo modelo do RH (Protocolo Experimental1), mas

não quando administrados especificamente durante as etapas de iniciação

(Protocolo Experimental 2) ou seleção/promoção do modelo do RH (Protocolo

Experimental 3). Dessa forma, em ratos Wistar submetidos a esse modelo de

hepatocarcinogênese, é necessária a administração contínua de FR ou GR

durante as etapas de iniciação e seleção/promoção para a ocorrência de

atividadesquimiopreventivas.
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Resultados semelhantes foram observados em ratos Wistar tratados com

luteína ou licopeno também durante as etapas de jnciação e/ou seleçã.o/promoção

do modelo do RH (Toledo, 2001). Por outro lado, em experimento semelhante

observou-se que o 0-caroteno foi capaz de apresentar atividades

quimiopreventivas quando administrado durante as etapas de iniciação e/ou

seleção promoção do modelo do RH (Moreno et aI., 1991). Nesse caso, o

carotenóide tendeu a ser mais eficaz quando administrado especificamente na

iniciação, em comparação com a sua administração durante a etapa de

seleção/promoção.
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7. CONCLUSÕES

. A administração de FR durante 8 semanas consecutivas, continuamente

durante as etapas de iniciação e seleção/promoção,a ratos Wistar submetidos

ao modelo de hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente" resultou em

atividade quimiopreventiva considerada pronunciada. Nessas mesmas

condições, a administração de geraniol resultou em atividade quimiopreventiva

considerada moderada.

. As atividades quimiopreventivas por parte do FR e GR observadas quando

administrados durante 8 semanas consecutivas, continuamente durante as

etapas de iniciação e seleção/promoção,a ratos Wistar submetidos ao modelo

de hepatocarcinogênesedo "hepatócito resistente", se deveram, em parte, às

suas ações inibitórias da proliferação celular e de danos no DNA. Nessas

mesmas condições, a atividade quimjopreventivado GR, mas não a do FR, se

deveu, em parte, à sua ação indutorada apoptose.

. As fases iniciais da hepatocarcinogênese e as atividades quimiopreventivas

por parte do FR e GR observadas quando administrados durante 8 semanas

consecutivas continuamente durante as etapas de iniciação e

seleção/promoção, a ratos Wistar submetidos ao modelo de

hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente", não parecem envolver o

receptor nuclearativado pelo famesóide X (FXR).

. A administração de FR ou GR durante 2 ou 6 semanas consecutivas, em

período compreendendo a etapa de iniciação ou seleção/promoção,

respectivamente, a ratos Wistar submetidos ao modelo de

hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente", não resultou em atividades

quimiopreventivas. Dessa forma, em ratos Wistar submetidosao modelo do RH

é necessária a administração contínua de FR ou GR durante as etapas de

iniciação e seleção/promoção para a ocorrência de atividades

quimiopreventivas.
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SUMMARY

Farnesol and geraniol chemopreventive activity in Wistar rats submitted to

the "resistant hepatocyte" model of hepatocarcinogenesis.

In the present study, the chemopreventive activity of farnesol (FR) and geraniol

(GR), isoprenoids present in fruits and herbs, was evaluated when adrninistered to

Wistar rats during the initiationand/or selection/promotionphases of the "resistant

hepatocyte" (RH) model of hepatocarcinogenesis. In Experimental Protocol 1,

animais received during 8 consecutive weeks, continuouslyduring the initiationand

selection/promotion phases, by gavage and dissolved in com oil (CO): FR (25

mg/100 9 body weight [b.w.]; FR group) or GR (25 mg/100 9 de b.w.; GR group).

Moreover, 1 group received during the same period, by gavage, only CO (0,25

mU100 9 de b.w.; CO group; controls). Two weeks after the beginning of the

treatments, ali groups were submitted to the RH mode!. Initiationwas obtained by

administration of a single intraperitoneal dose of diethylnitrosamine (DEN; 20

mg/100 9 b.w.) followed, 2 weeks after, by the administration of 4 consecutive

doses of 2-acetylaminofluorene (2-AAF; 2.5 mg/100 b.w.) and by a partial (70%)

hepatectomy (PH). Finally, 2 and 4 days after PH, 2 additional 2-AAF doses (2

mg/100 9 b.w.) were administered. Six weeks after initiationwith DEN, the animais

were anesthetized and sacrificed by exsanguination. Two hours before sacrifice,

the rats received 5-bromo-2'-deoxyuridine (10 mg/100 9 b.w.). According to the

macroscopic examination of the livers, and compared to CO group, FR inhibited

the incidence (P<O.05)and mean number (P<0.05) of visible hepatic preneoplastic

lesions (PNL). Regarding GR group, only a suggestion of inhibitionof visible PNL

incidence and mean number was observed. Morphometrical analysis of total

(persitent and remodeling) glutathione S-transferase (GST-P) positive PNL showed

that compared to CO group, FR group presented with smaller total GST-P positive

PNL (p<0.05) that occupied a smaller area of the liver section (p<O.05).Also

compared to CO group, GR group presentedwith smaller total GST-P positive PNL

(p<O.05)and a suggestion of reduction of the liver section area occupied by these

LPN was observed. Compared to CO group, FR and GR inhibited (p<0.05) PNL
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cell proliferation, whereas only GR induced (p<0.05) apoptosis in these PNL.

Furthermore, hepatic DNA damage was lower (p<0.05) in FR or GR treated

animais, compared to CO treated ones (controls). Animal treatment with FR, but

not with GR, inhibited (p<0,05) total plasma cholesterol levels. Farnesoid X

activated receptor (FXR) expression analysis by western blot did not reveal

differences (p>0,05) between the different groups. In the Experimental Protocol 2,

rats received only for 2 consecutive weeks during the initiation phase, and by

gavage: FR (25 mg/100 9 body weight b.w.; FRi group), GR (25 mg/100 9 de b.w.;

GRi group) or CO (0,25 mU100 9 de b.w.; COi group; controls) being submitted to

the RH model as described for Experimental Protocol 1. Six weeks afier initiation

with DEN, the animais were sacrificed. According to the macroscopic examination

of the livers, no differences (p>0.05) were observed among the different groups

regarding the incidence of visible PNL. In FRi and GRj groups a suggestion of

higher number of visible PNL was observed, when compared to COi group

(contrais). Also compared to COi group, GRj group presentedwith smaller (p<0.05)

number of total (persistente + remodeling) GST-P positive PNL, whereas in FRi

group a suggestion of smaller number of these visible PNL was observed.

Moreover, compared to COi group, FRj and GRj groups presented with total

(persistent + remodelling) GST-P positive PNL with greater (p<0,05) size, and a

suggestion of greater area of the liver section occupied by these GST-P positive

PNL was observed. No differences (p>0.05) among the different groups were

observed regarding hepatic DNA concentration. In Experimental Protocol 3, rats

were first initiated with DEN (20 mg/100 9 de b.w.). Afier 2 weeks, animais

received by gavage for 6 consecutive weeks during the selection/promotionphase:

FR (25 mg/100 9 body weight b.w.; FRs/pgroup), GR (25 mg/100 9 de b.w.; GRs/p

group) or CO (0,25 mU100 9 de b.w.; COs/pgroup; controls). In this experiment
animais received 2-AAF doses and were submitted to PH 4 weeks afier initiation

with DEN. Six weeks afier initiation with DEN, the animais were sacrificed.

Compared to COs/pgroup (controls), a suggestion of smaller visible PNL mean

number was observed in FRs/pe GRs/pgroups. No differences (p>0.05) among the

different groups were observed regardingvisible PNL incidence; regarding number,
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síze and liver section occupied by total (persistent + remodeling) GST-p positive

PNL; and regarding hepatic DNA concentratíon, According to the results of the

study, FR chemopreventive activity was considered pronounced when

administered to Wistar rats continuous/y during the initiation and

selection/promotion phases of the RH model of hepatocarcinogenesis

(Experimental Protoco/ 1), In these same conditions, GR chelT,lopreventiveactivity

was considered moderate, Cell proliferation and DNA damage inhibition seem to

be involved with FR and GR anticarcinogenic actions, whereas apoptosis induction

seems to represent a GR specific mechanism, Furthermore, FR and GR protective

actions do not seem to involve alterations in FXR expression. Finally, when

administered specifically during the initiation (Experimental Protocol 2) or

selection/promotion (Experimental Protocol 3) phase, both isoprenoids did not

present effective chemopreventive activity. Thus, in Wistar rats submitted to the

RH model, FR or GR should be administered continuously during the initiationand

selection/promotionphases in order to obtain chemopreventiveactivities.
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