
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos
Área de Nutrição Experimental

Atividade quimiopreventiva do farnesol e geraniol em ratos Wistar
submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese do

"hepatócito resistente"

Thomas Prates Ong

Tese para obtenção do grau de
DOUTOR

Orientador:
Prof. Dr. Fernando Salvador Moreno

São Paulo
2004



Thomas Pratas Ong
.,

Atividade quimiopreventiva do farnesol e geraniol em ratos Wistar
submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese do

"hepatócito resistente"

Comissão Julgadora
da

Tese para obtenção do grau de Doutor

Prof. Dr. Fernando Salvador Moreno
orientador/presidente

1°. examinador

2°. examinador

3°. examinador

4°. examinador

São Paulo,
I ':\'1~~

de

t



Dedico esta Tese e agradeço,

A Deus,

Pela alegria da vida;

Aos meus pais Jussara e Roy,

Por terem sempre buscado o melhor para mim, garantindo amor, conforto e

segurança. A liberdade para escolher os meus caminhos, e o apoio às minhas

decisões, foram essenciais para que aqui pudesse chegar.

Aos meus irmãos Ana Cristina, Kevin e Sven,

Pelo apoio e carinho;

À Flávia,

Pelo amor tão precioso. A vida ao seu lado tornou tudo melhor.

Ao Professor Fernando Salvador Moreno,

Meu orientador, com quem tenho tido a felicidade de muito aprender. A confiança,

amizade e incentivo de quem tanto recebi foram estrmulos importantes para que

seguisse sempre em frente. Chego ao fim desta jornada com a certeza de que o

respeito que tive inicialmente pelo mestre tornou-se, na verdade, admiração que

se tem por um pai.

Muito obrigado por tudo!



Agradeço, também:

Aos amigos do laboratório de Dieta, Nutrição e Câncer: Aline, Ana Lúcia, Bianca,

Carlos Eduardo, Clarissa, Cida, Elaine, Luciana, Mariana, Renato, Rogério e

Roseli, pelo apoio, solidariedadee convívio alegre.

À Profa. Tullia Filisetti-Cozzi, com quem pude iniciar os meus primeiros passos na

área de pesquisa.

Ao Prof. Marcos Alcocer, pelo importante aprendizado.

Aos Professores Franco Lajolo, Beatriz Cordenunsi e João Roberto pelo apoio e

incentivo desde os meus estágios iniciais como aluno de iniciação científica.

Aos ProfessoresAlfredo Tenuta, Bernadette Franco, Célia Colli, Eduardo Purgato,

Flávio Finardi, Jorge Mancini, Júlio Tirapegui, Maria Inês Genovese, Maria Tereza

Destro, Marilene Penteadoe Sílvia Cozzolino pelo apoio.

Às secretárias do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental Mônica e

Tânia, pelo auxílio e amizade.

Aos funcionários do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental Ivanir,

Joana, Lúcia, Luís, Lurdes e Márcia, pela amizade e convívio alegre.

Aos amigos do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental: Adair,

Aderuza, Adriana, Andréia, Ana Paula, Gracielli, Janaina, Jaqueline, João Paulo,

Malu, Marcelo, Neusa, Ricardo, Rogério, Roseclere Tânia.

Aos demais alunos, funcionários e docentes do Departamento de Alimentos e

Nutrição Experimental.

À Benê, Elaine e Jorge, da secretaria de Pós-Graduação, pela atenção e

paciência.



Aos funcionários do Biotério da FCFIIQ-USP:Alexandre, Eliane, Eurídice, Fátima,

Flávia, Isael, Matildes, Renata, Roberto, Silvânia e Wagner, pelo fornecimento e

cuidado dos animais.

A Profa. Maria Lúcia Zaidan Dagli, da FMVZ-USP, pela amizade, apoio e

incentivo, bem como pela realização do exame histopatológico no presente

estudo.

A Sílvia Catarina e Teresa, da FMVZ-USP, pela amizade e ajuda.

Ao Cláudio, Luciano e Mardite, da FMVZ-USP, pelo preparo das lâminas utilizadas

neste estudo.

Aos Professores Hélio Vannucchi e Alceu Jordão Jr., da FMRP-USP, pelo

interesse no estudo e empenho na padronização da metodologia para

determinação das concentrações hepáticasde farnesol e geraniol.

Aos Professores Adelaide Vaz e Paulo Mynami, do FBC-FCF-USP,pelo uso dos

microscópios.

A Profa. Maria Mitzi Brentani, da FM-USP, pelos importantes comentários e

sugestões.

Ao Prof. Daniel de Carvalho, do InstitutoAdventista de Ensino, que me incentivou,

ainda no curso colegial, a ingressar na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da

USP.

AAurora, Fu e Manu, que considero minha família, pela amizade e apoio.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) que

apoiou o presente estudo com a concessão de bolsa de doutorado (Proc.

00100918-8).

Ao assessor da FAPESP, pelas importantes críticas, questionamentos e

sugestões, que muito contribuíram para a evolução do presente estudo.

BI6LIOTECA
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas

Universidadede SãoPaulo



ABREVIATURAS

ACS - American Cancer Society, Sociedade Americana de Câncer

AFB 1 - aflatoxina B1

AG - água
ATPase - adenosina trifosfatase

CA - corpúsculos apoptóticos

BrdU - 5..bromo-2-desoxiuridina

DEN - dietilnitrosam~na

2-AAF - 2-acetilaminofluoreno

EDTA .-ácido etiienodiaminotetracético

ERO - espécies reativas de oxigênio

FCF - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

FXR - receptor ativado pelo farnesóide X

FR - farnesol

GT - glutamiltranspeptidase

GR - geraniol

GST - glutationa S-transferase

GST-P - glutationa S-transferaseplacentária

HBV- vírus da hepatite B

HCV- vírus da hepatiteC

H&E - hematoxilinae eosina

HMGCoA- 3-hidroxi-3-metilglutarilCoA

HP - hepatectomiaparcial

i - iniciação

IARC -International Agency for Research on Cancer, Agência Internacional de

Pesquisa do Câncer

1M- índice de marcação

INCA - Instituto Nacional do Câncer

LPN - lesões pré-neoplásicas

LXR- receptorhepáticoX



N - normal

NCI- NationalCancer Institute,InstitutoNacional do Câncer

NGFIB- fator nuclearde crescimentoIB

OM- óleo de milho

OMS - Organização Mundial da Saúde

PBS - solução salina tamponada com fosfato

PBS-L - solução salina tamponada com fosfato, contendo 5% de leite em pó

PBS-T - solução salina tamponada com fosfato, contendo 0,1% de TWEEN 20

p.c. - peso corpóreo

pca - ácido perclórico

PH - peróxido de hidrogênio

PPAR - receptor ativado por proliferador de peroxissomos

PPARa- receptor ativado por proliferador de peroxissomos a

RH - "hepatócito resistente"

RAR - receptor para o ácido retinóico

RXR - receptor para o retinóide X

S - sacrifício

SER 1 - elemento 1 de resposta a esterol

s/p - seleção/promoção

TR - receptor para o hormônio tireoidiano

USP - Universidade de São Paulo

VOR - receptor para a vitamina O



íNDICE

RESUMO 2

I.

11.

111.

INTRODUÇÃO 5

REVISÃO DA LITERATURA 7

2.1

2.2

Câncer ... 7

2.3

Carcinogênese 9

Proliferação Celular e Apoptose 12

Hepatocarcinogênese e Modelo do IIHepatócito2.4

Resistente 11 (RH). 15

2.5 Alimentação, Nutrição e Câncer 22

Quimioprevenção do Câncer .24

Quimioprevençáodo Câncercom Isoprenóides 26

2.6

2.7

OBJETIVOS 35

3.1 Geral 35

3.2 Específicos.. 36

IV. MATERIAL E MÉTODOS .37

4.1 Animais 37

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Modelo Hepatocarcinogênese do

Resistente11 (RH). 37

Protocolos Experimentais 38

Aplicação da BrdU e Sacrifício dos Animais 43

Exame Macroscópico dos Fígados 43

Análise Morfométrica de LPN Hepáticas GST-P Positivas

de "Hepatócito

44

Exame Histopatológico através de Coloração pela

Hematoxilina e Eosina (H&E) 46

A valiação da Proliferação Celular 47



__n nu n-u -- --- ---

A valiação da Apoptose 49

Avaliação de Danos no DNA Hepático 50

Determinação das Concentrações de Colesterol

Plasmático Total 51

4.12 Avaliação, por IIWestern Blot", da Expressão Hepática do

Receptor Nuclear Ativado pelo Famesóide X

4.9

4.10

4.11

(FXR) 52
4.13 Análise Estatística 53

v. RESULTACOS 54

5.1 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 1.. 54

5.2 Análise Macroscópica dos Fígados dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 1 58

5.3 Análise Morfométrica de LPN Hepáticas GST-P Positivas

dos Animais Submetidos ao Protocolo Experimental
1 61

5.4 Exame Histopatológico por meio de Coloração pela

Hematoxilina e Eosina (H&E) dos Fígados dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 1 67

A valiação da Proliferação Celular Hepática nos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 1 73

Avaliação da Apoptose Hepática nos Animais Submetidos

ao Protocolo Experimental 1 76

A valiação de Danos no DNA Hepático nos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 1 79

5.5

5.6

5.7



Determinação das Concentrações de Colesterol
Plasmático Total dos Animais Submetidos ao Protocolo

Experimental 1 ... 82

5.9 Avaliação da Expressão Hepática do Receptor Ativado

pelo Farnesóide X (FXR) em Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental 1 83

5.10 Pesos Corpóreos ao Inicio e Final do Tratamento, bem

como Pesos dos Fígados por Ocasião do Sacrifício e

Consumo de Ração dos Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental 2.. 86

5.11 Análise Macroscópica dos Fígados dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 2 90

5.12 Análise Morfométrica de LPN Hepáticas GST-P Positivas

dos Animais Submetidos ao Protocolo Experimental
2 92

5.8

5.13 Avaliação da Proliferação Celular Hepática nos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 2 94

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 ... 95

5.15 Análise Macroscópica dos Fígados dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 3 99

5.16 Análise Morfométrica de LPN Hepáticas GST-P Positivas

dos Animais Submetidos ao Protocolo Experimental
3 101

5.17 Avaliação da Proliferação Celular Hepática nos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental.3 102

8/8L10T;::('~



VI.

VII.

VIII.

DISCUSSÃO 103

CONCLUSÕES 127

REFERÊNCIASBIBLlOGRÁFICAS 128

SUMMARY 154

BIBLIOTECA

FaculdadedeCiênciasFarmacêuticas
UniversidadedeSãoPaulo



I ---Un - - --- -Uu_-- -

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Etapas da hepatocarcinogênese química 18

Figura 2. Estrutura química de alguns isoprenóides "puros" 26

Figura 3. Via resumida do mevalonato em plantas e

mamíferos 28

Figura 4. Representação esquemática do Protocolo Experimental 1 40

Figura 5. Representação esquemática do Protocolo Experimental 2 41

Figura 6. Representação esquemática. do Protocolo Experimental 3 42

Figura 7. Evolução do peso de ratos Wistar normais ou tratados com AG,

OM, FR ou GR durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendo

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

resistente" (Protocolo Experimental 1) 56

Figura 8. Consumo de ração de ratos Wistar normais ou tratados com AG,

OM, FR ou GR durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendo

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

resistente" (Protocolo Experimental 1) 57



Figura 9. Fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho (grupo óleo de

milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Observar presença de

numerosas lesões pré-neoplásicas visíveis à macroscopia 60

Figura 10. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a

presença de lesão pré-neopiásica marcada imunoistoquimicamente com

anticorpo anti-glutationa S-transferase forma placentária (GST-P) e

considerada como "persistente" (observar marcação imunoistoquímica

uniforme e bordas bem definidas). Objetiva de 10x 63

Figura 11. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a

presença de lesão pré-neoplásica marcada imunoistoquimicamente com

anticorpo anti-glutationa S-transferase forma placentária (GST-P) e

considerada como "em remodelação" (observar perda da uniformidade de

marcação imunoistoquímica e bordas irregulares). Objetiva de

1 Ox o. oooooooooooooo. oo. o. o oooooo. oo.. o o o oo... oo0.0... oo o. o. o... o... 0 0.. 63



Figura 12. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a

presença de foco anfofílico. Coloração com hematoxilina e eosina. Objetiva
de 1Ox .69

Figura 13. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a

presença de foco basofílico. Coloração com hematoxilina e eosina. Objetiva
de 1Ox 69

Figura 14. Corte histoiógico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a

presença de foco acidofílico. Coloração com hematoxilina e eosina. Objetiva
de 1Ox 70

Figura 15. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a

presença de abundante proliferação de células ovais. Coloração com

hematoxilina e eosina. Objetiva de 1Ox 70



Figura 16. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com farnesol

(grupo farnesol) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de

foco de células claras. Coloração com hematoxilina e eosina. Objetiva de

1Ox " " " 71

Figura 17. Corte histológico de figado de rato Wistar tratado com farnesol

(grupo farnesol) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de

escassa proUferação de células ovais. Coloração com hematoxilina e eosina.

Objetiva de 1Ox " 71

Figura 18. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com geraniol

(grupo geraniol) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

Uhepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de

foco de células vacuolizadas. Coloração com hematoxilina e eosina. Objetiva

de 1Ox , """'" 72

Figura 19. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar

imunomarcação pela 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU). Objetiva de
40x 75



Figura 20. Corte histológico de intestino de rato Wistar tratado com óleo de

milho (grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar

imunomarcação pela 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU). Objetiva de

20x 75

Figura 21. Exemplos de corpúsculos apoptóticos detectados por

microscopia de fluorescência (A, C, E, G) e de luz normal transmitida (B, D,

F, H) em cortes histológicos de fígado de rato corados com hematoxilina e

eosina. Em A e C são exemplificados corpúsculos apoptóticos fluorescentes

de maior tamanho; os cortes em E e G representam corpúsculos apoptóticos

fluorescentes de menor tamanho que são dificilmente identificados por

microscopia de luz normal transmitida (F e H). Em H, observa-se corpúsculo

apoptótico fagocitado por hepatócito. Aumento de 40x 78

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 .81

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 veiculo), 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/promoção do modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 1). Observar banda de 54 KDa, correspondente ao receptor

nuclear ativado pelo farnesóide X(FXR) 84



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/promoção do modelo do "hepatócito

resistente" (Protocolo Experimental1) , 84

Figura 25. Expressão normalizada do receptor nuclear ativado pelo

farnesóide X (FXR) de animais dos grupos água (AG; controle 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 85

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

Experimental2) " 88

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

Experimenta I 2) 89

BIBLIOTECA
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas,

Universidadede São Paulo



Figura 28. Evolução do peso 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 "hepatócito resistente"

(Protocolo Experimental 3) 97

Figura 29. Consumo de ração de ratos Wistar normais ou tratados com AG,

OM, FR ou GR durante durante 6 semanas consecutivas, em período

compreendendo a etapa de seleção/promoção do modelo do "hepatócito

resistente" (Protocolo Experimental 3) 98



LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Pesos corpõreos e dos fígados, bem como consumo de ração de

ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas

consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH(Protocolo Experimental 1) 54

Tabela 2. Incidência, número total e número médio de LPN hepáticas visíveis

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

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

período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo do RH(Protocolo Experimental 1) 58

Tabela 3. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas totais (persistentes +

em remodelação) de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8

semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH(Protocolo Experimental 1) 61

Tabela 4. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas, classificadas como

persistentes, de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8

semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH (Protocolo Experimental

1) 64

Tabela 5. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas, classificadas como

em remodelação, de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8

semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH(Protocolo Experimental 1) 66



-- -- ------- - --

Tabela 6. índice de marcação (1M)de BrdU de fígados de ratos normais

(grupo normal), bem como das áreas sem alterações morfológicas ao redor

das LPN, e das próprias LPN de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou

GR durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas

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

1) 73

Tabela 7. Quantificação de corpúsculos apoptóticos (CA)hepáticos de ratos

normais (grupo normal), bem como das áreas sem alterações morfológicas

ao redor das LPN, e das próprias LPN de ratos Wistar tratados com AG, OM,

FR ou GR durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendo as

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

Experimental 1) 76

Tabela 8. Comprimentos dos "cometas" dos fígados de ratos Wistar tratados

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

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

RH (Protocolo Experimental 1), e, também, dos fígados de ratos normais,

tratados ou não com peróxido de hidrogênio (PH) 79

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 compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RI-I (Protocolo Experimental

1) 82

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 período compreendendo a etapa de iniciação do modelo

do RH(Protocolo Experimental 2) ...86



-- - ----

Tabela 11. Incidência, número total e número médio de LPN hepáticas

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) 90

Tabela 12. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas totais (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 modelo do RH(Protocolo Experimental 2) 92

Tabela 13. Concentrações hepáticas 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

Experimenta I2) 94

Tabela 14. Pesos corpóreos e dos fígados, bem consumo de ração de 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) 95

Tabela 15. Incidência, número total e número médio de LPN hepáticas

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) 99



Tabela 16. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas totais (persistentes

+ em remodelação) 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) 101

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

tratados com AG, OM, FR ou GR por 6 semanas consecutivas durante a fase

de seleção/promoção do modelo do RH (Protocolo Experimental 3) 102



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

2

RESUMO

No presente estudo avaliou-se a atividade quimiopreventiva do farnesol

(FR) e geraniol (GR), isoprenóides presentes em frutas e ervas, quando

administrados a ratos Wistar durante as etapas de iniciação e/ou

seleção/promoção do modelo de hepatocarcinogênesedo "hepatócito resistente"

(RH). No Protocolo Experimental 1, os animais receberam durante 8 semanas

consecutivas, continuamente durante as etapas de iniciação e seleção/promoção,

por entubação gástrica e dissolvido em óleo de milho (OM): FR (25 mg/100 g de

peso corpóreo [p.c.]; grupo FR) ou GR (25 mg/100 g de p.c.; grupo GR). Além

disso, 1 grupo recebeu durante o mesmo período, por entubação gástrica, apenas

OM (0,25 mU100 g de p.c.; grupo OM; controle). Duas semanas após o início dos

tratamentos, todos os grupos foram submetidos ao modelo do RH. Esse consistiu

na aplicação intraperitoneal de uma dose do agente iniciante dietilnitrosamina

(DEN, 20 mg/100 g de p.c.), seguida, 2 semanas após, da aplicação de 4 doses

consecutivas de 2-acetilaminofluoreno (2-AAF; 2,5 mg/100 g de p.c.) e de uma

hepatectomia parcial (HP) a 70%, acrescida de 2 doses de 2-AAF (2 mg/100 g de

p.c.) 2 e 4 dias após a cirurgia. Decorridas 6 semanas após a iniciação com DEN,

os animais foram sacrificados administrando-se, entretanto, 2 h. antes desse

procedimento 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU) (10 mg/100 g de p.c.). De acordo

com a análise macroscópica dos fígados, e em comparação ao grupo OM,

verificou-se que o FR inibiu a incidência (p<O,05)e número médio (p<O,05)de

lesões pré-neoplásicas (LPN) hepáticas visíveis à macroscopia.No caso do grupo

GR, observou-se apenas sugestão de redução da incidência e número médio

dessas LPN visíveis à macroscopia. Em relação à análise morfométricadas LPN

hepáticas positivas para a enzima glutationa S-transferase forma placentária

(GST-P) totais (persistentes+ em remodelação),observou-seque em comparação

ao grupo OM, o FR reduziu o tamanho (p<O,05)e área do corte ocupada (p<O,05)

por essas lesões. O GR, por sua vez, reduziu o tamanho (p<O,05)das LPN GST-P

positivas totais, observando-se,também, sugestão de redução pelo isoprenóideda

área do corte ocupada pelas mesmas. Em comparação ao grupo OM, o FR e o
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GR foram capazes de inibir (p<0,05) a proliferação celular nas LPN, enquanto

apenas o GR induziu (p<0,05) a apoptose nas mesmas. Além disso, danos no

DNA hepático foram menores (p<0,05) nos animais tratados com FR ou GR, em

comparação aos tratados com OM (controles). O tratamento com FR, mas não

com GR, resultou em inibição (p<0,05) das concentrações plasmáticas de

colesterol total. A análise, por "western blot", da expressão hepática do receptor

nuclear ativado pelo farnesóide X (FXR) não revelou diferenças (p>0,05) entre os

diferentes grupos. No Protocolo Experimental 2, os ratos receberam apenas

durante 2 semanas consecutivas na fase de iniciação, e por entubação gástrica,

FR (25 mg/100 g p.c.; grupo FRj), GR (25 mg/100 g p.c.; grupo GRj) ou OM (0,25

mU100 g p.c.; grupo OM, controle), sendo então submetidos ao modelo do RH,

conforme descrito para o Protocolo Experimental 1. O sacrifício dos animais

ocorreu 6 semanas após iniciação com DEN. De acordo com a análise

macroscópica dos fígados, não foram constatadas diferenças entre os diferentes

grupos (p>0,05) quanto à incidênciade LPN hepáticas visíveis à macroscopia.Em

comparação ao grupo OM (controle), observou-se nos grupos FRi e GRi sugestão

de maior número de LPN hepáticas visíveis à macroscopia. Também em

comparação ao grupo OM (controle), observou-se no grupo GRj menor (p<0,05)

número de LPN hepáticas GST-P positivas totais (persistentes + em

remodelação), e no.grupo FRj sugestão de menor número dessas LPN GST-P

positivas totais. Além disso, foram observadas nos grupos FRj e GRj, em

comparação ao grupo OM, LPN hepáticas GST-P positivas totais (persistentes +

em remodelação) maiores (p<0,05), bem como sugestão de maior área do corte

ocupada por essas LPN GST-P positivas. Não foram observadas diferenças

(p>0,05) entre os diferentes grupos quanto à concentração hepática de DNA. No

Protocolo Experimental 3, os ratos receberam inicialmente uma dose de DEN (20

mg/100 g de p.c.). Duas semanas após, os animais passaram a receber por

entubação gástrica, durante 6 semanas consecutivas em período compreendendo

a etapa de seleção/promoção:FR (25 mg/100 g p.c.; grupo FRs/p),GR (25 mg/100

g p.c.; grupo GRs/p)ou OM (0,25 mU100 g p.c.; grupo OMs/p;controle). Nesse

experimento, as administrações de 2-AAF e a realização da HP ocorreram 4
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semanas após a iniciação com DEN. O sacrifício dos animais ocorreu após 8

semanas da iniciação com DEN. Em comparação ao grupo OMs/p(controle),

observou-se nos grupos FRslpe GRs/Psugestão de menor número médio de LPN

hepáticas visíveis à macroscopia. Não foram constatadas diferenças (p>O,05)

entre os diferentes grupos quanto à incidência de LPN hepáticas visíveis à

macroscopia; quanto ao número, tamanho e área do corte ocupada por LPN

hepáticas GST-P positivas totais (persistentes + em remodelação); e quanto à

concentração hepática de DNA. De acordo com os resultados do estudo,

considerou-se pronunciada a atividade quimiopreventiva do FR quando

administrado a ratos Wistar continuamente durante as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo de hepatocarcinogênese do RH (Protocolo

Experimenta! 1). Nessas mesmas condições, considerou-se moderada a atividade

quimiopreventiva do GR. Inibições da proliferação celular e de danos no DNA

parecem estar envolvidas com as ações anticarcinogênicasdo FR e GR, enquanto

que a indução da apoptose parece ser mecanismo de ação específico do GR.

Além disso, as ações protetorasdo FR e GR não parecem envolver alterações na

expressão do receptor nuclear FXR. Finalmente, quando administrados

especificamente durante a etapa de iniciação (Protocolo Experimental 2) ou de

seleção/promoção (Protocolo Experimental 3), ambos os isoprenóides não foram

capazes de apresentar atividades quimiopreventivas efetivas. Dessa forma, em

ratos Wistar submetidosao modelo do RH, é necessária a administraçãocontínua

de FR ou GR durante as etapas de iniciação e seleção/promoção para a

ocorrênciade atividadesquimiopreventivas.
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1. INTRODUÇÃO

Descreve-se que o desenvolvimento do câncer, ou seja, a carcinogênese,

consiste em um processo longo envolvendo múltiplas etapas na transformação

das células normais em malignas, requerendo para isso aproximadamentede 20 a

40 anos, especialmente no caso de tumores sólidos em humanos (Loeb et aI.,

2003; Steele et aI., 2003). Entretanto, é bastante discutível o número exato de

etapas que compõem o processo carcinogênico, existindo evidências que a

neoplasia ocorra em três estágios básicos denominados iniciação, promoção e

progressão, respectivamente(Farber, 1988;Young et a/.,2003).

Apesar de não ser novo o conceito de que a alimentação e o estado

nutricional podem influenciar o câncer, até há não muitos anos atrás este tipo de

interação recebeu, surpreendentemente,pouca atenção por parte da comunidade

científica.

Nesse sentido, em revisão publicada em 1981 os epidemiologistas ingleses

0011e Peto (1981) sugerem que seria plausível se reduzir em 35% (com uma

variação de 10 a 70%) a mortalidade por câncer nos EUA, por meio de

modificaçõesa serem realizadasna alimentação.

A quimioprevenção do câncer, definida pela primeira vez por Sporn et aI.

(1976), pode ser considerada uma forma de se prevenir a doença, por meio da

administração de urna ou mais substâncias durante as etapas iniciais pré-

neoplásicas da carcinogênese, ou seja, na fase de iniciação ou promoção, e antes

do estabelecimentoda etapa de progressão.

Diversos dos inibidores da carcinogênese até agora identificados são

constituintes naturais dos alimentos. Desta forma, tem aumentado nos últimos

anos o interesse pelo estudo de derivados do metabolismo do mevalonato em

plantas, os assim denominados isoprenóides, em função de sua promissora ação

relatada na quimioprevenção e quimioterapia do câncer (Elson et aI., 1995,

Moreno et aI., 1995; Elson et aI., 1999; Liu et aI.,2004).

Frutas, hortaliças, grãos de cereais, ervas e óleos constituem fontes ricas

em derivados do metabolismo do mevalonato. Mais especificamente,encontra-se

o monoterpeno d-limoneno em óleos essencias da laranja e outras frutas cítricas;
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O álcool perilil na cereja e hortelã; carvona na hortelã, FR no morango e erva

cidreira, e o GR na erva cidreira, limão e vinho tinto (Crowell, 1999;Elson, 1999).

Dentre os diversos isoprenóides que apresentam potencial

anticarcinogênico, pode-se destacar o FR e o GR. Assim, o FR apresentou ações

quimiopreventivas em ratos submetidos a modelos de carcinogênesede pâncreas

(Burke et ai., 2002) e cólon (Wargovich et ai., 2000, Rao et ai., 2002) induzidos

quimicamente. O GR, por sua vez, também apresentou atividade quimiopreventiva

em modelo de carcinogênesemamáriaem ratas (He etal., 1995).

Por outro lado, não existem descrições na literatura quanto ao potencial

quimiopreventivodo FR e GR especificamentena hepatocarcinogênese.

Modelos de hepatocarcinogênese vêm sendo considerados dentre os

melhores para o estudo da gênese e desenvolvimento in vivo de neoplasias, visto

que o padrão de desenvolvimento da neoplasia maligna do fígado em ratos é

semelhante ao que se observa em humanos (Farber, 1988; Bannasch et aI.,

2003). 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 e é

particularmente adaptado para a avaliação de substâncias capazes de modular o

processo carcinogênico (Farber et aI., 1988; Rizzi et aI., 1997;Oliveira et aI., 2001;

Carrasco-Legleuet aI.,2004).

Assim, pretendeu-se neste estudo avaliar as eventuais atividades

quimiopreventivas do FR e GR quando administrados a ratos durante diferentes

etapas do modelo do RH. No 1° experimento os animais foram tratados com os

isoprenóides continuamente durante as etapas de iniciação e seleção/promoção.

No 2° experimento, os tratamentos ocorreram especificamente na etapa de

iniciação, enquanto que no 3° experimento, esses ocorreram na etapa de

seleção/promoção. Além disso, a investigação de possíveis mecanismos que

poderiam estar relacionados com a atividade quimiopreventiva dos isoprenóides

FR e GR na hepatocarcinogênese foi realizada por meio da avaliação da

proliferação celular, apoptose, danos no DNA, bem como da avaliação da

expressão hepáticado receptornuclearativado pelo farnesóideX (FXR).
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Câncer

o termo câncer se refere a um amplo grupo de complexas doenças

caracterizadas por alterações celulares de diferentes origens (Greaves, 2002).

Assim, descreve-se a existência de mais de uma centena de cânceres distintos

(Hanahan e Weinberg, 2000) que apresentam, de forma geral, expressão gênica

alterada em suas células, que proliferam desordenadamente, invadem outros

tecidos e comprometem suas funções normais (Fenech, 2002; Loeb et aI., 2003).

As mais antigas evidências a respeito da doença se referem a osteomas e

hemangiomas encontrados em fósseis de dinossauros (Rotchschild,1999).

Relata-se também a ocorrência de cânceres em esqueletos de Homo erectus, o

ancestral mais próximodo homem moderno (Capaso e Constantini,1994).

Além disso, diversos tipos de cânceres foram encontrados em múmias e

esqueletos de antigos egípcios, demonstrando que neoplasias malignas não eram

raras nessa população. Papiros escritos durante a época das grandes pirâmides

(3000 - 2500 a.C.) descreviam vários procedimentos médicos e até mesmo

cirúrgicos para tratamento das mais diversas afecções, incluindo o câncer de

mama. Da mesma forma, outros papiros mais recentes (1630 a 1350 a.C.) foram

encontrados e que prescreviam diversos tratamentos à base de ervas para

picadas de insetos, mordidas e cânceres (Tsuchiya e Fujisawa, 1999;

Subbarayappa,2001).

Na era greco-romana, todos os cânceres eram considerados de origem

inflamatória (Retief e Cilliers, 2001). Já Hipócrates (460 - 377 a.C.) utilizou os

termos gregos "karninos" e "karkinoma" para designar aqueles que eram

observados na pele, laringe, mama, região inguinal, útero e vagina. Nesse caso,

quase todas as lesões se localizavam na superfície do corpo. O tratamento

consistia em excisão, cauterização,aplicação de compressas e fomentos. Para os

cânceres que eram de origem interna, Hipócrates recomendava que seria melhor

não tratar a doença, pOisesta pOderiaantecipar a morte do paciente. Galeno (130

- 200 d.C.) definiu o carcinoma como sendo uma lesão muito dura e maligna, com
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ou sem úlcera e utilizou o termo câncer. Essa palavra, em latim,' significa

caranguejo, pois se observa que as veias superficiais em determinados tumores

de mama são túrgidas e ramificadas, lembrando, desta forma, as patas do

crustáceo (Tsuchiya e Fujisawa,1999).

Atualmente, o câncer é considerado importante problema de saúde pública

em diversos países (Jemal et ai., 2003), inclusive no Brasil (Kligerman, 2002).

Nesse sentido, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (International

Agency for Research on Cancer - IARC; órgão da OrganizaçãoMundial da Saúde

- OMS) estimou que em 2000 ocorreram no mundo mais de 10.000.000de casos

novos de câncer e que 6.000.000 de pessoas morreram pela doença (IARC,

2003).

A Sociedade Americana de Câncer (American Cancer Society - ACS), por

sua vez, estimou que no ano de 2003 1.334.100 novos casos de câncer deveriam

ser diagnosticados nos EUA e que 556.500 pessoas deveriam morrer de câncer,

ou seja, 1.500 mortes por dia. Em homens, os cânceres mais freqüentes deveriam

ser o de próstata, pulmão e cólon e, em mulheres, o de mama, pulmão e cólon.

Em relação à mortalidade pela doença, em homens os principais responsáveis

deveriam ser o câncer de pulmão, próstata e cólon e, em mulheres, o de pulmão,

mama e cólon (ACS, 2003). Nesse país, de cada 4 mortes, uma se deve a essa

doença, que corresponde, inclusive, à segunda causa de mortalidade, sendo

antecedida apenas pelas doenças cardiovasculares.Assim, nos próximos 10 a 15

anos, prevê-se que o câncer deverá se tornar a principal causa de morte nos EUA

(Young,2002).

Já no Brasil, o Ministério da Saúde, estimou que em 2003 deveriam ocorrer

402.109 casos novos e 126.960 óbitos por câncer. Em homens, as maiores taxas

de incidência seriam representadas pelo câncer de pele não melanoma, seguido

pelo de próstata, pulmão, estômago e de cólon e reto. Em mulheres, as maiores

taxas seriam representadas pelo câncer de pele não melanoma, seguido pelo de

mama, colo do útero, cólon e reto, e estômago. Quanto à mortalidade por câncer,

em homens os principais responsáveisdeveriam ser o de pulmão,seguido pelo de

próstata, estômago, esôfago e de cólon e reto, enquanto que em mulheres, os
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principais deveriam ser o de mama, seguido pelo de pulmão, cólon e reto, colo do

útero e de estômago (Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer - INCA,

2003). Atualmente, o câncer é a segunda causa de mortalidade no Brasil (Sichieri

et aI., 1996; Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer - INCA, 2003),

embora existam projeções de que a doença poderá assumir no futuro o papel de

principal causa de morte por doenças na população brasileira (Wünsch Filho e

Moncau,2002).

2.2 Carcinogênese

Carcinogênese é um termo geral utilizado para se denotar o

desenvolvimento da neoplasia (Pitot e Dragan, 1991; Pitot, 2001). Esta pode ser

entendida como um aumento autônomo do número de células, independente de

estímulos por fatores extra-celulares tais como hormônios, ao contrário da

hiperplasia, que por definição consiste na proliferação de células tecido-

específIcas, dependente de tais fatores de estimulação (Bannasch, 1986;

Bannasche Zerban, 1990).

Existem duas amplas classificações das neoplasias, que podem ser

benignas ou malignas. As primeiras se referem a neoplasias que apresentam uma

proliferação celular localizada e circunscrita, exercendo pressão nos tecidos

adjacentes, mas que não ultrapassam suas divisas. Em contraste, neoplasias

malignas ou cânceres, têm a capacidade de invadir e se multiplicar em diferentes

partes do organismo (Smuckler, 1983).

Já a definição de uma pré-neoplasia deve levar em conta etapas prévias do

desenvolvimento de neoplasias tanto benignas quanto malignas. Portanto, uma

pré-neoplasia não é idêntica a um pré-câncer, podendo ser descrita em nível

histológico, como populações de células fenotipicamente alteradas e que não

apresentam natureza neoplásica óbvia, mas que têm possibilidade de progredir

para neoplasias benignasou malignas (Bannasch, 1986).
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A carcinogênese consiste em um processo ativo e dinâmico induzido em

organismos vivos por agentes de natureza física (c.arcinogênesefísica), biológica

(carcinogênese biológica) e química (carcinogênese química) (Weisburger et aI.,

2001; Young et aI., 2003). Exemplos de tais agentes carcinogênicos são a

radiação ultravioleta, o vírus da hepatite B e substâncias químicas,

respectivamente(Pitot et aI.I 1991).

Tem-se descrito que o desenvolvimento do câncer consiste em um

processo longo envolvendo múltiplas etapas na transformação das células

normais em malignas, requerendo para isso cerca de 20 a 40 anos, especialmente

no caso de tumores sólidos em humanos (Loeb et a/., 2003; Steele et aI., 2003).

Entretanto, é bastante discutível o número exato de etapas que compõem o

processo carcinogênico, existindo evidências que a neoplasia ocorra em três

estágios básicos denominados iniciação, promoção e progressão (Pitot, 2001;

Young et a/., 2003).

2.2.1 Carcinogênese Química

A iniciação, que c.onsiste no primeiro estágio do processo de

carcinogênese, envolve alterações genéticas irreversíveis e permanentes na

célula afetada (Pitot e Dragan, 1991; Pitot, 2001). Na carcinogênese química, a

iniciação se dá pela ação de substâncias genotóxicas que se ligam ao DNA

genômico e induzem a formação de mutações em genes específicos (Klaunig et

a/., 2000) como, por exemplo, proto-oncogenes e genes supressores de tumor

(Watson et a/.,2000; Weisburger, 2001).

A capacidade dos carcinogênicos de se ligarem aos ácidos nucléicos foi

demonstrada pela primeira vez ín vivo por Magee e Farber (1962). A partir dessa

observação, reconhece-se, hoje em dia, que a maioria deles reage quimicamente

com o DNA por meio da transferência a este ácido nucléico de resíduos alquila,

formando deste modo produtos estáveis conhecidos como adutos (Venitt, 1994;

Dipple, 1995). Assim, grupamentos eletrofílicos altamente reativos dessas

substâncias carcinogênicas promovem ataques agrupamentos nucleofílicos da

molécula de DNA, formando adutos que, caso não eliminados pelo sistema de

Ong, Thomas P.
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reparo, poderão originar no genoma transições, transversões e pequenas

deleções (Pitot, 2001). Vale destacar que a formação de adutos por si só não

constitui evento mutagênico. Assim, é necessária a ocorrência da replicação do

DNA seguida de divisão celular, de modo a converter o dano químico em

alteraçõesherdáveisdenominadasde mutações(Willians,2000; Bertram, 2001;

Martinezet ai., 2003)

Nesse sentido, existem carcinogênicos genotóxicos que apresentam

grupamentos eletrofílicos em sua estrutura ou que podem ser, ainda,

biotransformados a intermediários eletrofílicos (Williams, 2001). Para tanto, é

necessária a ação de enzimas de fase I, podendo-se destacar as do sistema

citocromo P450. Reações de fase I envolvem oxidação, redução e hidroxilação,

tornando a molécula mais hidrofílica e suscetível a destoxificação.Assim, embora

muitas vezes essas reações ativem o carcinogênico, em alguns casos podem

também resultar em sua inibição. Já as reações de fase 11,que envolvem enzimas

como a glutationa S-transferase e UDP-glucuronil transferase, resultam em

conjugação de moléculas como a glutationa a metabólitos de fase I, tornando

esses últimos mais polarese passíveisde excreção (Verhoevenet ai., 1997).

Carcinogênicos que não necessitam de ativação prévia são denominados

de carcinogênicos diretos, enquanto que os indiretos (ou pró-carcinogênicos) são

convertidos a carcinogênicosdefinitivos após metabolizaçãopor enzimas de fase I

(Venitt, 1994). Exemplos de carcinogênicos diretos são as nitrosamidas (alquil

nitrosouréia), o bis(cloro) metil éter e a mostarda nitrogenada. Já as aminas

aromáticas do tipo 2-acetilaminofluoreno(2-AAF) e 2-naftilamina, hidrocarbonetos

aromáticos policíclicos, as aflatoxinas, o cloreto de vinila, nitrosamidas e nitro-

compostos aromáticos, ou heterocíclicosdo tipo dos nitrofuranos, constituem pró-

carcinogênicos (Farber, 1981;Venitt, 1994; Dipple,1995).
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A etapa subseqüente à iniciação é representada pela promoção (Sing e

Gaby, 1991; Pitot, 2001). Nessa etapa ocorre a expansão clonal seletiva das

células iniciadas, pela ação de um agente promotor, formando assim lesões pré-

neoplásicas (Klaunig et aI., 2000; Young et aI., 2003). Agentes promotores atuam

por mecanismos que não envolvem danos no DNA, como, por exemplo, alterando

a expressão gênica, estimulando a proliferação celular das células iniciadas e

inibindo a apoptose nas mesmas (Klaunig et aI. 2000; Williams, 2001; Young et aI.,

2003). É importante ressaltar que tais ações requerem a presença constante do

agente promotor. Assim, diferentementeda iniciação, a promoção é caracterizada

pela sua reversibilidadeque resulta da remoção do agente promotor (Pitot, 200'1).

Exemplos de tais agentes são o fenobarbital, bifenis policlorados e hormõnios

como o estradiol (Klauniget aI.,2000;Williams, 2001).

A progressão corresponde ao último estágio do desenvolvimento

neoplásico. Essa fase é caracterizada pela instabilidade cariotípica e por uma

contínua evolução das característ,cas independentes, como mudanças

bioquímicas nas células malígnas, aumento da proliferação celular, invasão e

metástase (Pitot,2001;Young et aI.,2003).

2.3 Proliferação Celular e Apoptose

Genes envolvidos com o desenvolvimento e outros processos normais da

célula estão relacionadoscom o câncer, podendo se destacar, os que controlam o

ciclo celular (Devereux et aI., 1999). Este consiste em um processo pelo qual a

célula se divide e é normalmente regulado por meio de mecanismos de sinais

extracelulares que estimulam a expressão de determinados genes e a ativação de

proteínas regulatórias(Sherr e McCormick,2002).

Para que ocorra a divisão celular um processo complexo é iniciado, em que

várias proteínas são ativadas, podendo-se destacar fatores de crescimentoe seus

receptores, bem como proteínas que estimulam a proliferação e o

desenvolvimento da célula normal. Assim, a divisão celular é positivamente

regulada ou estimulada por meio de vias sinalizadoras (Vermeulen et ai., 2003).
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Apresentam papel central na proliferação celular as quinases dependentes de

ciclina (CDKs), que regulam a progressão pelas fases do ciclo celular (Schafer,

1998) que compreendem as etapas G1, S, G2 e M. A fase G1 antecede a síntese

de DNA, que ocorre na fase S. Já G2 antecede a mitose, ou seja, a fase M, em

que ocorre a divisão celular propriamentedita (Nurse, 1994,Pines, 1995).

Genes estimuladores da proliferação celular incluem OSproto-oncogenes,

enquanto os inibidores são os supressores de tumor. Esses últimos modulam a

progressão do ciclo celular, mantendo a célula em latência, ou induzindo a sua

morte, caso as condiçóes de progressão do ciclo celular não estejam apropriadas

(Yonish-Rouach et aJ., 1991). Mutações ou modificações na expressão desses

genes conferem à célula vantagens de crescimento e desenvolvimentoem relação

às células normais (Vermeulen et aJ.,2003). Os genes supressores de tumor, ou

anti-oncogenes, estão envolvidos com a inibição da expressão do fenótipo

malígno, podendo ser inativados por mutações durante o processo da

carcinogênese (Venit, 1994). Uma mutação que iniba esses genes poderá resultar

em perda de mecanismos naturais de controle da proliferação, resultando em

multiplicação excessiva das células. Os proto-oncogenes estão relacionados com

a divisão e diferenciação celular normal. Uma vez mutados, são ativados em

oncogenes e podem atuar em vias intracelulares envolvidas com o controle da

proliferação celular, sem a necessidade de estímulos externos. Exemplos de

proto-oncogenessão o c-myc e c-Ha-ras (Nemethet aJ.,2003).

Dessa forma, a proliferação celular desempenha um papel importante, e até

mesmo crítico, nas diversas etapas da carcinogênese de diversos orgãos e

tecidos, ou seja, na iniciação, promoção e progressão (Tomatis, 1993; Farber,

1995;Mori et aI., 1999).

Além disso, o destino da célula também é controlado por genes que

estimulam a morte celular programada (apoptose). Essa consiste em um tipo de

morte celular distinta morfologica, bioquímica e molecularmente da necrose, que

visa eliminar células em excesso ou indesejáveis, de tecidos embrionários,

durante a involução de orgãos e na regressão de neoplasias.Assim, a apoptose é

reconhecida atualmente como um fenômenobiológico de ampla ocorrência, e que
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é complementar, mas se opõe à proliferação celular, no sentido de manter a

homeostasiatecidual (Bursch et a/., 1994; Uedae Shah, 1994;Columbano, 1995).

A apoptose exerce importante papel quando o mecanismo de reparo do

DNA não é suficiente para evitar o dano genético. Assim, a célula mutada pode

ser eliminada do organismo por essa morte celular programada, que representa

um mecanismo de proteção contra a transformação e desenvolvimentodo tumor,

que elimina células com dano genético ou que não respondem a estímulos

proliferativos(Hengartner,2000; Kong et a/.,2001).

Mais especificamente,no processo de apoptose células únicas inicialmente

se retraem e se tornam densas. Há perda de água no interior do retículo

endoplasmático da célula apoptótica, que resulta em uma dilatação das cisternas.

No núcleo, a cromatina se condensa à membrana nuclear. O núcleo também pode

se fragmentar. Os corpúsculos apoptóticos então formados contém

freqüentemente fragmentos de cromatina condensada que subseqüentemente

podem ser fagocitados pelos macrófagos ou células vizinhas e digeridos pelos

lisossomos celulares. Células ou corpúsculos apoptóticos não atraem neutrófilos e

linfócitos, relacionados mais especificamenteàs respostas inflamatórias. Portanto,

para o organismo como um todo, a apoptose constitui um processo pelo qual

células com danos (não reparados) ou não necessárias podem ser removidas

rapidamente (Goldsworthy et ai., 1996, Schulte-Hermann et ai., 1997; Rust e

Gores, 2000).

Descreve-se que os sinais iniciais da morte celular programada sejam o

estímulo à atividade de proteases (caspases), que levam ao aumento da atividade

das endonucleases, à alteração da superfície celular e reorganização do

citoesqueleto (Goldsworthyet ai., 1996).

A apoptose é intensamente regulada por proteínas da família Bcl-2. Essas

podem exercer papel pró ou antiapoptóticoe participam de uma ampla variedade

de cascatas de sinalização. Interações entre proteínas dessa família com outras

resultam na morte ou não da célula (Mak e Yeh, 2002).
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Uma outra proteína importante para o processo de apoptose é a p53. Essa

consiste em uma proteína supressora de tumor, que se encontra envolvida com o

reparo do DNA, controle do ciclo celular e indução da apoptose (Sherr e

McCormick,2002).

2.4 Hepatocarcinogênese e Modelo do "Hepatócito Resistente"

o carcinoma hepatocelular está entre os oito cânceres mais comuns no

mundo, e sua incidência continua aumentando em diferentes países (Bosch, 1997;

Murray e Lopez, 1997). Estudos epidemiológicos extensos identificaram diversos

de seus fatores de risco, incluindo infecção crônica pelos vírus das hepatites B

(HBV) e C (HCV), cirrose alcoólica, carcinogênicos ambientais como a aflatoxina

B1 (AFB1) e algumas doenças metabólicas hereditárias como a hemocromatose.

tirosinemia e deficiência de a1-antitripsina. Além disso, demonstrou-se um

sinergismo entre HBV e AFB1. Todavia, continua em debate a questão se outros

agentes virais ou substâncias químicas seriam responsáveis pelo aumento

recentemente observado nas taxas do carcinoma hepatocelular em determinados

países (Lévy et a/., 2002).

O padrão de desenvolvimento da neoplasia maligna do fígado em ratos é

semelhante ao que se observa em seres humanos (Farber e Sarma, 1987; Su et

aI., 1997; Bannasch et ai., 2003; Su e Bannasch, 2003). Desta forma, modelos de

hepatocarcinogênese química em ratos vêm sendo considerados dentre os

melhores para o estudo da gênese e desenvolvimento in vivo de neoplasias. Isto

se deve, em grande parte, à susceptibilidade desse órgão à indução de cânceres,

a seu tamanho e grande acúmulo de conhecimentos nos últimos anos em relação

à sua biologia,bioquímica,patologiae aspectos moleculares.
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Diversos modelos foram descritos para o estudo da hepatocarcinogênese

química. A maior parte utiliza um carcinógeno genotóxico como agente iniciador,

tendo sido as nitrosaminas, micotoxinas ou aminas aromáticas, os compostos

mais usados. Além disso, em vários protocolos a primeira fase da evolução dos

hepatócitos já iniciados é estimulada por breve ou prolongada exposição a um

ambiente que selecione estas células para um crescimento diferenciado

(promoção) (Farbere Sarma, 1987; Farbere Rubin, 1991).

Os modelos experimentais de hepatocarcinogênese se caracterizam por

apresentar antes do surgimento do câncer hepático, proliferações de hepatócitos

consideradas ainda pré-neoplásicas, pois não parecem ter nenhum grau de

crescimento autônomo, designadas por focos e nódulos de hepatócitos,

respectivamente. Por convenção, denominam-se focos de hepatócitos às lesões

menores do que um lóbulo hepático, enquanto o termo nódulos de hepatócitos é

aplicável a lesões geraímente esféricas, ocupando área equivalente a um Oll

vários lóbulos hepáticos (Bannasche Zerban, 1990).

De acordo com critérios morfológicos e citoquímicos os focos de

hepatócitos pOdem ser classificados em: claros, acidofílicos. vacuolizados,

intermediários, mistos, basofílicos, tigróides e anfofílicos (Bannasch e Zerban,

1990). Estes representariam, com exceção dos tigróides e anfofílicos, etapas

sucessivas de umasequência ordenada de alterações celulares, progredindo dos

focos apresentando predominantemente células claras ricas em glicogênio ou

acidofílicas, para focos de hepatócitos com populações celulares intermediárias

mistas e basofílicas, culminando em nódulos (adenomas) e carcinomas

hepatocelulares(Zerban et aI., 1994;Su et ai., 1997;Su e Bannasch,2003).

Além disso, essas lesões pré-neoplásicas (LPN) hepáticas podem ser

distinguidas das células normais ao seu redor, por alterações nas expressões de

várias enzimas incluindo a adenosina trifosfatase (ATPase), glicose-6-fosfatase,y-

glutamiltranspeptidase (yGT) e glutationa-S-transferaseplacentária (GST-P), que

comumente são utilizadas como marcadores para suas identificações, bem como

para a avaliação de seus números e dimensões por meio de análise de imagem
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computadorizada (Farber e Sarma, 1987; Bannasch e Zerban, 1990; Dragan et ai.,

1997; Imai et ai., 1997; Ito et a/.,2000; Ittrichet ai., 2003).

Apesar de produzirem muitas vezes elevada incidência de neoplasias

malignas, nem todos os modelos de hepatocarcinogênese,entretanto, são úteis à

avaliação do processo carcinogênico, justamente por não resultarem em

sincronização do aparecimentodas lesões precursoras. Esta sincronia tem grande

importância, pois a análise seqüencial de qualquer processo em múltiplas etapas,

seja ela molecular, bioquímica, genética ou biológica, necessita um sistema

sincronizado, se existe intenção de se estabelecer uma relação precursor-produto

em cada uma das principaisetapas (Farber, 1995).

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 carcinogênico (Farber et a/., 1988; Rizzi et ai., 1997; Oliveira et aI., 2001;

Carrasco-Legleuet ai., 2004).

O sistema consistia, originalmente, na administração única de agente

iniciante, a dietilnitroamina (DEN), seguida de procedimento de seleção por meio

do qual se adicionava 2-AAF às rações, em combinação com uma hepatectomia

parcial à 70% (Solt e Farber, 1976). Posteriormente,devido a restrições legais em

diversos países quanto à adição de substâncias carcinogênicas às rações dos

animais, optou-se pela aplicação intragástrica do 2-AAF (Semple-Roberts et aI.,

1987).

O modelo do RH tem como característica o fato de produzir as lesões pré-

neoplásicas e neoplásicas de forma sincronizada, possibilitando, desta forma,

estudos mais detalhados. Seu desenvolvimento baseou-se na hipótese, agora já

bastante comprovada, de que diversos carcinogênicos químicos são capazes de

produzir hepatócitos resistentes com um padrão bioquímico altamente

característico, durante a etapa de iniciação do processo carcinogênico, se ocorre

um ciclo de proliferação celular (Farber e Sarma, 1987; Laconi et ai., 2000)

(Figura 1).

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVADO FARNESOL E GERANIOL EM RATOSWISTAR SUBMETIDOSAO MODELODE HEPATOCARCINOGI::NESEDO
"HEPATÓCITORESISTENTE"

18

CARCINÓGENO

!
Células alvo ~

INICIAÇÃO

~
HEPA TÓCITO

INICIADO

Ativação Proliferação
metabólica celular

PROMOÇÃO

FOCO DE
HEPA TÓC/TO

REMODELAÇÃO ~ NÓDULO DE
HEPA TÓCITO

NÓDULO
PERSISTENTE

t
NÓDULO EM

NÓDULOS

t PROGRESSÃO

CÂNCER
t crescimento + invasão

t

Figura 1. Etapas da hepatocarcinogênese química.Adaptado de Farber (1984).
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Tais hepatócitos resistentes podem ser rapidamenteestimulados de modo a

formarem proliferações focais (focos e nódulos) após breve exposição não

iniciante a reduzidas concentrações de alguns carcinogênicos,tais como o 2-AAF,

associada a estímulo mitogênico representado por uma hepatectomia parcial (Solt

e Farber, 1976; Farber e Sarma, 1987; Farber e Rubin, 1991: Pitot et aI., 1996;

Laconi et aI.,2000) (Figura 1).

O 2-AAF é capaz de inibir a proliferação da maior parte dos hepatócitos

normais, ou seja, dos não iniciados (sensíveis), mas não a proliferação dos

poucos hepatócitos resistentes (Farber, 1995) que apresentam,

caracteristicamente, atividades das enzimas das fases I e 11responsáveis pela

metabolização de xenobióticos, diminuidas ou aumentadas, respectivamente

(Roomi et aI., 1985).

A pressão de seleção para gerar focos e nódulosdesse modelo é intensa,e

as células resistentes proliferam, portanto, de forma sincronizada. Esta sincronia

persiste pelas múltiplas etapas de desenvolvimento do processo carcinogênico

(Farber e Sarma, 1987).

Em diversos protocolos de hepatocarcinogênese a proliferação dos

hepatócitos em focos e nódulos é bastante lenta, em geral assincrônica,

necessitando muitas semanas, ou mesmo alguns meses, para que se formem

nódulos hepáticos visíveis. Já no modelo do RH isto acontece, ao contrário, de

forma rápida e sincronizada, de modo que nódulos precoces já podem ser

observados macroscopicamente em uma ou duas semanas após a etapa de

seleção/promoçãoinicial.

A grande maioria desses nódulos precoces, cerca de 95-98%, sofre

"remodelação", um processo altamente complexo envolvendo mudanças no

suprimento sanguíneo e em características bioquímicas, bem como da estrutura e

arquitetura celulares, retomando ao aspecto normal anterior do fígado. Uma

pequena parte (2-5%) segue outro caminho, o da persistência (Tatematsu et aI.,

1983; Farbere Rubin, 1991; Imai etal., 1997) (Figura 1).
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Justamente em nódulos persistentes de hepatócitos é que claramente se

conseguiu demonstrar que estes atuam como sede de futura evolução para o

câncer. Assim, nódulos persistentes são facilmente observáveis ao redor de 7

meses após aplicação do agente iniciante, a DEN. Esses nódulos persistentes

demonstram seqüência progressiva de evolução celular, com a ocorrência de

"nódulos em nódulos" e, finalmente, aparecimento de câncer após cerca de 10-11

meses (Farber et ai., 1988) (Figura 1).

Quando estudados em detalhe os nódulos apresentam padrões

característicos de organização e estrutura celular, arquitetura e histoquímica,

sendo bastante diferentes do fígado normal em quaisquer de suas etapas de

desenvolvimento (Ogawa et aI., 1979a; 1979b). Deve-se ressaltar, entretanto, que

a pequena população de nódulos persistentes apresenta o mesmo padrão

bioquímico observado na maioria dos nódulos que sofre remodelação (nódulos

precoces) (Farbere Sarma, 1987;Farber, 1990).

Portanto, a maior parte dos nódulos persistentes tem o mesmo padrão de

remodelação que a maioria dos nódulos, embora muito mais lento, não existindo

evidências de que nódulos que se remodelam e aqueles que persistem

representem, na verdade, duas respostas inteiramente diferentes à ação de

carcinogênicos (Farber, 1990).

Nesse sentido, apesar de uma maturação ou reversão fenotípica ter sido

previamente sugerida como responsável pelo fenômeno da "remodelação"

(Kitagawa, 1971; Kitagawa e Pitot, 1975; Williams, 1980), bem como não se ter

podido descartar a possibilidade da ocorrência de uma reposição progressiva de

hepatócitos crescendo a partir do tecido sem alterações morfológicasao redor dos

nódulos, acredita-se, mais recentemente, que este possa envolver, na verdade, a

rediferenciação dos hepatócitos dos nódulos para um fenótipo semelhante ao do

adulto (Tatematsu et aI., 1983; Farber et ai., 1988; Farber e Rubin, 1991), ou até

mesmo a morte e remodelaçãodas células por apoptose (Schulte-Herrmannet ai.,

1990).
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De qualquer forma, a informação para este evento espontâneo, uma

expressão genética bastante complexa, parece estar já normalmente inserida no

genoma (Farber et aI., 1988; Farber e Rubin, 1991; Imai et aI., 1997).Além disso,

acredita-se, ainda, que a persistência dos nódulos talvez indique justamente um

bloqueio na remodelação por diferenciação (Farber et aI., 1988; Farber e Rubin,

1991), podendo estar relacionada com uma maior tendência de evolução para os

carcinomas hepatocelulares(Ohashi et aI., 1996).

Assim, diversas observações demonstram a existência de uma relação

evolutiva entre focos e nódulos de hepatócitos e cânceres hepáticos (Farber e

Sarma, 1987; Su et aI., 1997), como por exemplo, a presença de associação

topográfica entre as várias lesões (Williams, 1980; Farber, 1990; 1992),e o fato de

que, ao contrário do fígado normal, mas de forma semelhante a diversos

hepatocarcinomas testados, nódulos hepáticos, na proporção de 1/3, contêm

hepatócitos que expressam capacidade de invasão em ensaio in vitro (Farber e

Sarma, 1987). Da mesma forma, experimentosjá mais recentesem que se utilizou

marcação genética de hepatócitos também proporcionaram evidência definitiva

quanto à origem clonal do carcinoma hepatocelular a partir de hepatócitos

maduros, em modelo de carcinogênese em ratos induzida pela DEN (Bralet et aI.,

2002).
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2.5 Alimentação, Nutrição e Câncer

Durante as décadas de 1960 e 1970, estudos epidemiológicos investigaram

os padrões de incidência de cânceres na população (Perry, 1975; 0011,1977;

Wynder e Gori, 1977), a distribuição demográfica e socioeconômica,os efeitos da

migração (Haenszel e Kurihara, 1968; Haenszel et aI., 1972;Weisburger e Raineri,

1975; Kagawa, 1978) e hábitos alimentares em diferentes grupos populacionais

(Phillips, 1975), possibilitando que se chegasse à conclusão que fatores

nutricionais desempenhavam, efetivamente, importante papel na etiologia e,

inclusive, na prevenção de cânceres (COMMITTEE ON DIET, NUTRITION ANO

CANCER; NATIONAL RESERACHCOUNCIL, 1982).

Wynder e Gari (1977) propõem, em uma revisão, que o "potencial de se

prevenir" todos os cânceres seria efetivamente de 80-90%, sugerindo, ainda, que

o fator alimentação responderia por 40% de todos os casos de cânceres em

homens e 60% em mulheres, e que as causas alimentares do câncer incluiriam,

em geral, uma hiperalimentação,bem como gorduras e carnes em excesso.

Uma marco, entretanto, para essa área do conhecimento, foi a revisão de

0011e Peto, publicada em 1981, onde esses epidemiologistas ingleses sugerem

que seria plausível reduzir em 35% (com uma variação de 10 a 70%) a

mortalidade por câncer nos EUA, por meio de modificaçõesa serem realizadas na

alimentação. Como fatores protetores, esses autores ressaltam o papel de

vitaminas antioxidantes, de vegetais ricos nesses compostos, e de

microconstituintes dos alimentos, como por exemplo, indóis e inibidores de

protease. Fibras, ou alimentos que tornam as fezes volumosas, foram também

citadas como importantes. Além disso, aspectos da alimentação mencionados

como possíveis causas de câncer foram o consumo de alimentos em excesso

(cânceres de útero e vesícula biliar em mulheres), as gorduras (cânceres de

mama, cólon e reto) e carnes (cânceresde cólon e reto).

Dez anos mais tarde 0011(1992) reviu suas conclusões, continuando a

afirmar que "a estimativa de que o risco de câncer fatal pode ser reduzidoem 35%

por meio de modificaçõesna alimentação,continua a ser razoável".
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Atualmente, a OMS estima que cerca de 3.000.000 de mortes por cânceres

e doenças cardiovascuiaressejam atribuíveis a um consumo reduzido de frutas e

hortaliças (OMS, 2002). Ainda de acordo com a OMS, espera-se nos próximos 20

anos que a incidência de câncer aumente em 50%, de modo que no ano 2020

cerca de 15.000.000de novos casos deverão ocorrer. Como fatores responsáveis

por esse aumento, destacam-se o aumento da expectativa de vida da população,

bem como a adoção de estilos de vida assim denominados "ocidentalizados".Por

outro lado, a OMS ressalta que cerca de 1/3 desses novos casos de câncer

poderiam ser prevenidospela eliminação do tabagismo e infecçõescom o vírus da

hepatite C e com o H Py/ori e, é claro, pela modificação da alimentação (IARC,

2003).

Nesse sentido, diversas organizações têm ressaltado a importância de uma

boa alimentação para a prevenção do câncer, destacando, nesse contexto, o

importante papel de frutas e hortaliças. Assim, por exemplo, merece destaque o

programa originalmente intitulado "5 a day for better health" (5 vezes ao dia para

uma saúde melhor) e lançado nos EUA no início da década de 1990 pelo Instituto

Nacional do Câncer (National Cancer Institute - NCI), cujo objetivo era o de

estimular a população norte-americana a ingerir ao menos 5 porções diárias de

frutas e hortaliças no sentido de se buscar a prevenção do câncer

(http://www.5aday.gov/).Cerca de uma década após seu lançamento,o programa

foi modificado para "5-9 a day for better health" (5 a nove vezes ao dia para uma

melhor saúde) e a principal modificação introduzida foi a orientação de aumento

do consumo diário de frutas e hortaliças para 9 porções no caso de homens,

especialmenteos afro-americanos(http://www.5aday.gov/).

A Sociedade Americana de Câncer, por sua vez, recomendao consumo de

pelo menos 5 porções de frutas e hortaliças ao dia para se prevenir o câncer.

Além disso, ainda nesse sentido, essa sociedade estimu!a o consumo de grãos

integrais, a redução da ingestão de carnes vermelhas e, também, a prática de

exercício físico regular (Byers et ai., 2002).

Já a própria OMS ressalta a importância do consumo diário de ao menos

400 g de frutas e hortaliças para a prevençãodo câncer (OMS,2003).
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2.6 Quimioprevenção do Câncer

Em uma primeira instância, o método mais adequado de se eliminar o

impacto do câncer em seres humanos é por meio da prevenção.Nesse sentido, o

grupo inicial de medidas visando-se alcançar esse objetivo consiste na remoção

dos agentes etiológicos, ou seja, na prevenção primária do câncer (Ames et aI.,

1995; Pezzuto, 1997).

Em alguns casos isto é possível, como por exemplo, em relação ao hábito

de fumar. Em outras situações, entretanto, torna-se, muitas vezes um objetivo

dificilmente alcançável, como é o caso das lesões do DNA, proteínas e lípides,

desencadeadas por exposição a produtos oxidantes endógenos decorrentes do

metabolismo normal, sugeridos como potenciais agentes causadores de cânceres

(Ames et ai., 1995, Slaga, 1995).Além disso, vale lembrar que as causas de mais

de 50% das neoplasias malignas do ser humano são ainda desconhecidas

(Wattenberg, '1997).

Assim, o desenvolvimentode uma segunda linha de prevenção,baseado na

quimioprevenção, adquire caráter de excepcional importância (Hong e Sporn,

1997,Wattenberg, 1997).

A quimioprevenção do câncer, definida pela primeira vez por Sporn et ai.

(1976), pode ser considerada uma forma de se prevenir a doença por meio da

administraçãode uma ou mais substâncias químicas naturais ou sintéticasdurante

as etapas iniciais pré-neoplásicas da carcinogênese, ou seja, na fase de iniciação

ou promoção, e antes do estabelecimento da etapa de progressão (Sporn et ai.,

1976; Sporn e Suh, 2002).

Nesse sentido, pode-se conceber, em princípio, 3 tipos básicos de

quimioprevenção. O primeiro, voltado, principalmente, para o fornecimento de

agentes quimiopreventivos aplicáveis a grandes grupos populacionais, ou seja,

podendo culminar, inclusive, com medidas de Saúde Pública em grande escala.

As substâncias, nesses casos, deveriam por excelência apresentar toxicidade

bastante reduzida, como se observa, por exemplo, com determinados inibidores

presentes nos alimentos (Pezzuto,1997,Gescher et aI., 1998;Surh, 2003).
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o segundo tipo de estratégia quimiopreventiva estaria direcionado a

indivíduos considerados em "alto risco", devido a predisposiçõesgenéticas como a

polipose adenomatosa familiar, ou maior exposição a carcinogênicos, como por

exemplo, fumantes (Wattenberg, 1997). Outras populações alvo incluiriam

indivíduos portadores de lesões reconhecidamente pré-cancerosas, como por

exemplo displasia cervical, e pacientes previamente tratados por câncer por meio

de quimioterapia e/ou radioterapia (Hong e Sporn, 1997).À medida que o risco de

desenvolvimento de câncer aumenta, os compostos mais provavelmente eficazes

seriam aqueles que suprimem a evolução do processo neoplásico. Nesses casos

poder-se-ia, talvez, até tolerar substâncias que apresentassem maior toxicidade,

como é o caso dos retinóides(Morsee Stoner, 1993).

Finalmente, a quimioprevenção terciária seria aquela que visa prevenir

cânceres primários secundários em pacientes curados de sua doença inicial

(Hong, 2003).

De forma geral, ressalta-se que intervenções farmacológicas em fases

precoces da carcinogênese seriam passíveis de maior chance de sucesso, visto

que as alterações a serem suprimidas se apresentam em menor número em

comparaçãoàs fases já mais tardias do processo (Young et aI.,2003).

Diversos dos potenciais agentes quimiopreventivos até agora identificados

são constituintes naturais dos alimentos (Dragsted et ai.; 1993;Ames et ai., 1995;

Ribeiro e Salvadori, 2003; Surh, 2003). Dentre esses, é possível se destacar o

importante papel de vitaminas (Ong et aI., 2003), minerais (Fleming et aI., 2001),

carotenóides (Moreno et ai, 1991; Naves e Moreno, 1998; Toledo et ai., 2003);

retinóides (Silveira e Moreno, 2001; Moreno et ai., 2002) e outros derivados

isoprênicos (Elson et aI., 1994,1995, 1999;Liu et ai, 2004).
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2.7 Quimioprevenção do Câncer com Isoprenóides

Nos últimos anos, tem aumentado o interesse pelo estudo dos derivados do

metabolismo do mevalonato de plantas, denominados isoprenóides,em função de

sua promissora ação relatada na quimioprevenção e quimioterapia do câncer

(Morenoet aI., 1995; Elson et aI., 1999;Rao et a/.,2002; Liu et aI.,2004).

Plantas têm a capacidade de sintetizar uma enorme quantidadede produtos

naturais derivados de uma unidade comum isoprênica de 5 carbonos, que são

classificados como isoprenóides. Estas substâncias diferem em tamanho,

complexidade e função, tendo sido caracterizadas cerca de 22.000 em plantas

(Bach, 1995). Assim, descreve-se que isoprenóides constituiriam a família de

compostos naturais mais numerosa e mais diversificada do ponto de vista

estrutural (Martinet ai., 2003).

Os isoprenóides denominados "puros" são aqueles constituídos

exclusivamente por múltiplos de unidades isoprênicas, como monoterpenos (duas

unidades), sesquiterpenos (três unidades), diterpenos (quatro unidades),

triterpenos (seis unidades), tetraterpenos (oito unidades) e politerpenos ("n"

unidades), enquanto que aqueles denominados "mistos" apresentam, por sua vez,

apenas partes de suas moléculas derivada da via dos isoprenóides (Bach, 1995;

Sacchettini, 1997) (Figura 2).

OH

~OH GERANIOL

OH FARNESOL LlMONENO ÁLCOOL PERILlL

Figura 2. Estrutura de alguns isoprenóides "puros".
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Frutas, hortaliças e grãos de cereais constituem fontes ricas em derivados

do metabolismo do mevalonato (Elson e Yu, 1994). Mais especificamente,

encontra-se o monoterpeno d-limoneno em óleos essenciais da laranja e outras

frutas cítricas (Hakim et a/., 2002); álcool perilil na cereja e hortelã (Crowell, 1999);

carvona na hortelã (Crowe11, 1999); FR na erva cidreira (Rao et aI., 2002) e no

morango (Tatman e Mo, 2002); GR na erva cidreira (Rao et a/., 2003), limão (Lota

et a/., 2002) e no vinho tinto. O óleo de laranja que contém cerca de 90-95% de d-

limoneno, é um agente flavorizante de alimentos encontrado comercialmente. No

suco de laranja o conteúdo desse monoterpeno é de 0,01%. No entanto, poucas

informações estão disponíveis quanto à estimativa de ingestão de monoterpenos

[NationalToxicologyprogram (NTP) 1990, apud Crowell, 1999; Hakim et aI.,

2002]. Recentemente, estimou-se em 13 mg a ingestão diária de limoneno nos

EUA (Hakim et a/., 2002).

Por meio da via do mevalonato é formado o número excepcional de

isoprenóides encontrado em plantas, podendo-se citar dentre eles o GR, FR,

geranilgeraniol, esteróis, dolicol, ubiquinona e carotenóides (Stermer et aI., 1994)

(Figura 3).

A primeira etapa na biossíntese de isoprenóidesem plantas e do colesterol

em animais é a formação de pirofosfato de isopentenila a partir de acetil CoA.

Esse conjunto de reações inicia-se com a formação de 3-hidroxi-3-metilglutaril

CoA (HMGCoA), que a seguir é reduzida a mevalonato (Stryer, 1988). A síntese

do mevalonato consiste na etapa crítica desse metabolismo,sendo catalisada pela

enzima HMGCoAredutase (EC 1.1.1.34)(Stryer, 1988).

A seguir, o rnevalonatoé convertido em pirofosfatode isopentenila (Cs) por

meio de 3 reações consecutivasenvolvendogasto deATP.

Assim, adições sucessivas de unidades isoprênicas, ou seja, de pirofosfato

de isopentenila, formam pirofosfato de geranila (C1o) e pirofosfato de farnesila

(C1S). A partir deste ponto, esta via metabólica se divide em duas: a primeira

envolve a extensão do pirofosfato de farnesila, resultando em cadeias com

quantidadesaumentadasde unidadesisoprênicas,comofitoI (C20),dolicol (C70-120)

e borracha (C2800-20.000),enquantoque a segundaenvolve a ligaçãode 2

Ong, Thoma~ p,
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVADO FARNESOL E GERANIOL EM RATOSWISTAR SUBMETIDOS
AO MODELO DE HEPATOCARCINOG~NESE DO "HEPATÓCITO RESISTENTE"

28

Acetil-CoA

~

3-hidroxi-3-metilglutaril CoA
(HMGCoA)

1
Mevalonato

~

HMGCoA redutase

Pirofosfato de isopentenila ~ Pirofosfato de dimetilalil.

1
Pirofosfato de geranila . GERANIOL

~ Monoterpenos

FARNESOL

Dolicol, ubiquinona

Farnesilação de proteínas

Esqualeno
Pirofosfato de geranilgeranila

.
Lanosterol

.
Colesterol

l ~
Carotenóides Geranilgeranilização de proteínas

Ong,ThomaliP.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



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

29

moléculas de pirofosfato de farnesila, formando o esqualeno (C30), que, por sua

vez, é convertido ao lanosterol. O colesterol é formado a partir do lanosterol após

várias etapas, incluindo a perda de 3 grupamentos metiIa (Stryer, 1988; Koolmane

Rohm, 1996).

Além de diversas outras funções, o colesterol é um dos principais

componentes da membrana plasmática. Desempenha papel vital na manutenção

da integridade celular e na regulação da fluidez da membrana. Participa, ainda,

direta ou indiretamente, de funções envolvidas com a proliferação celular em

tecidos normais e malignos (Colemane Lavietes,1981).

Assim, um aumento na síntese de colesterol foi observado após

hepatectomia parcial (Dessí et aI., 1986), na hiperplasia hepática de ratos

diabéticos tratados com insulina (Dessí et aI., 1988) e em nódulos hepáticos de

ratos submetidos a protocolo de hepatocarcinogênese (Leda-Columbano et aI.,

1985).

Na maioria desses modelos o aumento na síntese de colesterol precedeu e

acompanhou a síntesede DNA.

Adicionalmente, os pirofosfatos de farnesila e de geranilgeranila,derivados

da via do mevalonato, constituem importantes substratos para a promoção da

isoprenilação de proteínas envolvidas com a proliferação celular, como laminas

nucleares e aquelas codificadas pelo oncogene ras (Marshall, 1993). Esse tipo de

modificação pós-tradução catalizada por enzimas como a farnesiltransferase e

geranilgeraniltransferase (Crick et aI., 1995), aumenta a interação dessas

proteínas com os lípides de membranas (Marshall, 1993), sendo essencial para a

função biológica das mesmas (Casey et aI., 1989; Hancock et aI., 1989; Hennekes

e Nigg, 1994).

A HMGCoA redutase constitui uma enzima cuja atividade é uma das mais

reguladas na natureza. Em animais essa é modulada por um controle multivalente,

sendo reprimida por produtos esteróis como o colesterol, e não esteróis, derivados

do metabolismo do mevalonato (Goldstein e Brown, 1990). Os mecanismos de

controle da atividade dessa enzima podem envolver a inibição parcial da

transcrição do DNA por meio da ação de esteróis sobre o elemento 1 de resposta
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a esterol (SER 1), a inibição da tradução do mRNA por isoprenóides não esteróis

derivados do mevalonato, e a degradação da enzima via proteólise, estimulada

por esteróis e não esteróis atuando conjuntamente (Nakanishi et al.,1988;

Goldstein e Brown, 1990; Mayer eta/., 1991).

Isoprenóides acíclicos como o FR (Meigs et aI., 1997), GR (Fitch et aI.,

1989), citral (Fitch et aI., 1989), e dclicos como o l3-caroteno (Moreno et aI., 1995)

e mentol (Clegg et aI., 1982), inibem a HMGCoA redutase por meio de

mecanismos pós-transcricionais. Tem sido descrito que os isoprenóides cíclicos

(Clegg et aI., 1982), e acíclicos "mistos" (Parker et aI., 1993) estimulam a

degradação da enzima por meio da elevação de FR celular, ou ainda, atuando

como homólogosdeste.

Acredita-se que o FR 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 nivel de tradução (Corei!

et aI., 1994;Meigset aI., 1997).

Observou-se que os níveis de HMGCoA redutase eram proporcionais ao

grau de proliferação celular durante o desenvolvimento fetal e neonatal, na

regeneração pancreática, bem como em neoplasias com diferentes taxas de

proliferaçãocelular (Rao, 1986).

Lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do fígado (Siperstein, 1984), bem

como tecidos de outras neoplasias (Siperstein, 1964; Elson et aI., 1999; Tatman e

Mo, 2002; McAnally et aI., 2003) apresentam perda do mecanismo de retro-

regulação inibitóriada atividadeda enzima HMGCoAredutase.

No entanto, a sensibilidade da enzima HMGCoA redutase à regulação

inibitória dos isoprenóides é mais elevada em tecidos neoplásicos do que em

tecidos esterologênicos. Em consequência de tal inibição, limitar-se-ia a

disponibilidade de intermediários derivados da via do mevalonato, necessários

para a modificação pós-tradução de proteínas relacionadas com a proliferação

celular. Essa poderia ser uma possível explicação para a acentuada atividade

inibitória do crescimento de neoplasias, constatada após administração de
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isoprenóides (Elson, 1994; Elson et aI., 1999; Tatman e Mo, 2002; McAnally et ai.,

2003).

Assim, a inibição da via do mevalonato, mais especificamente de células

pré-neoplásicas e neoplásicas, poderia eventualmente se constituir em uma

abordagem efetiva para a quimioprevençãoe quimioterapiado câncer (Goldstein e

Brown, 1990; Elson e Yu, 1994; Moreno et aI., 1995; Elson et ai., 1999; Tatman e

Mo, 2002; McAnally et ai., 2003).

Nesse sentido, descreveram-se in vitro e in vivo atividades

quimiopreventivas por parte de diversos isoprenóides tais como o FR (Wargovich

et ai., 2000; Burke et ai., 2002; Rao et aI., 2002), GR (He et ai., 1995), limoneno

(Elson et ai., 1988),álcool perilil (Reddy et ai., 1997),esqualeno (Rao et ai., 1998),

j3-ionona (Espíndola et ai., 2002), geranilgeraniol (Espíndola et ai., 2002), 13-

caroteno (Moreno et ai., 1991; Dagli et ai, 1998), licopeno (Toledo et ai., 2003) e

luteína (Toledo et ai., 2003).

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 os tocotrienóis. Estes autores constataram, ainda, que o y-tocotrienol

e a J3-iononaforam capazes de inibir a proliferação dessas células quando

implantadasem camundongos.

Da mesma forma, em outro experimento observou-se também que o y-

tocotrienol e a J3-ionona,isoprenóidesque inibem a atividade da enzima HMGCoA

redutase, suprimiram a proliferação de células B16 de camundongos, bem como

de células leucêmicas HL-60 e de adenocarcinomasde mama (MCF-7) e de cólon

(Caco-2) humanos. Nesses casos, o tratamento com isoprenóides resultou em um

bloqueio do ciclo celular em G1 e em um estímulo da apoptose (Mo e Elson,

1999).

Diversos trabalhos têm demonstrado que isoprenóides são capazes de

induzir o processo de morte celular programada.Assim, por exemplo, descreveu-

se que o FR foi capaz de induzir a apoptose em células CEM-C1 de leucemia

aguda humana (Voziyan et ai., 1995), enquanto que o geranilgeraniol,por sua vez,
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exerceu a mesma ação sobre células COL0320 DM de adenocarcinomade cólon

e células Molt-3 de leucernia linfoblástica e HL-60 de leucemia promielocíctica.

Nessas últimas, os autores observaram uma inibição praticamente seletiva da

síntese de DNA, que segundo os mesmos, poderia ativar o processo de apoptose

(Ohizumi et ai., 1995).

A adição do monoterpeno d-limoneno na ração de ratos Sprague-Dawley

fêmeas durante a fase de iniciação ou promoção/progressão da carcinogênese

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

de um menor número de neoplasias em comparação ao grupo controle,

alimentado com ração não-suplementada. No entanto, esse monoterpeno foi

capaz de retardar o aparecimento dos primeiros carcinomas, apenas quando

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

Além disso, em camundongosAIJ fêmeas que receberam d-limonenoou d-

carvona por entubação gástrica uma hora antes de administrações sucessivas do

carcinogênico DEN, verificou-se também uma inibição pronunciada da formação

de neoplasias do estômago anterior, e uma inibição significativa,ainda que menos

intensa, da formação de adenomas pulmonares. Em função desses resultados os

autores sugeriram que monoterpenospoderiam eventualmenteconstituir um grupo

de agentes quimiopreventivospotenciais(Wattenberg et ai., 1989).

A essa mesma conclusão chegaram Crowell et ai. (1992), baseados em

seus estudos conduzidos em ratos Wistar-Furth fêmeas, e que receberam d-

limoneno ou seus derivados hidroxilados carveol, uroterpenol e sobrerol a 1% na

ração, por 2 semanas consecutivas antes da administração de

dimetilbenz[a]antraceno e por uma após. Observou-se, no caso, que esses

derivados do d-limoneno retardaram o aparecimento de neoplasias mamárias,

diminuindo, ainda, seus respectivos números. O sobrerol foi o inibidor mais

potente, sendo 5 vezes mais eficaz que o d-limoneno.

Da mesma forma, descreveu-se que o álcool perilil, também um derivado

hidroxilado do d-limoneno e que pode ser encontrado em cerejas e na menta, por

exemplo, apresentou uma ação inibitória em modelo de carcinogênese de cólon

induzida pelo azoximetano em ratos F-344 machos. Assim, constatou-se uma
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inibição significativa da incidência e multiplicidade de adenocarcinomas invasivos

de cólon, quando esses animais foram alimentados com rações suplementadas

com esse derivado isoprênico a 0,1%, por 14 dias antes da aplicação do

carcinogênico e 52 semanas após. Entretanto, nesse mesmo modelo, o álcool

perilil a 0,2% na ração foi capaz de inibir totalmente o desenvolvimento de

adenocarcinomas do cólon e intestino delgado, sendo que nessas neoplasias de

cólon se constatou apoptose em maior grau, do que naquelas observadas no

grupo controle. Isso poderia indicar que a ação quimiopreventiva desse

monoterpenoé mediada pelo processode apoptose (Reddyet aI., 1997).

Mais especificamente, no caso do FR, observaram-se atividades

qumiopreventivasem ratos submetidos a modelos de carcinogênese de pâncreas

(Burke et aI., 2002) e cólon (Wargovich et aI., 2000; Rao et aI., 2002) induzidos

quimicamente em ratos. O GR, por sua vez, também apresentou atividades

quimiopreventivas em modelo de carcinogênese mamaria induzida quimicamente

em ratas (Yu et aI., 1995). Além disso, o FR e GR foram capazes de inibir a

proliferação de células de leucemia, hepatomas, melanomas e de carcinomas

ductais pancreáticos transplantadas em ratos, camundongos e hamsters (Shoff et

aI., 1991;Yu et aI., 1995; Burke et aI., 1997). Esses isoprenóides induziram,ainda,

a apoptose em células de leucemia, carcinomas pancreáticos e de Matrícharía

chamomílla(Rioja et aI.,2000; Burke et aI.,2002; Izumiet aI., 1999).

De forma geral, as ações anticarcinogênicas de isoprenóides têm sido

relacionadasà inibição da proliferaçãocelular e estímulo da apoptose, decorrentes

da supressão da via do mevalonato em lesões pré-neoplásicas e neoplásicas.

Mais especificamente, descreve-se que a retroalimentação inibitória da atividade

da enzima HMGCoA redutase por isoprenóides, com conseqüente redução da

produção de intermediários como o pirofosfato de farnesila e de geranilgeranila,

resultaria em menor prenilação protéica, menor ativação de ras e laminas

nucleares e, desta forma, em bloqueio do ciclo celular na fase G1. Células que

eventualmente prossigam no ciclo celular são eliminadas pelo processo de

apoptose (Elson, 1995; He et aI., 1997;Mo e Elson, 1999; Liu et a/.. 2004).
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Além disso, tem-se aventado também que isoprenóides,dentre eles o FR,

poderiam apresentar ações em nível transcricional por meio do receptor nuclear

ativado pelo farnesóide X (FXR), e que estas pOderiam eventualmente estar

relacionadascom suas atividadescontra o câncer (Burke et ai.,1997).

Apesar de se ter demonstrado ações inibitórias por parte do FR e GR em

alguns modelos de carcinogênese (Yu et ai., 1995; Wargovich et ai., 2000; Burke

et ai., 2002; Rao et ai., 2002), não existem, entretanto, descrições na literatura

quanto ao potencial quimiopreventivo do FR e GR especificamente na

hepatocarcinogênese.

Assim, pretendeu-se neste estudo avaliar as eventuais atividades

quimiopreventivas do FR e GR quando administrados a ratos Wistar durante

diferentes etapas do modelo do RH. No 1° experimento os animais foram tratados

com os isoprenóides continuamente durante as etapas de iniciação e

seleção/promoção. No 2° experimento, os tratamentos ocorreram especificamente

na etapa de iniciação, enquanto que no 3° experimento,esses ocorreram na etapa

de seleção/promoção. Além disso, a investigação de possíveis mecanismos que

poderiam estar relacionados com a atividade quimiopreventiva dos isoprenóides

FR e GR na hepatocarcinogênese foi realizada por meio da avaliação da

proliferação celular, apoptose, danos no DNA, bem como da avaliação da

expressão hepáticado receptor nuclearativado pelofarnesóideX (FXR).
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3. OBJETIVOS

3.1 Geral

- Avaliar as eventuais atividades quimiopreventivas do FR e GR na

hepatocarcinogênese.
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3.2 Específicos

- Avaliar as eventuais atividades quimiopreventivas do FR e GR quando

administrados a ratos Wistar continuamente durante as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo de hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente"

(Protocolo experimental 1).

- Avaliar a proliferação celular nos fígados de ratos Wistar tratados ou não

com FR ou GR continuamentedurante as etapas de iniciação e seleção/promoção

do modelo de hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 1).

- Avaliar a apoptose nos fígados de ratos Wistar tratados ou não com FR ou

GR continuamente durante as etapas de iniciação e seleção/promoçãodo modelo

de hepatocarcinogénesedo "hepatócitoresistente" (Protocolo Experimental 1).

- Avaliar danos no DNA hepático de ratos Wistar tratados ou não com FR

ou GR continuamente durante as etapas de iniciação e seleção/promoção do

modelo de hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 1).

- Avaliar a expressão hepática do receptor nuclear ativado pelo farnesóide

X (FXR) em ratos Wistar tratados ou não com FR ou GR continuamente durante

as etapas de iniciação e seleção/promoçãodo modelo de hepatocarcinogênesedo

"hepatócitoresistente" (Protocolo Experimental 1).

- Avaliar as eventuais atividades quimiopreventivas do FR e GR quando

administrados a ratos Wistar especificamente durante as etapas de iniciação

(Protocolo Experimental 2) ou seleção/promoção (Protocolo Experimental 3)

do modelo de hepatocarcinogênese do "hepatócito resistente".
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais

Foram utilizados neste estudo ratos machos aJbinosda linhagem Wistar,

com pesos iniciais compreendidosentre 40 e 45 9 e obtidos da colônia do biotério

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas/Institutode Química da Universidadede

São Paulo. Esses permanceram durante todos os experimentos (Protocolos

Experimentais 1, 2 e 3) em sala desse mesmo biotério, apropriada para estudos

de carcinogênese, nas seguintes condições: temperatura de 22°C :t 2°C e ciclo de

iluminação claro-escuro de 12 h. (claro a partir das 6 h.). Os animais foram

mantidos em gaiolas de polipropileno (4 ratos/gaiola) com tampas de aço

inoxidável e contendo maravalha previamente esterilizada, que foi trocada

rotineiramente em dias alternados. Esses receberam ad líbítumdurante todos os

experimentos, água destilada e ração comercial peletizada comum para roedores

de laboratório (Purina Nutrimentos Ltda., Brasil). Os seus pesos corpóreos e

consumo de raçãoforam avaliadosdiariamente.

4.2 Modelo de Hepatocarcinogênese do "Hepatócito Resistente"

No presente estudo, utilizou-se para induzir a hepatocarcínogênese nos

animais o modelo do "hepatócitoresistente"(RH) descrito por Solt e Farber (1976),

modificado por Semple-Roberts et ai. (1987) e adaptado para ratos Wistar por

Moreno et aI. (1991).

A iniciação dos animais ocorreu pela administração intraperitonealde uma

única dose necrogênica do agente ínicíante dietilnitrosamina (DEN; Sigma, EUA;

20 mg/100 9 de peso corpóreo [p.c.]) dissolvido em solução de NaCIa 0,9%.Após

um período de recuperação de 2 semanas (Protocolos Experimentais 1 e 2)

(Figuras 4 e 5) ou 4 semanas (Protocolo Experimental 3) (Figura 5) os

hepatócitos iniciados foram selecionados pela administração por entubação

gástrica (Ugavage") de 4 doses únicas em dias consecutivos de 2-

acetilaminofluoreno (2-AAF; Sigma, EUA; 2,5 mg/100 g de p.c.) dissolvido em
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dimetilsufóxido (DMSO) e óleo de milho (OM). Vinte e quatro horas após a última

aplicação de 2-AAF os animais foram submetidos a um potente estímulo

mitogênico, representado por hepatectomia parcial a 70%, realizada de acordo

com Higgins e Anderson (1931). Finalmente, 2 e 4 dias após a hepatectomia

parcial os animais receberam por entubação gástrica ("gavage") uma dose única

de 2-AAF (2,0 mg/100g de p.c.) também dissolvidoem DMSOe OM .

4.3 Protocolos Experimentais

Deu-se início aos Protocolos Experimentais 1, 2 e 3 (Figuras 4, 5 e 6)

após um período de de 4 dias de aclimatação dos ratos. Em todos eles, 60

animais foram distribuídosde forma aleatória nos seguintesgruposexperimentais:

Grupo normal (N):animais não submetidos a qualquer tratamento e mantidos nas

mesmas condiçõesambientaisdos animais dos demaisgrupos;

Grupo água (AG); grupo controle do veículo óleo de milho: animais

submetidos ao modelo do RH e tratados, por entubação gástrica ("gavage"), com

água destilada (0,25 mU100 9 p.c./dia);

Grupo óleo de milho (OM); grupo controle: animais submetidos ao modelo do

RH e tratados, por entubação gástrica ("gavage"), com OM (Mazola@; 0,25

mU100 9 p.c./dia);

Grupo farnesol (FR): animais submetidos ao modelo do RH e tratados, por

entubação gástrica ("gavage"), com FR (trans-trans farnesol; 96%; Aldrich, EUA;

25 mg/100 9 p.c./dia)dissolvidoem OM (Mazola@;0,25 mU100 9 p.c./dia);

Grupo geraniol (GR): animais submetidos ao modelo do RH e tratados, por

entubação gástrica ("gavage"), com GR (98%; Sigma, EUA; 25 mg/100 9 p.c./dia)

dissolvido em OM (Mazola@;0,25 mU100 9 p.c./dia).
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4.3.1 Protocolo Experimental 1

Para a avaliação das eventuais atividades quimiopreventivas do FR e GR

quando administrados a ratos Wistar continuamente durante as etapas de

iniciação e seleção/promoção do modelo do RH, realizou-se o Protocolo

Experimental 1.

Para tanto, os tratamentos com os isoprenóides foram iniciados 2 semanas

antes da aplicação da DEN e tiveram duração total de 8 semanas consecutivas

(Figura4).

O delineamento deste Protocolo Experimental, bem como dos

Protocolos Experimentais 2 e 3 foi realizado com base em estudos prévios

conduzidos por Moreno et ai. (1991) e Toledo (2001) para a avaliação da atividade

quimiopreventiva de carotenóides durantes as etapas de iniciação e/ou

seleção/promoção do modelo do RH.

4.3.2 Protocolo Experimental 2

Para a avaliação das eventuais atividades quimiopreventivas do FR e GR

quando administradosa ratos Wistar especificamentedurante a etapa de iniciação

do modelo do RH, realizou-se o Protocolo Experimental 2. Nesse, os

tratamentos com os isoprenóides ocorreram diariamente durante as 2 semanas

anteriores à aplicaçãoda DEN (Figura 5).

4.3.3 Protocolo Experimental 3

Para a avaliação das eventuais atividades quimiopreventivas do FR e GR

quando administrados a ratos Wistar especificamente durante a etapa de

seleção/promoção do modelo do RH, realizou-se o Protocolo Experimental 3.

Nesse, os tratamentos com os isoprenóides se iniciaram 2 semanas após a

aplicação da DEN e tiveram duraçãototal de 6 semanasconsecutivas (Figura 6).
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Figura 5. Representaçãoesquemáticado ProtocoloExperimental 2.
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4.4 Aplicação da BrdU e Sacrifício dos Animais

Na noite anterior ao sacrifício, as rações foram retiradas e 2 h. antes do

mesmo foi administrada a todos os animais, por via intraperitoneal, uma dose de

5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU; Sigma, EUA; 10 mg/100 g p.c.) dissolvida em

solução salina (1:3 v/v), para posterior avaliação da proliferação celular.

Antes de serem sacrificados, todos os animais foram pesados em balança

eletrônica. Em seguida, os mesmos foram anestesiados com éter (Merck, Brasil).

Após o início da anestesia, os ratos foram colocados em decúbito dorsal sobre

uma prancha, com inalação contínua de éter, realizando-se, a seguir, a

laparotomia e, em seguida, a coleta de sangue por punção da artéria aorta

abdominal.

O sangue coletado foi mantido em tubos de polipropilenocontendo 5 mg do

anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA, Sigma, EUA) e reservado

para posteriordeterminaçãoda concentraçãoplasmáticade colesteroltotal.

O sacrifício se deu pela secção da aorta abdominal e conseqüentechoque

hipovolêmico. Em seguida, retirou-se o fígado, que foi lavado em solução salina a

0,9% gelada e pesado em balança eletrônica digital seguindo-se, então, o exame

macroscópicodo mesmo.

4.5 Exame Macroscópico dos Fígados

Durante o exame macroscópico, os fígados permanceram sobre placa de

vidro resfriada por mistura de gelo e gelo seco. O fígado de cada animal foi

examinado individualmentequanta à presença, em sua superfície, de lesões pré-

neoplásicas (LPN) representadas por formações nodulares de tamanhos variados

e coloração esbranquiçada, que se distinguiram do parênquima hepático

(Bannasch e Zerban, 1990). Essas formações nodulares foram denominadas LPN

hepáticas visíveis à macroscopia. Após o exame da superfície, cada lobo foi

seccionado em fatias de aproximadamente 0,3 em de espessura, sendo, então,
identificadas e contadas as lesões nodulares internas.

Ong,ThomasP.
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Posteriormente, foram colhidas de cada animal amostras dos lobos

hepáticos direito, triangular e caudado esquerdo para análise morfométrica de

LPN GST-P positivas, exame histopatológico, avaliação da proliferação celular e

apoptose. Esses fragmentos, bem como amostras de duodeno dos animais, foram

imediatamente fixados em metacarn (60% metanol, 30% clorofórmio e 10% ácido

acético glacial; Merck, Brasil) por aproximadamente 24 h., sendo, então,

submetidos às técnicas rotineiras de desidratação, diafanização e inclusão em

parafina. Cortes histológicos de aproximadamente 5 mm de espessura foram

então obtidos.

Do lobo direito foram colhidas amostras para avaliação da proliferação

celular, danos no DNA, bem como da expressão do receptor nuclear FXR. Esses

fragmentos foram imediatamentecongelados em nitrogênio líquido e, em seguida,

armazenados em "freezer"a -80°C (Revco, EUA).

4.6 Análise morfométrica de LPNhepáticas GST-P positivas

A análise morfométrica de LPN (focos/nódulos) foi realizada em cortes

histológicoshepáticossubmetidosà reação imunoistoquímicapara a enzíma
GST-P.

4.6.1 Marcação Imunoistoquímica da GST-P

o método uitilizado para a realização da marcação imunoistoquímica da

GST-P foi o da avidina-biotina (Hsu et a/., 1981), empregando-se, para tanto,

anticorpo policlonal anti-GST-P (MBL, Japão) e anticorpo secundário biotinilado

anti-imunoglobulina de coelho (Vector Laboratories, EUA). Esse último consiste

em anticorpo anti-lgG conjugadoà biotina.

Cada procedimento foi intercalado por lavagem das lâminas em solução

salina tamponada com fosfato (PBS-[NaCI,KCI,Na2HP04e água ultra-pura]).

Os cortes histológicos dos materiais fixados em metacarn foram

desparafinizados em xilol em seqüência de xilol/álcool (1:1), etanol absoluto, a

95% e a 70% e, finalmente,água destilada.
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A peroxidase endógena foi bloqueada incubando-se as lâminas por 30 mino

em metanol (LabSynth, Brasil) contendo 25% de peróxido de hidrogênio a 30

volumes (LabSynth, Brasil). Os cortes foram, então, incubados com o anticorpo

primário anti-GST-P na diluição de 1:1000, durante uma noite e a 4°C em câmara

úmida. Para diluir o anticorpo primário, foi utilizada solução contendo soro-

albumina a 0,5% (albumina bovina fração V; Sigma, EUA) em água destilada e

azida sódica a 5% (LabSynth,Brasil)em água destilada e PBS.

Em seguida, os cortes foram incubados por 30 mino com o anticorpo

secundário biotinilado, na diluição de 1:400. A aplicação do conjugado avidina-

biotina-peroxidase (Vectastain-ABC kit, Vector; EUA) diluído em PBS (1:400)

decorreu também por 30 mino

Posteriormente, foi aplicada sobre os cortes uma solução substrato de

peroxidase preparada imediatamente antes da utilizaç'..ão.Essa solução consistiu

na mistura de peróxido de hidrogênio a 0,02% (Merck, Brasil) com

diaminobenzidina (Sigma, EUA) a 0,1% em PBS. Os cortes foram lavados em

PBS por 5 min., contracorados pela hematoxilina, desidratados, diafanizados e

montadoscom resinasintética.

4.6.2 Procedimento para Quantificação de LPN GST-P Positivas

Para se quantificar o número e a área das LPN GST-P positivas foi utilizado

o sistema de análise de imagem computadorizado do Departamento de Análise

Clínicas e Toxicológicas da Faculdadede Ciências Farmacêuticasda USP. Este é

composto por um microscópio (Olympus; Japão) ao qual se encontra acoplada

uma câmera de vídeo (Sony, Japão) que se conecta a um microcomputador

Pentium 166, equipado com o programa Image Pro Plus (Media Cybernetics).As

áreas de interesse foram delimitadas com um cursor e o programa forneceu suas

dimensões em mm2, após calibração do aparelho. Além disso, as LPN GST-P

positivas foram classificadas com sendo persistentes (marcação imunoistoquímica

uniforme e bordas regulares) ou em remodelação (marcação imunoistoquímica

não uniforme e bordas irregulares) (Rizzi et aI., 1997; Wood et aI., 1999;Silveira et

al.,2001).
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4.7 Exame Histopatológico por meio de Coloração pela Hematoxilina e
Eosina (H&E)

Cortes histológicos de fígado fixados em metacarn foram corados com

hematoxilina de Harris e eosina (H&E), basicamente como descrito por Junqueira

e Junqueira (1983).

Os critérios morfológicos utilizados para a classificação das LPN hepáticas

(focos/nódulos) foram os previamente descritos por Bannasch e Zerban (1990).

Assim, os focos/nódulos de células claras apresentam volume aumentado e

citoplasma claro e rarefeito, que se cora com pouca intensidadepela eosina e no

qual há acúmulo de glicogênio. Já os focos/nódulos de células acídofílicas

apresentam volume aumentado e citoplasma acidofílico. que se cora mais

intensamente pela eosina, no qual também ocorre acúmulo de glicogênio. Os

focos/nódulos de células vacuolizadas apresentam muitas gotas de lipídeos no

citoplasma e, eventualmente, no interior do núcleo. Os focos de células anfofílicas

apresentam volume aumentado, citoplasma homogêneo,acidofílicoe granular, em

que há pouco ou nenhum acúmulo de glicogênio. Focos/nódulos de células

basofílicas são pobres ou livres de glicogênio e lipídeos, e apresentam citoplasma

com basofiliadifusa devido ao elevado númerode ribossomos.

Além disso, por ocasião do exame histopatológico do fígado dos animais

dos diferentes grupos experimentais, avaliou-se a presença de células ovais,

caracterizadas por apresentarem citoplasma exíguo e levemente basofílico, bem

como núcleoalongadocom um único nucléolo(Bannasche Zerban, 1990).
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4.8 Avaliação da Proliferação Celular

No Protocolo Experimental 1, a avaliação da proliferação celular em LPN

(focos/nódulos) bem como nas áreas de tecido sem alterações morfológicas ao

redor das mesmas foi realizada em cortes histológicos hepáticos submetidos à

reação imunoistoquímica para a BrdU (ver itens 4.8.1 e 4.8.2). Além disso, no

sentido de se estabelecer controle positivo para a técnica, cortes histológicos do

duodeno de todos os animais também foram submetidos simultaneamente à

mesma reação irnunoistoquímica.

Nos Protocolos Experimentais 2 e 3, a avaliação da proliferação celular

foi realizada pela determinação das concentrações hepáticas de DNA, utilizando-

se o método de Burton (1956) (ver item 4.8.3).

4.8.1 Marcação imunoistoquímica de BrdU

o método utilizado para a marcação imunoistoquímica de BrdU foi

basicamente o mesmo descrito no item 4.6.1, com algumas exceções: o anticorpo

primário foi o anticorpo monoclonal anti-BrdU (Amersham-Pharmacia, Inglaterra)

utilizado na diluição de 1:60.Antes do bloqueio da peroxidaseendógena,os cortes

foram incubados por 1 h. em ácidoclorídrico (Merck, Brasil) 2N.

4.8.2 Quantificação de hepatócitos positivos para a BrdU

A quantificação de hepatócitos positivos para a BrdU foi realizada pela

contagem de 500 núcleos de hepatócitos no interior das LPN e 500 núcleos no

tecido sem alterações morfológicasao redor das LPN (Mills et ai, 1995).

O índice de marcação (%) de BrdU foi expresso como sendo o número de

hepatócitos positivos para a BrdU X 1aO/número de núcleos de hepatócitos
contados.
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4.8.3 Determinação das concentrações hepáticas de DNA

A determinação das concentrações hepáticas de DNA foi realizada

utilizando-seo método de Burton (1956)com algumas modificações.

Assim, após pesar 100 mg de fígado, estes foram triturados em

homogeneizadortipo Potter-Eivejemcom 0,6 mL de ácido perclórido [(pca)-Merck,

Brasil] 1N gelado, e centrifugados (centrífuga Eppenforf, modelo 5417) a 8.000

rpm (rotor F-45-30-11) por 10 min., à temperatura de 4° C. Em seguida, o

sobrenadantefoi desprezado.

O precipitado foi dissolvido em 1,2 mL de pca 0,5N gelado. Em seguida. a

suspensão foi centrifugada por 10 min., à temperatura de 4° C, desprezando-seo

sobrenadante.Este procedimentofoi repetido mais duas vezes.

O precipitado foi, então. ressuspendido em 0,8 mL de pca 0,5N gelado e

mantido em banho (Eppendorf. Thermomixer) a 70°C e com agitação. por 1 h.

Decorrido este tempo. a suspensão foi centrifugada por 8.000 rpm por 10 minoa

4"C. armazenando-seo sobrenadante.

Para se verificar a concentração de DNA, foram pipetados em tubos de

vidro 100111 de amostra. 900111 de pca 0,5 N e 2 ml da solução de

difenilamina/acetaldeídoque foram. em seguida. armazenados por 17 h. ao abrigo

da luz. A leitura foi feita em espectrofotômetro Hitachi (modelo U-3410). no

comprimento de onda de 600 nm. A determinação da concentração de DNA foi

realizada por meio da comparação com curva padrão. utilizando-se. para tanto,

DNA de timo de vitela (Sigma. EUA) como padrão. A solução de

difenilaminalaceltaldeído utilizada consistiu de 50 I1Lde solução de difenilamina

[750 mg de difenilamina (Sigma. EUA). 50 I1L de ácido acético glacial (Merck.

Brasil) e 750 I1Lde ácido sulfúrico concentrado (Merck. Brasil)], juntamente com

250 I-!Lda solução de acetaldeído [150 I1Lde acetaldeído (Fluka Chemica, EUA)

em 6 mL de água destilada].
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4.9 Avaliação da Apoptose

Para a avaliação da apoptose em cortes histológicos de fígado de rato

empregou-se método de microscopia de fluorescência descrito por Stinchcombe et

aI. (1995). Este se baseia na observação de que corpúsculos apoptóticos (CA)

apresentam intensa fluorescência da eosina em cortes histológicos de fígado

corados com H&E e submetidos à luz no comprimento de onda entre 450 e 490

nm. Assim, utilizou-se m!croscópiode epifluorescência (Nikon, Japão) (laboratório

de ImunologiaClínica, FCF-USP) para quantificar o número de CA tanto nas áreas

de tecido sem alterações morfológicas ao redor das LPN como nas próprias. A

área total dos cortes histológicos foi analisada utilizando-se objetiva de 40x e a

medida em que os corpúsculos fluorescentes eram localizados, alternava-se o

sistema para luz transmitida normal e suas identidades eram, então, confirmadas

de acordo com critérios morfológicos clássicos descritos na literatura (Grasl-

Kraupp et aI., 1994). Os resultados foram expressos como o N° de CA/mm2 de

área de LPN ou área de tecido sem alterações morfológicasao redor das LPN.
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4.10 Avaliação de Danos no DNA Hepático

A avaliação de danos no DNA hepático foi realizada em amostras de fígado

previamente armazenadas a -80°C, utilizando-seo método do "cometa", conforme

descrito por Toledo et ai. (2003). Assim, os tecidos hepáticos foram

homogeneizados delicadamente em PBS (KCI, Na2HP04;KH2P04, NaCI, pH 8,0)

sob refrigeraçãoem gelo e filtrados.As células isoladas foram, então, imobilizadas

em matriz de agarose de baixo ponto de fusão (Sigma, EUA) sobre lâmina de

vidro. Posteriormente, as células imobilizadas foram lisadas em solução de lise

(SDS; Tris; H3B03; Na2-EDTA,pH 8,4) e submetidas à eletroforese (Tris; H3B03;

Na2-EDTA,pH 8,4) a 62 V, durante2 minoOs "cometas" resultantesforam corados

com nitrato de prata (Kizilian et ai., 1999). Células provenientes de tecidos

hepáticos de ratos normais tratadas ou não com peróxido de hidrogênio

(concentração final 10%, 5 min., à temperatura ambiente e sob sonicação) foram

utilizadascomo controles positivoe negativoda técnica, respectivamente.

O comprimento dos "cometas" foi avaliado utilizando-se sistema de análise

de imagem computadorizada, composto por um microscópio (Olympus; Japão)

com câmera de vídeo (Sony, Japão) acoplada, que se conecta a um

microcomputador Pentium 166, equipado com o programa Image Pro Plus (Media

Cybernetics,EUA). Foramanalisadosaleatoriamente 100 nucleóidespor animal.
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4.11 Determinação das Concentrações de Colesterol Plasmático Total

Utilizou-se o "kit" enzimático-espectrofotométricopara a determinação das

concentrações de colesterol plasmático total (BioSystems, Espanha) em amostras

de plasma obtidas por ocasião do sacrifício dos animais. Este se baseia em

reações enzimáticas em que o colesterol presente na amostra (esterificadoe não-

esterificado) é oxidado, produzindo-se, em última instância, um complexo colorido

quantificável espectrofotometricamente. O procedimento utilizado foi o indicado

pelo fabricante: 10 J.1Lde amostra de plasma foram adicionados a 1 mL do

reagente fornecido com o "kit". A solução foi homogeneizada e mantida a

temperatura ambiente durante 10 mino Decorrido esse tempo, realizou-se leitura

espectrofotométrica (U 3410, Hitachi, Japão) das amostras a 500 nm. As

absorbâncias das amostras de plasma foram comparadas à de uma amostra

padrão de colesterol (200 mg/dL), que também foi fornecida juntamente com o

"kit". De todos os valores de absorbância descontou-se a leitura do branco (1 mL

de reagente, sem a adição de amostra ou padrão). Todas as determinações de

colesterol plasmáticototal foram realizadasem triplicata.
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4.12 Avaliação, por "Western blot", da Expressão Hepática do Receptor

NuclearAtivadopelo Farnesóide X (FXR)

Amostras de extratos protéicos nucleares hepáticos,obtidos com o "kit" NE-

PER@ (Pierce, EUA), foram separadas em eletroforese em gel desnaturante de

poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12%, em tampão Tris-glicina 1X, utilizando-se uma

cuba de eletroforese vertical (Hoefer mini VE Electrophoresis System). As

proteínasforam transferidasdo gel para membranasde nitrocelulose.

O bloqueio das membranasde nitrocelulosefoi feito com PBS contendo 5%

de leite em pó (PBS-L), durante uma noite a 4° C. Após a lavagem das

membranas para retirar o excesso de leite (3 a 4 vezes com tampão PBS

contendo TWEEN 20 0,1%, PBS-T), as mesmas foram incubadascom o anticorpo

primário anti-FXR (Santa Cruz, EUA), diluído (1:10.000)em tampão PBS-L, por 2

h. em temperatura ambiente, sob leve agitação em agitador mecânico (Amersham

Biosciences, Inglaterra).As membranas foram lavadas com PBS-T para retirar o

excesso de anticorpos, sendo, então, incubadaspor 2 h. em temperaturaambiente

com o anticorpo secundário conjugado (anti-lgG de cabra, conjugado com

peroxidase), em tampão PBS-L. Foi repetida a lavagem da membrana com

tampão PBS-T e, a seguir, foi feita a revelação usando o kit ECL (Enhanced

Chemiluminescence)(Amersham Biosciences,Inglaterra).

As membranas foram coradas com "Coomassie Blue", e expressão de FXR

foi normalizada de acordo com a quantidadede proteína carregada no gel (Tao et

aI., 2002). A leitura densitométrica das bandas obtidas foi realizada por meio de

densitômetro (BioRad, EUA).
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4.13 Análise Estatística

Para a realização da análise estatística utilizou-se o programa SigmaStat

(Jandel Scientific, EUA). Nos casos em que a distribuição dos dados se

apresentou normal e com homogeneidade de variância, utilizou-se o teste one-

way ANOVA, seguido do teste t de Student para amostras não pareadas. Quando

isso não ocorreu, utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis, análise de variância não-

paramétrica, seguido do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Em todos os

casos, o nível de confiança utilizadofoi de 95%.
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5. Resultados

5.1 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 1

A Tabela 1 apresenta os pesos corpóreos iniciaise finais,pesos dos

fígados por ocasião do sacrifícioe o consumo de ração 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 compreendendo as etapas de iniciaçãoe seleção/promoção do modelo do

RH (Protocolo Experimental 1).

Tabela 1. Pesos corpóreos e dos fígados,bem como consumo de ração de ratos

Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas

consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo doRH (Protocolo Experimental 1).

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 significanteem relação ao grupo N (p<0,05), segundo o teste t

de Student para amostras não pareadas.

Ong,ThomasP.
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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}

N 11 58 :t 1 315:t 8 8,6 :t 0,3 3,0:t 0,1 11:t1

AG 7 57 :t1 239 :t7 a 7,3 :t 0,4 3,0 :t0,1 11:t1

OM 7 57 :t1 260:t 11a 8,5 :t 0,5 3,4 :t0,2 10:t1

FR 8 57 :t1 262 :t5 8,1 :t0,4 3,3 :t0,1 10:t1
GR 7 57 :t1 267 :t6 9,6 :t 0,6 3,8 :t0,2 10:t 1
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Dessa forma, é possível se verificar que os pesos iniciais dos diferentes

grupos foram bastante semelhantes, o que indica que a distribuição dos animais

foi realizada de forma adequada e aleatória.

Em comparação ao grupo de animais normais (grupo N), não submetido ao

modelo mencionado, mas que apenas permaneceu nas mesmas condições que as

dos demais (dependênciasdo biotério, temperatura,ciclo luz-escuroe etc.),

observa-se nos grupos grupos AG (controle do veículo) e OM (controle) menores

(p<O,05)pesos corpóreos finais. Não foram observadas, por outro lado, diferenças

estatisticamente significantes (p>O,05) entre o grupo N e os grupos AG e OM

quanto aos pesos absoluto e relativodos fígados e consumo médio de ração.

A'ém disso, não houve diferenças estatisticamente significantes (p>O,05)

entre os grupos AG (controle do veículo) e OM (controle), e entre os grupos OM

,(controle),FR e GR quanto aos pesos corpóreos finais, pesos absoluto e relativo

'dos fígados e consumo médio de ração, bem como em relação aos padrões de

crescimento (Figura 7) e consumo de ração (Figura 8) ao longo das 8 semanas

de experimento. Dessa forma, esses dados indicam que nas dosagens utilizadas

(25 mg/100 g de p.c. durante 8 semanas consecutivas) FR e GR não

apresentaram toxicidadeaparente.

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

(controle), FR e GRapós 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 1 foi adequada. Conforme esperado, a mortalidade geral situou-se

em torno de 20%, 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
consideradas acidentais.

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Fannacêuticas - USP
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Figura 7. Evolução do peso de ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas

consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do "hepatócito

resistente"(Protocolo Experimental1).

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.
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Figura 8. Consumo de ração de ratos Wistar normais ou tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas

consecutivas,em período compreendendoas etapas de iniciaçãoe seleção/promoçãodo modelo do "hepatócito
resistente"(ProtocoloExperimental1).

DEN- dietilnitrosamina;2-AAF- 2-acetilaminofluoreno;HP- hepatectomiaparcial a 70%; S - sacrificio;

N -normal; AG - água; OM - óleo de milho; FR - farnesol; GR - geraniol.

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP
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5.2 Análise Macroscópica dos Fígados dos Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental 1

Por ocasião do sacrifício dos animais submetidos ao Protocolo

Experimental 1, ou seja, após 8 semanas de tratamento com AG (grupo AG,

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

continuamente durante as etapas de iniciação e seleção/promoção, realizou-se o

exame macroscópico dos fígados quanta à presença de LPN hepáticas visíveis à

macroscopia representadas por formações nodulares de tamanhos variados e

coloração esbranquiçada (Figura 9). Os resultados desse exame encontram-se

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Incidência, número total e número médio de LPN hepáticas visíveis à

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

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

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do RH

(Protocolo Experimental1).

N = normal; AG = água (controle do veículo); OM = óleo de mílho (controle);
FR = famesol; GR = geraniol.
n = número de animais; *média:t erro-padrão da média.
LPN = lesões pré-neoplásicas (formações nódulares de tamanhos variados e coloração
esbranquiçada).

adiferença estatisticamente significante em relação ao grupo AG (controle do veículo)
(p<O,05), segundo o teste exato de Fischer.
bdiferença estatisticamente significante em relação ao grupo OM (controle) (p<O,05),
segundo o teste exato de Fischer.
cdíferença estatisticamente significante em relação ao grupo OM (p<O,05), segundo o
teste não-paramétrico de Mann-Whítney.

On9,Thoma~P.
FaculdadedeCiênciasFarmacêuticas- USP

gru pos ratos com LPN incidência de número total de número médio de
visíveis LPNvisíveis LPNvisíveis LPNvisíveis

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

AG 2/7 29 146 21:t:14
OM 7/7 100a 295 42 :t 17
FR 1/8 13b 8 1 :t 1c
GR 3/7 42 122 18:t 17
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Em comparação aos animais do grupo AG (controledo veículo), observa-se

no grupo (OM controle) maior incidência (p<O,05)e número total de LPN visíveis à

macroscopia, bem como sugestão de maior número médio dessas LPN por

animal.

Em comparação aos animais do grupo OM (controle), observa-se no grupo

FR menor incidência (p<O,05)e número total de LPN visíveis à macroscopia,bem

como menor (p<O,05)número médio dessas LPN por animal.

No caso do grupo GR, em comparaçãoao grupo OM (controle),observa-se

sugestão de menor incidência e número total de LPN visíveis à macroscopia, bem

como de menor número médio dessas LPN por animal.

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



Figura 9. Fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho (grupo óleo de milho,

controle) durante 8 semanas consecutivas em período compreendendoas etapas

de iniciação e seleção/promoçãodo modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 1). Observar presença de numerosas lesões pré-neoplásicas

visíveis à macroscopia.
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5.3 Análise Morfométrica de LPN Hepáticas GST.P Positivas dos Animais

Submetidos ao Protocolo Experimental 1

A Tabela 3 apresenta, por sua vez, os dados referentes à análise

morfométricade LPN GST-P positivas totais (persistentes + em remodelação)
(Figuras 10 e 11) de fígados de ratos Wistar 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 compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH(Protocolo Experimental 1).

Tabela 3. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas totais (persistentes +

remodelação) de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR. durante 8

semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH(Protocolo Experimental 1).

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.
LPN = lesões pré-neoplásicas (focos/nódulos de hepatócitos).

adiferença estatisticamente significante em relação ao grupo AG (controle do veículo)
(p< 0,05), segundo o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.
bdiferença estatisticamente significante em relação ao grupo OM (controle) (p< 0,05),
segundo o teste não-para métrico de Mann-Whitney.

Ong, Thoma!: P.
Faculdade de Ciências Fannacêuticas - USP

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

AG 7 63 :t 8 0,12 :t 0,07 7,0:t 2,4 .

OM 7 50 :t 5 0,18 :t 0,12a 10,0 :t 2,8
FR 8 34 :t 8 0,09 :t 0,06b 2,8 :t 1,3b
GR 7 53 :t 14 0,11 :t 0,09b 5,1 :t 1,1
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Quando comparados ao grupo AG (controle do veículo), observa-se no

grupo OM (controle) LPN GST-P positivas totais (persistentes + em remodelação)

maiores (p<O,05),bem como sugestão de menor número dessas LPN e de maior

área ocupada pelas mesmas.

Em comparação ao grupo OM (controle), observa-se no grupo FR LPN

GST-P positivas totais (persistentes + em remodelação) de menor tamanho

(p<O,05)e que ocuparam menor área do corte (p<O,05),bem como sugestão de
menor númerodessas LPN.

Também em comparação ao grupo OM (controle), observa-se no grupo GR

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

(p<O,05), bem como sugestão de menor área do corte ocupada pelas mesmas.

Entretanto, no caso do número dessas LPN, não foram observadas diferenças

estatisticamentesignificantesentre esses 2 grupos (p>O,05).

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



Figura 10. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de mnho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de lesão

pré-neoplásica marcada imunoistoqu!micamentecom anticorpo anti-glutationa S-

transferase forma placentária (GST-P) e considerada como "persistente" (observar

marcação imunoistoquímicauniformee bordas bem definidas).Objetivade 10X.

Figura 11. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do RH

(Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de lesão pré-neoplásica

marcada imunoistoquimicamente com anticorpo anti-glutationa S-transferase

forma placentária (GST-P) e considerada como "em remodelação" (observar

marcação imunoistoquímicanão uniforme e bordas irregulares).Objetivade 10X.
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A Tabela 4 apresenta os resultados referentes à análise morfométrica das

LPN GST-P positivas classificadas como "persistentes"de fígados de ratos Wistar

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

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do RH

(Protocolo Experimental 1).

Tabela 4. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas, classificadas como

persistentes, de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas

consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelo do RH (Protocolo Experimental 1).

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.
LPN=lesões pré-neoplásicas (focos/nódulosde hepatócitos).

adiferençaestatisticamente significanteem relação ao grupo AG(controledo veículo) (p<
0,05), segundo o teste não-paramétricode Mann-Whitney.
bdiferençaestatisticamente significanteem relação ao grupo OM(controle)(p< 0,05),
segundo o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.
cdiferençaestatisticamentesignificanteem relaçãoao grupoGR(p<0,05),segundoo
teste não-paramétricode Mann-Whitney.

Ong, Thomas P.
Faculdadede Ciências Farmacêuticas - USP

grupos n número de LPN área das LPN % da área do corte
persistentes persistentes ocupada por LPN

por cm2* (mm2)* persistentes*
AG 7 28 :t 4 0,18 :t 0,08 4,7:t1,7
OM 7 20 :t 2 0,27 :t 0,16a 6,1 :t 1,9
FR 8 13:t3 0,14 :t O,Ogb,c 1,8:t 1,1b
GR 7 2'1 +5 0,20 + 0,14b 3,6 + 1,1
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Em comparação ao grupo AG (controle do veículo), observa-se no grupo

OM (controle) LPN GST-P positivas persistentes maiores (p<O,05), bem como

sugestão de menor número dessas LPN e de maior área do corte ocupada pelas

mesmas.

Em comparação ao grupo OM (controle), observa-se no grupo FR LPN

GST-P positivas persistentes menores (p<O,05), que ocuparam menor área do

corte (p<O,05),bem como sugestão de menor número dessas LPN.Além disso, os

animais do grupo FR apresentaram LPN GST-P positivas persistentes menores

(p<O,05)do que as dos animaisdo grupo GR.

Também em comparação ao grupo OM (controle), observa-se no grupo GR

LPN GST-P positivas persistentesmenores (p<O,05)e sugestão de menor área do

corte ocupada por essas LPN. Quanto ao número das LPN em questão, não foram

evidenciadas diferenças estatisticamente significantes (P>O,05) em relação ao

grupo OM (controle).

Já a Tabela 5 apresenta os resultados referentesà análise morfométricade

LPN GST-P positivas, classificadas como em remodelação, de ratos Wistar

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

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do RH

(Protocolo Experimental 1).

Ong, Thoma~ P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP
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Tabela 5. Análise morfométrica de LPN GST-P positivas, classificadas como em

remodelação, de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8

semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelo do RH (Protocolo Experimental 1).

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

adiferençaestatisticamente significanteem relação ao grupo AG(controledo veículo)(p<
0,05), segundo o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.
bdiferençaestatisticamente significanteem relação ao grupo OM(controle)(p< 0,05),
segundo o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.

Em comparação ao grupo AG (controle do veículo), observa-se no grupo

OM (controle) LPN GST-P positivas em remodelação maiores (p<O,05),bem como

sugestão de menor número dessa LPN e de maior área do corte ocupada pelas

mesmas.

Em comparação ao grupo OM (controle), observa-se no grupo FR LPN

GST-P positivas em remodelação menores (p<O,05),que ocuparam menor área

do corte (p<O,05),bem como sugestãode menor númerodessaS LPN.

Também em comparação ao grupo OM (controle), observa-se no grupo GR

LPN GST-P positivas em remodelação menores (p<0,05) e que ocuparam menor

área do corte (p<O,05). Por outro lado, não se constatou diferença

estatisticamentesignificante (P>O,05)entre esses 2 grupos quanto ao número de

LPN GST-P positivasem remodelação.

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP

grupos n número de área das % da área do corte
LPN em LPN em ocupada por LPN

remodelação remodelação em remodelação*
por cm2* (mm2)*

AG 7 36 :t 5 0,07 :t 0,06 2,4 :t 0,7
OM 7 30 :t 5 0,13:t O,Oga 3,8 :t 0,5
FR 8 21 :t 5 0,05 :t 0,02b 1,1 :t 0,5b
GR 7 32 :t g 0,05 :t 0,02b 1,5:t O,4b
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5.4 Exame Histopatológico por meio de Coloração pela Hematoxilina e

Eosina (H&E) dos Fígados dos Animais Submetidos ao Protocolo

Experimental 1

o exame histopatológicodos animais 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 compreendendo as fases de iniciação e

seleção/promoção do modelo do RH (Protocolo Experimental 1) revelou o

seguinte:

De forma geral, LPN das linhagens glicogenótica e acidofílicae também da

linhagem anfofílica (Bannasch e Zerban, 1990; Bannasch et ai., 2001) foram

observadas em todos os grupos.

Nos animais do grupo AG (controle do veículo), constatou-se

predominãncia de LPN do tipo misto, constituídas por células acidófilicas.

anfófilicas e vacuolizadas. Tais lesões foram classificadas como focos, porém,

observou-se o desenvolvimentode numerosos nódulos, que consistem em LPN de

tamanho maior do que um lóbulo hepático (Squire e Levitt, 1975). Em segundo

lugar em freqüência, foram observados focos vacuolizados, seguidos por raros

focos basófilicos, de células claras, e acidófilicos. Neste grupo, a presença de

células ovais foi considerada escassa, bem como o infiltrado de células

mononuclearesperiportais.

Nos animais do grupo OM (controle), constatou-se predominância de LPN

do tipo misto, constituídas por células aCidófilicas, anfofílicas (Figura 12) e

vacuolizadas. Tais lesões puderam ser classificadas como focos, porém, à

semelhança do grupo AG, observou-se o desenvolvimentode numerosos nódulos.

Em segundo lugar em freqüência, foram observados focos vacuolizados, seguidos

por raros focos basofílicos (Figura 13), de células claras, e acidofílicos (Figura

14). Nesse grupo, a presença de células ovais foi considerada de moderada a

abundante (Figura 15), e o infiltrado de células mononucleares periportais foi
considerado escasso.

Ong, Thomas P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - uSP
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Nos animais do grupo FR, constatou-se predominância de LPN do tipo

misto, constituídas por células acidófilicas, anfófilicas e vacuolizadas. Em segundo

lugar em freqüência, foram observados focos vacuolizados, seguidos por raros

focos basofílicos, de células claras (Figura 16), e acidofílicos. Nesse grupo, a

presença de células ovais foi considerada escassa (Figura 17), bem como o

infiltrado de células mononucleares periportais.

Nos animais do grupo GR, constatou-se predominância de LPN do tipo

misto, constituídas por células acidofílicas, anfofílicas e vacuolizadas. Em segundo

lugar em freqüência, foram observados também focos vacuolizados (Figura 18),

seguidos por raros focos basofílicos, e acidofílicos. Nesse grupo, a presença de

células ovais foi considerada escassa, bem como o infiltrado de células

mononucleares periportais.

Ong,ThomasP.
Faculdadede Ciências Fannacêuticas - USP



Figura 12. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de foco

anfofílico.Coloraçãocom hematoxilinae eosina. Objetivade .10x.

Figura 13. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resiSTente"(Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de foco

basofílico.Coloraçãocom hematoxilinae eosina. Objetivade 10x.
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Figura 14. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de foco

acidofílico. Coloraçãocom hematoxilinae eosina. Objetivade 10x.

Figura 15. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar a presença de

abundante proliferação de células ovais. Coloração com hematoxolina e eosina.

Objetiva de 10x..
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Figura 16. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com farnesol (grupo

farnesol) durante 8 semanas consecutivas em período compreendendo as etapas

de iniciação e seleção/promoçãodo modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 1). Verificar a presença de foco de células claras. Coloração com

hematoxilinae eosina. Objetivade 10x.

Figura 17. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com farnesol (grupo

farnesol) durante 8 semanas consecutivas em período compreendendoas etapas

de iniciação e seleção/promoçãodo modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 1). Verificar a presença de escassa proliferação de células ovais.

Coloração com hematoxilinae eosina. Objetivade 10x.
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Figura 18. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com geraniol (grupo

geraniol) durante 8 semanas consecutivas em período compreendendoas etapas

de iniciação e seleção/promoçãodo modelo do "hepatócito resistente" (Protocolo

Experimental 1). Verificar a presença de foco de células vacuolizadas. Coloração

com hematoxilinae eosina. Objetivade 10x.
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5.5 Avaliação da Proliferação Celular Hepática dos Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental 1

No Protocolo Experimental 1, avaliou-se a proliferação celular hepática

por meio de método imunoistoquímicopara a BrdU (Figura 19). Como controle

positivodo método, realizou-se marcação imunoistoquímicade BrdUem cortes de

duodenos dos ratos dos diferentes grupos experimentais (Figura 20).

A Tabela 6 apresenta os vaiores dos índices de marcação (1M)de BrdUde

fígados de ratos normais (grupo N), bem como das áreas sem alterações

morfológicas ao redor das LPN,e das próprias LPN de ratos Wistar tratados com

AG (grupo AG, controle do veículo), OM (grupo 01'.1,controle), FR (grupo FR) ou

GR (grupo GR) durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendo as

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

Experimental 1).

Tabela 6. índice de marcação (1M)de BrdU de fígados de ratos normais, bem

como das áreas sem alterações morfológicas ao redor das LPN, e das próprias

LPN de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas

consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelodo RH(Protocolo Experimental1).

N = normal; AG = água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
n = número de animais;*média::!: erro-padrão da média.
LPN = lesão pré-neoplásica (focos/nódulos de hepatócitos).
adiferença estatisticamente significante em relação ao grupo N (p<0,05), segundo o teste
não-para métrico de Mann-Whitney.

Ong,ThomasP.
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1Mde BrdU C%}*
9ru pos n área normal ou sem LPN

alterações morfológicas
ao redor das LPN

N 11 0,1 :!:0,1 -
AG 7 0,9 :!:0,3a 1,1 :!:0,5
OM 7 1,2 :!:0,3a 1,8:!: 0,2
FR 8 0,4 :!:0,2b 0,5 :!:0,2b
GR 7 0,5 + 0,3 0,6 :!:0,3b
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Em comparação ao 1Mdo grupo N, os grupos AG (controle do veículo) e

OM (controle) apresentaram maiores (p<O,05)1Mde BrdU na área sem alterações

morfológicas ao redor das LPN. Além disso, verifica-se ainda no grupo OM

sugestão de maior 1Mde BrdU nas LPN em comparação ao 1Mna respectiva área

sem alterações morfológicasao redor das LPN

Em comparação ao grupo AG (controle do veículo), observa-se no grupo

OM sugestão de maior 1M de BrdU nas LPN e nas áreas sem alterações

morfológicasao redor das mesmas.

Em comparação ao grupo OM (controle), o grupo FR apresentou menores

1Mtanto nas áreas sem alterações morfológicasao redor das LPN (p<O,05),como

nas próprias LPN (p<O,05).

De forma semelhante, em comparação ao grupo OM (controle), observa-se

no grupo GR sugestão de menor 1M de BrdU nas áreas sem alterações

morfológicas ao redor das LPN, bem como menor (p<O,05) índice nas próprias

LPN.

É . importante destacar ainda que nos grupos FR e GR, não foram

observadas diferenças estatisticamente significantes (p>O,05) entre o 1Mde BrdU

das LPN e o 1Mda respectiva área sem alterações morfológicas ao redor das LPN.

Ong,Thomas P.
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Figura 19. Corte histológico de fígado de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar imunomarcação

pela 5-bromo-2-desoxiuridina(BrdU). Objetivade 40x.

Figura 20. Corte histológico de duodeno de rato Wistar tratado com óleo de milho

(grupo óleo de milho, controle) durante 8 semanas consecutivas em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do

"hepatócito resistente" (Protocolo Experimental 1). Verificar imunomarcaçãopela

5-bromo-2-desoxiuridina(BrdU). Objetivade 20x.
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5.6 Avaliação da Apoptose Hepática em Animais Submetidos ao Protocolo

Experimental 1

A Tabela 7 apresenta os dados referentes à quantificação de corpúsculos

apoptóticos (CA) hepáticos de ratos normais (grupo normal), bem como das áreas

sem alterações morfológicas ao redor das LPN, e das próprias LPN de ratos

Wistar tratados com AG (grupoAG, controle do veículo), OM (grupo OM, controle),

FR (grupo FR) ou GR (grupo GR), durante 8 semanas consecutivas, em período

compreendendo as etapas de iniciação e seleção/promoção do modelo do RH

(Protocolo Experimental 1).

Tabela 7. Quantificação de corpúsculos apoptóticos (CA) hepáticos de ratos

normais, bem como das áreas sem alterações morfológicas ao redor das LPN, e

das próprias LPN de ratos Wistar tratados com AG, OM, FR ou GR durante 8

semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelo do RH (Protocolo Experimental 1).

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

a diferença estatisticamente significanteem comparação com a respectiva área sem
alterações morfológicas ao redor das LPN (p < 0,05), de acordo com o teste de Mann-
Whitney.
b diferença estatisticamente significanteem comparação aos grupos OM(controle) e FR
(p < 0,05), de acordo com o teste de Mann-Whitney.

Ong,ThomasP.
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N° de CAlmm"
grupos n área normal ou sem

alterações morfológicas LPN
ao redor das LPN

N 11 0,04::!: 0,02 -

AG 7 0,08::!: 0,02 3,13:!: 1,37a
OM 7 0,09::!: 0,02 1,27 ::!:0,27a
FR 8 0,10::!: 0,03 1,36 ::t0,20a
GR 7 0,21 ::!:0,03b 5,13 ::!:1,41 a, b
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Inicialmente,é possível se observar na Tabela 7 sugestão de maior número

de CA na área sem alterações morfológicas ao redor das LPN dos grupos AG

(controle do veículo) e OM (controle) em comparação ao observado no grupo N.

Além disso, nos grupos AG, OM, FR e GR o número de CA das LPN foi maior do

que o das respectivas áreas sem alterações morfológicas ao redor das mesmas

(p<O,05).

Não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes (p>O,05)

entre os grupos AG e OM quanto ao número de CA na área sem alterações

morfológicas ao redor das LPN. Além disso, em comparação ao grupo AG,

observa-se no grupo OM sugestão de menor númerode CA nas LPN.

Também não foram observadas diferenças estatisticamente significantes

(p>O,05)entre os grupos FR e OM quanto ao número de CA presentes nas áreas

das LPN, bem como na área sem alterações mortológicasao redor das mesmas.

Em comparação ao grupo OM (controle), o grupo GR apresentou maior

número de CA, tanto nas áreas sem alterações morfológicas ao redor das LPN

(p<O,05), como nas próprias LPN (p<O,05).Além disso, o grupo GR também

apresentou maior (p<O,05) número de CA nas LPN (p<O,05)e nas áreas sem

alterações morfológicasao redor das mesmas, em comparaçãoao grupo FR.

Exemplosdos CA observadosencontram-seapresentadosna Figura 21.

Ong, Thomas P.
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Figura 21. Exemplos de corpúsculos apoptóticos detectados por microscopia de

fluorescência (A, C, E, G) e de luz normal transmitida (B, D, F, H) em cortes histológicos

de fígado de rato corados com hematoxilina e eosina. Em A e C são exemplificados

corpúsculos apoptóticos fluorescentes de maior tamanho; os cortes em E e G

representam corpúsculos fluorescentes de menor tamanho que são dificilmente

identificados por microscopia de luz normal transmitida (F e H). Em H, observa-se

corpúsculo apoptótico fagocitado por hepatócito.Objetiva de 40X.
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5.7 Avaliação de Danos no DNA Hepático dos Animais Submetidos ao

Protocolo Experimental 1

A Tabela 8 apresenta os valores referentes aos comprimentos dos

"cometas" dos fígados dos ratos Wistar 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 compreendendo as etapas de iniciação e

seleção/promoçãodo modelo do RH (Protocolo Experimental 1), e, também, dos

fígados de ratos normais (grupo N) tratados ou não com peróxido de hidrogênio

(controles positivoe negativo,respectivamente).

Tabela 8. Comprimentos dos "cometas" dos fígados de ratos Wistar tratados com

AG, OM, FR ou GR durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendo

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

Experimental 1), e, também, dos fígados de ratos normais, tratados ou não com

peróxidode hidrogênio (PH).

grupos n Comprimento dos "cometas"
(~m)*

86,4 :t 6,0
205,6 :t 4,2a
118,5:t11,1a
123,8 :t 8,ga
98,7 :t 2,6b
98,1 :t S,Sb

N

N (PH)
AG
OM
FR
GR

6
6
7
7
8
7

N = amostras de fígado de ratos normais não tratadas com peróxido de hidrogênio
(controle negativo da técnica do cometa).
N (PH) = amostras de fígado de ratos normais tratadas com peróxido de
hidrogênio (controle positivo da técnica do cometa).
AG = água (controle do veículo); OM = óleo de milho (controle);
FR = farnesol; GR = geraniol.
n = número de animais; *média:t erro-padrão da média.

adiferençaestatisticamente significante em relação ao grupo N (não submetido a
qualquer tratamento) (p<0,05), segundo o teste t de Student para amostras não
pareadas.
bdiferençaestatisticamentesignificanteem relação ao grupo OM (controle)
(p<O,OS),segundoo teste t de Studentpara amostras não pareadas.
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Inicialmente, é possível se observar na Tabela 8 que amostras de fígados

de ratos normais tratadas com peróxido de hidrogênio [grupo N(PH); controles

positivos da técnica do "cometa"] apresentaram "cometas" de maior comprimento

(p<O,05) quando comparadas àquelas não tratadas com o agente oxidante em

questão (grupo N, controle negativoda técnica do cometa).

Os grupos AG (controle do veículo) e OM (controle), quando comparados

ao grupo N, apresentaram "cometas" de maior comprimento (p<O,05).Além disso,

não foram observadas diferenças (p>O,05)entre os grupos AG e OM quanto aos
comprimentosdos "cometas".

Já os grupos FR e GR, quando comparados ao grupo OM (controle),

apresentaram"cometas"de menorcomprimento (p<O,05).

Exemplos dos cometas observados encontram-se apresentados na Figura
22.
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