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RESUMO 

 

Machado, Vanessa Foresto; Avaliação da carcinogênese retal induzida 
por N-metil-N-nitrosoguanidina e efeito da oxigenoterapia hiperbárica 
adjuvante à quimioterapia.  
Tese (doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo. Ribeirão Preto, 2019. 
 

INTRODUÇÃO: a hipóxia tumoral pode comprometer o resultado da 

quimioterapia no tratamento do câncer colorretal devido a estímulo de 

angiogênese e liberação de fatores de crescimento tumoral. A suplementação 

de oxigênio em regime hiperbárico pode potencializar o efeito da 

quimioterapia nesses casos. OBJETIVO: avaliar o efeito da oxigenoterapia 

hiperbárica combinada à quimioterapia no tratamento de câncer colorretal em 

camundongos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo experimental com 

60 camundongos C57BL6 que foram divididos em 5 grupos: 1) grupo 

controle: 15 animais submetidos a instilação de solução salina intrarretal, 2) 

grupo MNNG:15 animais submetidos a instilação de MNNG intrarretal, 3) 

grupo 5FU: 10 animais submetidos a instilação de MNNG intrarretal e 

tratados com 5-fluororacil (5FU), 4) grupo OHB: 10 animais submetidos à 

instilação de MNNG intrarretal e tratados com oxigenoterapia hiperbárica 

(OHB), 5) grupo 5FU+OHB: 10 animais submetidos a instilação de MNNG 

intrarretal e tratamento com 5FU e OHB. Os grupos controle e carcinógeno 

foram avaliados com exame endoscópico nas semanas 4 e 8 e a eutanásia 

foi realizada após 12 semanas. Os demais grupos passaram por exame 

endoscópico na semana 12 e, após, foram tratados por 2 semanas antes da 

eutanásia. Os cólons dos animais foram removidos para análise histológica e 

imunohistoquimica com dosagem de BAX, HIF1α, CD44 e survivina. 

RESULTADOS: o grupo MNNG apresentou a maior taxa de criptas 

displásicas (8,6%, p<0,0001) e a menor taxa de criptas necróticas (0,13%, 

p<0,0001). O grupo 5FU+OHB apresentou a maior taxa de células 

apoptóticas por cripta displásica (10,4%, p<0,0001) e maior taxa de espaços 

criptais vazios (3,1%, p<0,0001). O grupo 5FU apresentou a maior expressão 

de HIF1α (11%, p<0,0001), CD44 (6,5%, p<0,0001) e survivina (14,1%, 

p<0,0001). A expressão de BAX foi maior no grupo 5FU+OHB (20,2%, 

p<0,05). CONCLUSÃO: a oxigenoterapia hiperbárica potencializou o efeito 

do 5-FU no tratamento de neoplasia colorretal experimental em 

camundongos. 

 

Palavras chave: oxigênio hiperbárico, neoplasia colorretal, quimioterapia 

  



 

 

Abstract 

 

MACHADO, Vanessa Foresto- Evaluation of retal carcinogenesis induced 
by N-metil-N-nitrosoguanidine and effect of adjuvant hyperbaric 
oxygenotherapy on chemotherapy.   
Tese (doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo.Ribeirão Preto, 2019. 
 

Introduction: Tumor hypoxia may compromise the efficacy of chemotherapy 

in the treatment of colorectal cancer due to the stimulation to angiogenesis 

and release of tumor growth factors. Hyperbaric oxygen (HBO) 

supplementation may increase the effect of chemotherapy in these cases. 

Objective: to evaluate the effect of combined hyperbaric oxygen therapy and 

5-fluorouracil (5FU) in the treatment of murine colorectal cancer induced by 

rectal instillation of N-methyl-N′-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG).  

Methods: 60 C57BL6 mice were divided into 5 groups: 1) CONTROL group– 

15 animals submitted to rectal instillation of saline solution; 2) MNNG  group – 

15 animals submitted to rectal instillation of MNNG; 3) 5FU group – 10 

animals submitted to rectal instillation of MNNG and treated with 5FU; 4) HBO 

group – 10 animals submitted to rectal instillation of MNNG and treated with 

HBO; and 5) HBO+5FU group – 10 animals submitted to rectal instillation of 

MNNG and treated with combined HBO and 5FU. Control and MNNG groups 

were endoscopic evaluated in weeks number 4 and 8 and euthanasia was 

carried out after 12 weeks. All other groups were endoscopic evaluated after 

12 weeks and then treated for 2 weeks before the euthanasia and the removal 

of the colon. Histological features and immunohistochemical expression (BAX, 

HIF-1, CD44 and survivin) were performed in all specimens.  

Results: MNNG group had the highest rate of dysplastic crypts (8.6%, p< 

0.0001) and the lowest necrotic crypt index (0.13%; p<0.0001). 5FU+HBO 

group had the highest index of apoptotic cells by dysplastic crypt (10.4%; 

p<0.0001) and rate of empty crypt spaces (3.1%; p<0.0001). 5FU group 

presented the highest expression of HIF1 (11%; p<0.0001), CD44 (6.5%; 

p<0.0001) and surviving (14.1%; p<0.0001). Expression of BAX was higher in 

5FU+OHB group (20.2%; p<0.05). 

Conclusion:  Hyperbaric Oxygen enhanced the effect of 5-FU in the 

treatment of experimental colorectal cancer. 

Key words- hyperbaric oxygen, colorectal cancer, chemotherapy. 
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 O adenocarcinoma é a principal neoplasia maligna do trato digestório. 

Possui relevância mundial uma vez que é a terceira neoplasia maligna mais 

comumente diagnosticada e a quarta principal causa de morte por câncer. O 

padrão de incidência difere entre os sexos, com taxas de 20,6/100.000 para 

os homens e 14,3/100.000 para as mulheres (BRAY et al., 2018). Enquanto a 

maioria dos casos novos (55%) ocorre nos países com maior grau de 

desenvolvimento, a maior proporção dos óbitos (52%) é observada naqueles 

menos desenvolvidos, refletindo a baixa sobrevida nessas regiões. No Brasil 

estimaram-se 17.380 casos novos de câncer colorretal (CCR) em homens e 

18.980 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019 (figuras 1 e 2). É a 

terceira neoplasia maligna mais frequente em homens e o segundo entre as 

mulheres (INCA, 2019). Segundo Arnold et al., o padrão de distribuição do 

CCR no Brasil é caracterizado pela elevação das taxas de incidência e 

mortalidade que pode ser explicado pela rápida transição econômica, com 

maior exposição aos fatores de risco. Outros fatores que contribuiem para o 

maior impacto da doença são a falta de um programa nacional de 

rastreamento e dificuldades de acesso ao tratamento no nível terciário de 

atenção à saúde (ARNOLD et al., 2017).  

 

Figura 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 

2016,  por sexo, exceto pele não melanoma no Brasil. Extraído da estimativa do INCA 2018. 
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Figura 2. Representação espacial das taxas ajustadas de incidência de CCR por 100.000, 

estimadas para o ano de 2018, segundo Unidade da Federação. Adaptado da estimativa do 

INCA 2018. 

 

 

 

 

A investigação do CCR em adultos assintomáticos e sem fatores de 

risco deve ser iniciada aos 50 anos com uma das seguintes opções: pesquisa 

de sangue oculto nas fezes ou teste imunoquímico fecal (FIT) anualmente, 

colonoscopia a cada 10 anos, enema opaco baritado a cada 5 anos ou 

colonoscopia por tomografia computadorizada a cada 5 anos (SMITH et al., 

2015). A colonoscopia tem sido utilizada como método preferencial, por se 

tratar de exame diagnóstico com elevada acurácia e que possibilita uso de 

medidas terapêuticas, como remoção de pólipos com potencial de 

malignização (INCA, 2019). 

O CCR é uma doença multifatorial influenciada por fatores genéticos, 

ambientais e relacionados ao estilo de vida. Cerca de um terço dos pacientes 

com a doença apresentam história familiar de neoplasia colorretal 

(CARETHER et al., 2015). Em 5% dos casos, podem-se identificar síndromes 

hereditárias bem definidas, dentre as quais podemos destacar a Polipose 

Adenomatosa Familiar (PAF) e a Síndrome de Lynch (BROSENS et al., 

2015). No entanto, a maior parte dos pacientes apresenta a forma esporádica 

da doença, caracterizada por tumores em idade mais avançada (mais 

comumente após a sexta década de vida), ausência de um agrupamento 

familiar importante, sem associação com doença inflamatória intestinal e cuja 
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patogênese é influenciada por fatores externos e comportamentais 

(WATSON et al., 2011). 

Em pacientes com diagnóstico de CCR, a diminuição do impacto da 

doença pode ser obtida através da instituição precoce do tratamento. 

Atualmente, o CCR pode ser tratado por meio de uma combinação de 

cirurgia, quimioterapia e radioterapia. O objetivo principal da cirurgia é a 

exérese completa do tumor primário com linfadenectomia regional (em bloco) 

dos linfonodos que drenam a região da neoplasia (ASCRS, 2016). 

A quimioterapia no CCR pode ter três finalidades: tratamento 

neoadjuvante, adjuvante ou paliativo. O 5-Fluorouracil (5FU) é a primeira 

linha de tratamento e a quimioterapia mais comum para CCR metastático. É 

usado na maioria das vezes em associação com drogas moduladoras, como 

é o caso do ácido folínico. O tratamento adjuvante visa à erradicação de 

metástases ocultas ou micromestástases (MCQUADE et al., 2017). 

 Os primeiros indícios de que o tratamento quimioterápico combinado 

poderia resultar em melhores desfechos, se empregados após a cirurgia, 

surgiram a partir de dados publicados por Laurie et al. Na ocasião, o 

levamisole era de uso corrente como droga anti-helmíntica e possuía 

propriedades imunomoduladoras que justificaram sua combinação empírica 

ao 5FU, resultando em redução do risco de recorrência no grupo que recebeu 

ambas as drogas e uma tendência a ganho de sobrevida (LAURIE et al., 

1989).  

Com a evolução da quimioterapia, foi descoberto que a combinação 

com Irinotecan, um inibidor potente da topoisomerase 1, aumenta a sobrevida 

livre de doença. Apesar do benefício, as quimioterapias tradicionais ainda são 

comumente acompanhadas de mucosite, mielossupressão, neurotoxicidade e 

alterações hematológicas. Mais recentemente, novas terapias como o 

bevacizumabe, um anticorpo monoclonal que interfere na angiogênese, e o 

cetuximabe, um anticorpo monoclonal que age no EGFR, foram adicionadas 

ao arsenal de tratamento do CCR (LIN et al., 2015). 

 A combinação de radioterapia e quimioterapia em regime de neo-

adjuvância representou outro marco no tratamento de tumores de reto médio 

e baixo, oferecendo a possibilidade de uma regressão tumoral parcial ou 

total, vindo a se constituir como um elemento terapêutico capaz de reduzir os 
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índices de recidiva local e aumentar a sobrevida, além de diminuir o índice de 

cirurgias mutiladoras, como a amputação abdômino-perineal do reto (ZHENG 

et al., 2017; ZHOU et al., 2014). 

 Apesar do tratamento multimodal, a sobrevida global em 5 anos chega 

no máximo a 67%, sendo apenas 14% na presença de metástases à 

distância (SIEGEL et al., 2019). Portanto, justificam-se esforços em busca de 

novas terapias adjuvantes que visam aumentar a sobrevida global. Dentre 

essas medidas têm-se investigado o papel da oxigenoterapia hiperbárica em 

combinação com quimioterápicos. 

A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é uma modalidade terapêutica 

empregada em afecções inflamatórias, isquêmicas e infecciosas há mais de 

50 anos e consiste na respiração de oxigênio puro (100%), em pressão 

ambiente maior que uma pressão atmosférica absoluta (1 ATA) (UHMS, 

2014). Isto se torna possível dentro de uma câmara de paredes rígidas e 

hermeticamente fechada, que pode ser pressurizada com ar comprimido ou 

oxigênio puro, chamada câmara hiperbárica. As câmaras podem ser 

configuradas para acomodar um paciente (“monoplace”- monopaciente) ou 

acomodar vários pacientes (“multiplace”- multipaciente) (D'AGOSTINO DIAS 

et al., 2008) (Figura 3). 

 

Figura 3. A) Câmara hiperbárica multiplace. B) Câmara hiperbárica monoplace. Fotos 

cedidas pelo Centro de Medicina Hiperbárica-Hospital São Paulo-Ribeirão Preto-SP. 

 

 

 

 O conceito de colocar uma pessoa em uma câmara pressurizada com 

intenção terapêutica foi formulado pelo clérigo britânico Henshaw, em 1662, 

em uma câmara que denominava Domicilium. Ele acreditava que toda 

A B 
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doença aguda responderia com o aumento da pressão e as doenças 

crônicas, com ar rarefeito. Em 1879, o cirurgião francês chamado Fontaine 

construiu uma câmara operatória móvel que poderia ser pressurizada, porém, 

só começou a ser utilizada em ambiente hospitalar a partir de 1930 

(KINDWALL et al., 2009).  

Por meio das concentrações teciduais elevadas de oxigênio obtêm-se 

efeitos terapêuticos específicos que são: estimulação da lise bacteriana pelos 

leucócitos, aumento da proliferação de fibroblastos e de colágeno e 

neovascularização de tecidos isquêmicos ou irradiados (MARX et al., 1990). 

O oxigênio é transportado no sangue através de sua ligação com a 

hemoglobina e em parte dissolvido no plasma. Esta porção dissolvida no 

plasma é tão pequena que em condições habituais tem valor desprezível. 

Quando se eleva a níveis hiperbáricos, a hemoglobina não aumenta sua 

capacidade de saturação com o oxigênio, porém a quantidade de oxigênio 

dissolvido no plasma aumenta gradativamente, o que pode alcançar até 6 

volumes %, o que corresponde a todo consumo de oxigênio normal (Figura 4) 

(D'AGOSTINO DIAS et al., 2008). 

 

Figura 4. Relação entre pressão ambiente e o conteúdo arterial de O2. 

 

 

A OHB foi a princípio contraindicada no tratamento de tumores 

malignos devido à crença de que poderia estimular o crescimento tumoral 

através da reoxigenação de células tumorais hipóxicas e aumentar a 
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neovascularização. Além disso, sugeria-se existir um mecanismo de 

genotoxicidade como resultado da OHB. Por outro lado, devido à alta taxa de 

replicação celular e presença de vascularização irregular e tortuosa, existem 

várias áreas hipóxias em um único tumor, o que pode ser fator de estímulo a 

angiogênese e ao crescimento tumoral e ser causa de resistência de 

quimioterapia e radioterapia (DARUWALLA et al., 2006) (figura 5).  A fim de 

melhorar a eficácia dos tratamentos, estudos estão sendo realizados na 

tentativa de eliminar o ambiente hipóxico do tumor, no qual está adaptado 

para se desenvolver.  

 

Figura 5. Resumo dos fatores induzidos por hipóxia que influenciam no crescimento e 

progressão tumoral. Adaptado de Moen et al (MOEN et al., 2012) 

 

 

 Estudos sobre o efeito da OHB no crescimento tumoral mostraram 

efeitos contraditórios. Alguns reportaram efeito estimulatório de tumores após 

sessões de OHB, com aumento de metástases em pacientes com neoplasia 

cervical (DECOSSE et al., 1966; MCMILLAN et al., 1989). Entretanto, outros 

estudos mostraram que a OHB apresentou efeito inibitório no tumor ou 

nenhum efeito (DARUWALLA et al., 2006; GOIS et al., 2012; WATSON et al., 

1978). 

Feldmeier et al. sugeriram que a OHB não exerce interferência sobre 

os tumores malignos, seja ela estimulatória ou inibitória. Afirmaram, ainda, 

que seria provável o benefício em terapia adjuvante no câncer, mas que 

seriam necessários estudos posteriores (FELDMEIER et al., 2003). Um 
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estudo experimental dirigido para mensuração do crescimento, proliferação, 

apoptose e microvasculatura tumorais demonstrou que a OHB não teve efeito 

estimulatório tumoral e não promoveu metástases à distância (DARUWALLA 

et al., 2006). 

Frente aos achados controversos da oxigenoterapia hiperbárica no 

câncer, o presente estudo propôs-se a analisar os efeitos da OHB na 

carcinogênese e no tratamento quimioterápico em um modelo murino. O uso 

de roedores como modelos experimentais de câncer colorretal (CCR) tem 

sido amplamente aceito devido à sua similaridade com humanos (BALMAIN 

et al., 2000). Há várias vantagens na indução de neoplasias para estudo da 

carcinogênese nesses animais, incluindo uma indução rápida e reprodutível 

dos tumores, além da possibilidade de estudo da sequência adenoma-

carcinoma, como ocorre nos humanos (TAKETO et al., 2009).
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2- Objetivos 
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1- Avaliar aspectos endoscópicos e imunohistoquímicos da 

carcinogênese química em camundongos induzida pelo MNNG. 

 

2- Avaliar a ação da oxigenoterapia hiperbárica na neoplasia de 

cólon em camundongos tratados com 5FU. 
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O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética Experimental em 

Animal (CETEA) da FMRP- USP, protocolo 185/2014, e os animais utilizados 

foram mantidos segundo as normas dessa comissão (anexo 1). 

 

3.1. Animais  

 

No experimento, foram utilizados 60 camundongos da espécie 

C57BL6, com idade inicial de 8 semanas  e cerca de 20g, provenientes do 

Biotério Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade 

de São Paulo (FMRP-USP). Estes animais foram mantidos no Biotério do 

Departamento de Cirurgia e Anatomia em condições de temperatura 

ambiente constante 24ºC (±1ºC), ciclo noite-dia 12:12 h e umidade relativa do 

ar de 60-70%. Os animais foram alimentados com dieta padrão Purina® e 

água de torneira ad libitum e acomodados em grupos de 5 animais por gaiola; 

mantiveram-se nessas condições por um período de adaptação de uma 

semana, após o que os animais foram  randomizados em 5 grupos: 

1. Grupo controle (15 animais) 

2. Grupo MNNG (15 animais) 

3. Grupo 5FU (10 animais) 

4. Grupo OHB (10 animais) 

5. Grupo 5FU+OHB (10 animais)  

 

3.2-  Carcinógeno 

No presente estudo, o N-metil-N-nitrosoguanidina (MNNG) foi aplicado 

nos animais no dia 0 de experimento, na dose de 100 mg/Kg. Foi realizado 

diluição em água destilada. Os animais foram mantidos em decúbito ventral e 

realizado a aplicação de 100 μL intrarretal utilizando um cateter número 6 

(figura 6). 

O MNNG é um composto alquilnitrosamida com ação carcinogênica 

química de ação direta com alta afinidade e capacidade de metilação a 

regiões específicas no DNA e tem sido utilizado para indução de tumores 

colônicos. É um composto que não necessita de metabolização para ativação 

e funciona como um potente carcinógeno tópico. A instilação intrarretal, em 

roedores, induz a tumores colorretais. Em ratos e camundongos, a maioria 
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das lesões são pólipos séssies. Maurin et al mostraram que a administração 

intrarretal de MNNG na dose de 1 a 3 mg/rato/semana por 20 semanas 

induziu tumores em 100% de ratos F344 fêmeas, sendo que 43% eram 

adenocarcinomas e 57% adenomas. A maioria dos adenocarcinomas era 

bem diferenciada, infiltrando a submucosa. O maior desafio desse modelo 

experimental foi a dificuldade da instilação intrarretal da substância e a da 

precisão da quantidade do carcinógeno instilada (MAURIN et al., 2007). 

 

Figura 6. Aplicação de MNNG intrarretal 

 

 

3.3-  Procedimento anestésico para avaliação endoscópica 

Os animais foram anestesiados com isoflurano inalatório associado a 

oxigênio 100% em um fluxo de 0,5ml/min e posicionados em decúbito ventral. 

Durante todo o procedimento, permaneceram em capela inalando continuamente 

o anestésico para que se mantivessem anestesiados durante todo o 

procedimento. Após o exame, foram mantidos em observação e despertaram em 

cerca de 3 minutos (figura 7).  
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Figura 7. Camundongo anestesiado para realização da retoscopia 

 

 

3.4-  Avaliação endoscópica 

 

O procedimento endoscópico foi realizado com equipamento de 

endoscopia (TELE PACK VET X LED, Karl Storz®, Alemanha), que consiste de 

endoscópio rígido de 1.9 mm de diâmetro, fonte de luz, câmera e monitor. (figura 

8).  

 

Figura 8. Equipamento de endoscopia TELE PACK VET X LED, Karl Storz®, Alemanha. Fonte: 
karlstorz.com 
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Realizou-se lavagem intestinal com 2 ml de solução fisiológica,  usando-se 

uma seringa com abocath número 22, imediatamente antes do procedimento, já 

com o animal anestesiado. 

Antes da introdução do endoscópio, foi avaliada a região perianal, 

investigando-se se havia lesões. Após a introdução do endoscópio, foi 

necessário insuflação de ar (utilizando-se uma seringa de 3 ml) para melhor 

visualização das paredes do cólon e reto, tomando o cuidado para não provocar 

distensão abdominal ou perfuração intestinal. Utilizando-se o endoscópio rígido, 

foi possível examinar do reto à flexura esplênica. 

A fim de padronizar os achados dos exames endoscópicos, ao menos três 

escalas já foram criadas para avaliar tanto colite (BECKER et al., 2005; KODANI 

et al., 2013; PICKERT et al., 2009) como a progressão tumoral (HENSLEY et al., 

2009; KODANI et al., 2013). 

Nesse trabalho, optou-se por utilizar a escala de Kodani et al. (KODANI et 

al., 2013) que integra a progressão da colite com o aparecimento de lesões 

neoplásicas (figura 9). A escala leva em conta três principas componentes: 

1- Extensão e severidade da inflamação colorretal (baseada em achados 

perianais, transparência da parede, sangramento da mucosa e lesões 

focais) em uma escala de 0 a 12. 

2- Marcações quantitativas das lesões tumorais (usando gráficos e 

mapeamentos). 

3- Identificação de diferentes tipos de lesões endoscópicas ou 

complicações da colonoscopia (usando-se identificadores decimais de 

0.0 a 0.9).   

Além disso, a partir da segunda casa decimal, foi somado o número de 

lesões encontradas por animal. Por exemplo, se fossem encontradas três lesões, 

seria somado 0,003; se fossem encontradas 12 lesões seria somado 0,012, e 

assim por diante. 

Os achados estão descritos na tabela do anexo 2. 
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Figura 9. Escala de avaliação colorretal esdoscópica em camundongos. Extraído de KODANI et 
al., 2013) 
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3.5 -  Aplicação do quimioterápico 
 

 O 5-fluorouracil foi aplicado nos animais dos grupos 5FU e 5FU+OHB, 

uma vez por semana, nas semanas 12 e 13. Foi utilizado 5FU na dose de 

50mg/ml, diluída em soro fisiológico 0,9% e aplicado intraperitoneal na dose 

100mg/Kg. 

 O preparo da solução e sua administração foram realizados com 

equipamentos de proteção individual (aventais, luvas, óculos de proteção e 

máscara). 

 

3.6- Oxigenoterapia hiperbárica 

 A câmara hiperbárica experimental está localizada no Laboratório de 

Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto- USP e foi construída segundo as normas internacionais 

(ASME VIII), com pressurização podendo alcançar até 7.0 ATM com 

capacidade de 20 animais por sessão (figura 10). A pressão ambiente foi 

considerada como 1 ATM, levando-se em conta no início das sessões. A 

OHB foi iniciada da semana 12 do experimento nos grupos OHB e 

5FU+OHB. 

 

Figura 10. Câmara hiperbárica experimental. 

 

  

Após a câmara ser lacrada, iniciou-se a pressurização durante 15 

minutos com oxigênio até a pressão da câmara atingir 2.0 ATM. O tratamento 

sob esta pressão estendeu-se por 60 minutos. Iniciou-se, então, a 
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descompressão, abrindo-se a válvula de despressurização durante 15 

minutos. Os animais foram mantidos em observação por 30 minutos, após 

cada sessão. As sessões foram repetidas com intervalo de 24 horas, 

totalizando 10 sessões (Figura 11). 

 

Figura 11- Esquema de uma sessão de OHB. P: Pressurização lenta (15 minutos), Fundo: 
60 minutos de tempo de fundo (2 ATM), D: Despressurização lenta em 15 minutos.  Duração 
total da sessão: 90 minutos, numa concentração de 100% de oxigênio. P: Pressurização; D: 
Despressurização; ATM: Atmosfera (pressão). Nos experimentos foram feitas dez sessões 
de oxigênio hiperbárico, sendo uma vez ao dia por dez dias. 

 

 

 

 

3.7-  Delineamento experimental 

 

 3.7.1  Carcinogênese:  

 

1. Grupo controle - Quinze animais que foram submetidos à 

instilação de solução salina intrarretal no dia 0. Realizou-se retoscopia nas 

semanas 4 e 8 e a eutanásia na semana 12 (figura12)   

2.  Grupo MNNG- Quinze animais que foram submetidos à 

instilação de MNNG na dose de 100mg/Kg intrarretal no dia 0. Realizou-se a 

retoscopia nas semanas 4 e 8 e a eutanásia na semana 12 (figura 12) 

1
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Figura 12- Delineamento experimental do controle da carcinogênese 

 

 

3.7.2  Tratamento 

 1- Grupo 5FU- Dez animais que foram submetidos à instilação de 

MNNG na dose de 100mg/Kg intrarretal no dia 0. Realizou-se retoscopia na 

semana 12. Após, receberam uma aplicação semanal de 5FU intraperitoneal 

na dose de 100mg/kg por 2 semanas e foram submetidos à eutanásia na 

semana 14 (figura 13) 

 

 2- Grupo OHB - Dez animais que foram submetidos à instilação de 

MNNG na dose de 100mg/Kg intrarretal no dia 0. Realizou-se retoscopia na 

semana 12. Após, foram submetidos a 10 sessões de OHB (1 vez ao dia por 

10 dias) e à eutanásia na semana 14 (figura 13). 

 

3- Grupo 5FU + OHB - Dez animais que foram submetidos à instilação 

de MNNG na dose de 100mg/Kg intrarretal no dia 0. Realizou-se retoscopia 

na semana 12. Após, receberam uma aplicação semanal de 5FU 

intraperitoneal na dose de 100mg/kg por 2 semanas, foram submetidos a 10 

sessões de OHB e à eutanásia na semana 14 (figura 13). 
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Figura 13- Delineamento experimental dos grupos tratamento 

 

 

3.8- Eutanásia e coleta do material 

 

 Os animais foram submetidos à eutanásia com 12 ou 14 semanas de 

experimento, de acordo com o grupo escolhido, através de aplicação de dose 

letal de xilasina e ketamina intramuscular. A seguir, foram submetidos à 

laparotomia mediana com posterior isolamento e retirada do cólon distal 

(figura 14). Os animais foram congelados a -8°C no biotério do Departamento 

de Cirurgia e Anatomia, e após encaminhado para o Biotério Central da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) onde foram 

incinerados. 

Após a retirada da peça, os cólons foram abertos a partir de sua borda 

mesentérica, limpos com solução salina (NaCl 0,9%) e cuidadosamente 

estendidos em uma placa de vidro para realização dos cortes e 

armazenamento. Os cólons foram, então, posicionados entre papéis de filtro 

previamente identificados, que foram imediatamente imersos em solução de 

formol a 10% para fixação do material em um período de 48 a 72 horas. 

Depois de fixadas, as amostras foram submetidas à desidratação através de 

submersão em crescentes concentrações de alcoóis. Os materiais foram 
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submetidos a banhos de xilol 100% para que ocorresse sua diafanização. Os 

cólons processados foram incluídos em parafina para realização dos cortes 

histológicos para confecção das lâminas. Através de um micrótomo rotativo, 

os blocos de parafina contendo as amostras colônicas foram cortados a uma 

espessura de 4  μm (micrômetros), aderidos à lâminas salinizadas e levados 

à estufa aquecida a 60°C para otimização da adesão do material na lâmina. 

Anteriormente à técnica de imunoistoquímica ou coloração por H&E, as 

lâminas foram desparafinizadas e hidratadas. Finalmente, a recuperação 

antigênica do material foi realizada através de método físico-químico, por 

exposição do material à vaporização em solução-tampão de citrato, com o pH 

6,0. 

 

Figura 14- Eutanásia e laparotomia exploradora 

 

 

 

3.9- Avaliação macroscópica e microscópica. 

 

As peças foram fixadas em formol tamponado a 10% e posteriormente 

foram incluídas em blocos de parafina (5 µ de espessura), identificados e as 
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lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina (H&E) para avaliação 

histológica. 

As análises macroscópica e microscópica foram feitas pelo mesmo 

patologista, habilitado e experiente. Todas as peças e as lâminas foram 

mantidas com suas identificações ocultas para não saber a qual grupo o 

animal pertencia. 

Na análise macroscópica, foi analisado edema e hiperemia da mucosa 

e presença de tumores. 

Na análise microscópica, foi realizado contagem do índice de criptas 

displásicas, indice de células apoptóticas por criptas displásicas, índice de 

criptas necróticas e índice de espaços criptais acelulares. 

 

3.10-  Avaliação imunohistoquímica  

 

Para avaliação imunohistoquímica escolhemos os seguimentos 

marcardores: 

3.10.1- HIF-1α (Hypoxia inducible factor)  

É um heterodímero composto por duas subunidades: HIF-1α e HIF-1β.  

Tanto a função da HIF-1α como a sua degradação é regulada pelo nível de 

oxigênio intracelular. Em um ambiente hipóxico, não ocorre a degradação da 

HIF-1α pela enzima prolil-hidroxilável. Ela permanence estável no citoplasma, 

transloca para o núcleo celular onde se combina com a subunidade HIF-1β e 

torna-se um fator de transcrição, iniciando transcrição de centenas de genes, 

com funções fisiológicas ou patológicas. A função desses genes inclui 

promoção de crescimento celular, transformação celular, angiogênese e 

apoptose (TOFFOLI et al., 2008). Na última década, estudos confirmaram 

que a superexpressão do HIF-1α está associado a pior prognóstico na 

neoplasia, uma vez que a hipóxia é característica comum nos tumores 

sólidos (ZHANG et al., 2015). 

3.10.2- CD44 (Cluster of differentiation 44)  

É uma molécula de adesão transmembrana que age como um 

receptor para o ácido hialurônico. Foi descoberto que o CD44 é um dos 

marcadores de células tronco em muitos tumores sólidos, incluindo o CCR 
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(PONTA et al., 2003). Tem também grande importância na regulação da 

adesão celular, crescimento, diferenciação, migração e angiogênese, e 

contribui na progressão tumoral promovendo invasão e metástase. Muitos 

estudos mostraram que a expressão de CD44 está relacionada com doença 

avançada e de pior prognóstico (HUH et al., 2009; VISCA et al., 2002; 

ZOLLER et al., 2011), enquanto outros estudos não mostraram relação entre 

a expressão do CD44 e a progressão do CCR (HEIDER et al., 1993; 

YLAGAN et al., 2000). 

3.10.3- Survivina  

É uma proteina inibidora de apoptose que age regulando tanto a  

apoptose quanto o ciclo celular. Observou-se que a survivina aumenta a 

resistência tumoral por vários estimulos anti-apoptóticos, por mecanismos 

dependentes ou independentes de caspase. Em células neoplásicas, 

elevados níveis de survivina sugerem uma alta taxa de proliferação celular, 

níveis reduzidos de apoptose, resistência a quimioterapia e aumento da taxa 

de recidiva tumoral. A expressão da survivina nos tecidos normais é baixa se 

comparado com a expressão em células tumorais, o que a torna um alvo na 

terapia anticâncer (FUKUDA et al., 2006). 

3.10.4- BAX (Bcl-2 associated protein X)  

BAX é uma proteína pró-apoptótica da família Bcl-2 (B-cell lymphoma 

protein 2). É um ativador mitocondrial que media a liberação do citocromo c. 

Este se junta a APAF-1 formando um complexo ativo que recruta a 

procaspase-9, levando a morte celular através da ativação da cascata da 

caspase (FRIEDRICH et al., 2001; GROSS et al., 1999). Jansson et al. 

dosaram os níveis de BAX na mucosa do cólon normal e no adenocarcinoma 

de cólon em diversos estágios, desde restrito a mucosa até metastático. Eles 

notaram que a expressão de BAX está aumentada nos tumores quando 

comparado ao tecido normal (JANSSON et al., 2002). Cobanoglu et al. 

apresentaram resultados semelhantes, mostrando que os níveis eram 

maiores nos adenocarcinomas quando comparado aos adenomas 

(COBANOGLU et al., 2015) 
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A técnica de imunoistoquímica foi realizada em cortes histológicos 

colônicos transversais, aquecidos a 60ºC durante 75 minutos, e ocorreu 

através da reação antígeno-anticorpo, seguida da reação com marcador 

visível ao microscópio. Para a marcação dos cortes histológicos, estes foram 

aderidos em lâminas salinizadas, desparafinizados em xilol e hidratados em 

concentrações decrescentes de etanol até água. A recuperação antigênica foi 

realizada em tampão citrato pH 6,0 (em panela de vapor) por 20 minutos.  

Para inibir reações com peroxidases teciduais, peróxido de hidrogênio a 3% 

foi adicionado sobre as lâminas. Para a realização do bloqueio de ligações 

teciduais inespecíficas – o que poderia causar marcação inespecífica, 

utilizou-se soro normal de cavalo diluído em solução-tampão de fosfato (PBS) 

pH 7,4 (PBS), em uma concentração de 10%. Entre cada etapa as lâminas 

foram lavadas 3 vezes com PBS para evitar formação de precipitados. As 

lâminas foram incubadas com seus respectivos anticorpos primários: Bax (B-

9) (SC- 7480 - Santa Cruz Biotechnology – CA, USA), HIF-1 Alpha (Biocare 

Medical - USA), CD44 (clone NCL-CD44-2 - Novocastra, USA) e Survivina 

(D-8) (SC-17779; Santa Cruz Biotechnology – CA, USA) em câmara úmida e 

escura, durante 2 horas. Após lavagem, as lâminas foram incubadas com 

anticorpo secundário biotinilado durante 30 minutos e, após nova lavagem, 

foram incubadas com polímero conjugado também por 30 minutos. Para 

revelação, as lâminas receberam solução reagente contendo o cromógeno 

DAB (3,3’- diaminobenzidina), durante 1 a 3 minutos, até o aparecimento de 

precipitado de coloração marrom – atribuída à redução do DAB pela reação. 

Todos os reagentes são disponibilizados com PicTureTM Max 

PolymerDetection Kit (Invitrogen- Carlsbad, CA, USA). As lâminas foram 

contra-coradas com Hematoxilina de Harris diluída por cerca de 1 minuto e 

desidratadas e diafanizadas novamente. Para montagem das lâminas, 

utilizou-se Entelan. 

A contagem das células positivamente marcadas (que apresentavam 

coloração marrom) foi feita manualmente com uso de microscópio óptico da 

marca Zeiss, em objetiva de aumento de 400x, e considerou-se toda a 

extensão de cada corte. Todas as avaliações imunoistoquímicas foram 

realizadas em células das criptas colônicas. 
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3.11- Análise estatística 

 

Os dados foram analisados empregando-se o programa estatístico 

GraphPad Prism 5 (Graph Pad Software In., San Diego, CA, EUA). Foi 

aplicado o teste D’Agostinho-Pearson para verificar a distribuição normal de 

dados, apresentados como média + erro padrão da média (E.P.M.). Na 

vigência de uma distribuição normal, utilizou-se a análise por One-way 

ANOVA e pós-teste de Bonferroni. Para comparação dos escores 

macroscópico e microscópico entre os grupos de interesse, utilizou-se o teste 

não paramétrico de Mann-Whitney, com variabilidade reduzida. A 

probabilidade de p<0.05 foi considerada estatisticamente significante, com 

nível de significância de 5% para demonstrar diferença entre os dados (anexo 

3). 
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4.1- Endoscópicos 

 

Os animais foram submetidos a exames endoscópicos ao longo do 

experimento de acordo com o que foi descrito no ítem materiais e métodos. Todos 

os exames foram gravados para avaliação a posteriori (figura 15). Para classificação 

dos achados, foi utilizada a escala americana para colite e  tumor colorretal validada 

por Kodani et al (KODANI et al., 2013). 

Os achados endoscópicos dos grupos estão descritos de acordo com os 

gráficos abaixo. Os grupos tratamento (5FU, OHB e 5FU+OHB) foram submetidos 

ao exame endoscópico antes de iniciar o tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Grupo carcinogênese 

 Na comparação entre os grupos controle e MNNG, houve diferença estatística 

no escore inflamatório (p<0,001) e no número de tumores (p<0,05) tanto com 4 

semanas como com 8. Em relação ao grupo MNNG, houve diferença estatística 

quando comparado com 4 e 8 semanas o escore inflamatório (p<0,05)  (gráficos 1 e 

2). 

 

 

A B 

Figura 15- A- aspecto endoscópico de cólon normal. B- Aspecto endoscópico de tumor de 

cólon induzido por MNNG. 
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Gráfico 1- Escore inflamatório dos grupos controle e MNNG nas semanas 4 e 8.  p<0,001 na 

comparação entre os grupos. 

 

 

 

Gráfico 2- Número de tumores nos grupos controle e MNNG nas semanas 4 e 8. p<0,05 na 

comparação entre os grupos. 
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II- Grupos tratamento  

A análise das colonoscopias dos animais dos grupos 5FU, OHB e 5FU+OHB 

imediatamente antes de serem submetidos ao tratamento (12 semanas) não 

mostrou diferença estatística tanto em relação ao escore inflamatório quanto ao 

número de tumores  (gráficos 3 e 4). 

 

Gráfico 3- Escore inflamatório dos grupos tratamento com 12 semanas. P>0,05 

 

 

Gráfico 4- Número de tumores dos grupos tratamento com 12 semanas. p>0,05 
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4.2-  Histológico 

 

4.2.1- Índice de criptas displásicas 

O grupo MNNG apresentou maior número de criptas displásicas se 

comparado com todos os grupos tratamento (5FU, OHB e 5FU+OHB)- ANOVA p< 

0,0001. Em relação aos grupos tratamento, houve diferença significativa quando 

comparado os grupos OHB e 5FU+OHB- ANOVA p<0,05 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5- Índice de criptas displásicas. MNNG x tratamento p<0,0001. OHB x 5FU+OHB-  p<0,05. 

 

 

 

 

4.2.2- Índice de células apoptóticas por criptas displásicas 

 O grupo MNNG apresentou menor índice de células apoptóticas por criptas 

displásica quando comparado aos grupos 5FU e 5FU+OHB (p<0,0001). Em relação 

aos grupos tratamento, o grupo 5FU+OHB apresentou maior índice de células 

apoptóticas comparado com os grupos 5FU e OHB (p<0,0001) (Gráfico 6). 
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Gráfico 6- Índice de células apoptóticas por criptas displásicas. MNNG x 5FU/ 5FU+OHB - p<0,0001; 
5FU+OHB x 5FU/ OHB- p<0,0001. 

 

 

4.2.3- Índice de criptas necróticas 

 O grupo MNNG apresentou menor índice de criptas necróticas quando 

comparado aos grupos 5FU e 5FU+OHB (p<0,0001). O grupo 5FU+OHB apresentou 

maior índice de células apoptóticas quando comparado aos outros grupos 

tratamento (p<0,0001) (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7- Índice de criptas necróticas. MNNG x 5FU/ 5FU+OHB- p<0,0001; 5FU+OHB x 5FU/ OHB- 
p<0,0001. 
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4.2.4- Índice de espaços criptais acelulares 

O grupo 5FU+OHB apresentou grande número de espaços criptais vazios 

quando comparado aos demais grupos tratamento (p<0,0001), indicativo de morte 

celular completa da cripta (Gráfico 8 e Figura 16). 

 

Gráfico 8- Índice de espaços criptais acelulares (vazios). 5FU+OHB x 5FU/ OHB- p<0,0001. 

 

 

Figura 16- Imagem histológica H&E do grupo MNNG+5FU mostrando um espaço criptal acelular 

(vazio). 

 

 

5FU OHB 5FU+OHB
0

1

2

3

4

5

Grupos

iE
C

V

Índice de espaços criptais
acelulares (vazios)

5FU

OHB

5FU+OHB



46 

4.3- Imunohistoquímico 

4.3.1- Índice de células positivas para HIF-1α 

 O grupo MNNG não apresentou diferença significativa do índice de células 

positivas para HIF-1α quando comparado com os grupos OHB e 5FU+OHB. O grupo 

5FU apresentou maior índice de células positivas para HIF1α quando comparado 

com todos os outros grupos (p<0,0001). Não houve diferença significativa entre os  

grupos  OHB e 5FU+OHB (Gráfico 9 e Figura 17). 
 

 

Gráfico 9- Índice de células positivas para HIF-1 α. 5FU x demais grupos- p<0,0001. 

 

 

Figura 17- Expressão do HIF-1α na neoplasia de reto induzida pelo MNNG: 1- MNNG; 2- 

5FU; 3- OHB; 4- 5FU+OHB 
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4.3.2- Índice de células positivas para CD44 (estromal) 

 Houve significância estatística quando comparado o grupo 5FU a todos os 

outros (p<0,0001). Porém não houve diferença entre os outros grupos. (Gráfico 10 e 

Figura 18) 

 

Gráfico 10- Índice de células positivas para CD44. 5FU x demais grupos (p<0,0001). 

 

 

Figura 18- Expressão do CD44 estroma na neoplasia de reto induzida por MNNG. 1- MNNG; 2- 5FU; 

3- OHB; 4- 5FU+OHB 
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4.3.3- índice de células positivas para BAX 

O grupo 5FU+OHB apresentou o maior índice de células positivas para BAX 

quando comparado com os demais grupos (p<0,05). Não houve diferença entre o 

grupo OHB e o grupo MNNG (p>0,05) (Gráfico 11, Figura 19). 

 

Gráfico 11- Índice de células positivas para BAX. 5FU+OHB X demais grupos (p<0,05) 

  

Figura 19- Expressão de BAX na neoplasia de reto induzida po MNNG: 1- MNNG; 2- 5FU; 3- OHB; 4- 

5FU+OHB. 
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4.3.4- Índice de células positivas para SURVIVINA 

O grupo 5FU apresentou maior índice de células positivas para survivina quando 

comparado com todos os outros grupos (p<0,0001). O grupo OHB não apresentou 

diferença estatística quando comparado com o grupo controle (p>0,05) (Gráfico 12 e 

Figura 20). 

 

Gráfico 12- Índice de células positivas par Survivina. 5FU X demais grupos (p<0,0001) 
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Figura 20-  Expressão de survivina na neoplasia de reto induzida por MNNG: 1- MNNG; 2- 5FU; 3-

OHB: 4-5FU+OHB 
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5- DISCUSSÃO 
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Apesar dos avanços do tratamento do câncer colorretal, a terapia adjuvante 

ainda causa muitos efeitos colaterais, tem um custo elevado e alto índice de 

resistência tumoral. A quimioterapia com 5FU é a primeira linha para o tratamento 

adjuvante do CCR. Ainda assim, a taxa de resposta para CCR avançado é de 

apenas 5 a 10% (JOHNSTON et al., 2001), enquanto quando combinado com 

oxaliplatina ou irinotecano essa taxa aumenta para 40 a 50% (GIACCHETTI et al., 

2000). Atualmente, buscam-se novas drogas ou alternativas para potencializar a 

resposta aos quimioterápicos no câncer colorretal. Nesse sentido, o oxigenoterapia 

hiperbárica surge como opção e o presente estudo é o primeiro a analisar o efeito 

adjuvante do oxigênio a 100% e sob pressão, no tratamento dos tumores colorretais. 

Optou-se pelo modelo murino,  uma vez que a oncogênese induzida pelo MNNG  é 

similar ao que ocorre em seres humanos. 

 

5.1- Achados endoscópicos 

 

Classicamente, para avaliação da carcinogênese e monitorização da 

progressão tumoral em modelos animais, utilizam-se parâmetros clínicos não 

invasivos, como perda poderal, ingesta hídrica, aceitação da dieta, diarréia ou 

hematoquezia que são úteis,  porém podem apresentar muitos vieses e são pouco 

objetivos (NEURATH et al., 2010). 

No presente estudo, utilizou-se a endoscopia baixa como método de 

avaliação da mucosa colônica, por se tratar de um exame objetivo e de escolha para 

rastreamento de tumores colorretais (REX et al., 2017). 

Exames endoscópicos em camundongos estão sendo usados como 

instrumento de avaliação de tumores de cólon e reto experimentais por mais de uma 

década. Têm a vantagem de proporcionar resultados mais objetivos em relação à 

progressão tumoral ou de colite se comparados com os parâmetros clínicos 

clássicos. Além disso, a endoscopia permite avaliações sequenciais em um mesmo 

animal, podendo realizar medidas de tumores ou biópsias sucessivas, o que não é 

possível quando comparado ao método histológico, em que é necessário eutanaziar 

o animal (E.H. HUANG, 2002; KODANI et al., 2013). Com biópsias seriadas em 

tumores ou em modelos experimentais de colite, há possibilidade de realização do 

exame celular e molecular, auxiliando o estudo da sequência adenoma-

adenocarcinoma e os meios de interferir nesse processo (OLSON et al., 2014).  
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Além de biópsias, o canal de trabalho pode ser usado para aplicar 

substâncias diretamente sobre o tumor ou à área inflamada e avaliar sua evolução 

no tratamento comparando com a aplicação de placebo. Também pode-se realizar 

injeção de células tumorais humanas ou murinas na submucosa para o 

desenvolvimento de tumores ortotópicos no cólon e reto do animal (ZIGMOND et al., 

2011). 

A maior dificuldade da realização de endoscopia baixa em camundongos é o 

pequeno diâmetro do cólon desses animais, no entanto o método já se mostrou 

seguro, reprodutível e rápido. Neste estudo, foi realizado um total de 60 retoscopias 

em 30 camundongos, com apenas um óbito nas primeiras 24h após o exame 

(1,66%). Hensley et al. (HENSLEY et al., 2009) realizaram 175 exames em 32 

camundongos com 5 óbitos  (2,9%), sendo 3 durante o procedimento e 2 nas 

primeiras 24h. Apesar de ser um método invasivo, a análise in vivo da progressão da 

colite e do número e tamanho dos tumores em um mesmo animal diminui custos e 

número de animais de experimentação (MARTINO et al., 2016).   

A avaliação endoscópica e padronização com protocolos não substitui a 

análise histopatológica, mas fornece uma alternativa de monitorização do animal e 

das lesões de mucosa no animal ainda vivo, porém, ao comparar biópsias 

sucessivas e o escore endoscópico em um mesmo animal com colite com o decorrer 

dos dias de experimento, nota-se um aumento da inflamação em ambos os métodos 

de avaliação (ERNST et al., 2015). 

No Brasil, o uso da imagem endoscópica in vivo em animais de 

experimentação, assim como outros meios de avaliação não invasiva do cólon de 

animais, como ultrassom, ressonância nuclear magnética e tomografia 

computadorizada, apesar de promissor, ainda é pouco utilizada principalmente pela 

dificuldade de aquisição do material pelos grandes centros de pesquisa. 

No presente estudo, após a aplicação do MNNG, notou-se piora do escore 

inflamatório e aumento do número de tumores, de forma progressiva, ao longo de 8 

semanas. De forma semelhante, Kodani et al. induziram colite com  DSS 3% 

(Dextran sulfato de sódio), e demonstraram piora progressiva da inflamação 

colorretal nos animais, porém sem formação de tumores (KODANI et al., 2013). 

Em 2005, Becker et al. associaram DSS 3% com azoximetano e os animais 

foram avaliados nos dias 0, 20, 40, 60 e 80. Foram utilizadas duas escalas 

diferentes para classificação dos exames endoscópicos. A primeira avaliava a 



54 

progressão da colite e, a segunda, o número e tamanho dos tumores. Tumores 

macroscópicos foram vistos a partir do dia 40. Antes disso, foi usado 

cromoendoscopia que conseguiu diferenciar áreas de inflamação de criptas 

aberrantes, ou seja, lesões pré-malignas (BECKER et al., 2005). 

 Não existem estudos que avaliaram a carcinogênese murina induzida por 

MNNG através de endoscopia digestiva. No entanto, sabe-se que se trata de um 

potente carcinógeno tópico e que sua instilação intrarretal em roedores na dose de 1 

a 3 mg/rato/semana por 20 semanas induziu tumores em 100% dos animais, sendo 

43% adenocarcinomas e 57% adenomas (MAURIN et al., 2007). 

 

 

5.2- Achados histológicos 

A aplicação do MNNG na mucosa colônica induz à inflamação, o que 

predispõe ao surgimento de adenomas e displasia. No cólon, o processo inicial é 

caracterizado pelo surgimento de criptas aberrantes ou displásicas e posteriormente, 

focos de criptas aberrantes. A partir destas alterações iniciais, a interação dos 

componentes celulares e moleculares do microambiente tumoral permite a 

progressão e desenvolvimento do tumor (DE LERMA et al., 2014). 

Criptas displásicas são consideradas a fase mais inicial da sequência 

adenoma-adenocarcinoma, o que permite seu uso para estudos de neoplasia 

colorretal (PRETLOW et al., 2005). Maurin et al. realizaram um estudo da 

carcinogênese colorretal com MNNG e notaram aumento significativo no número de 

criptas displásicas, o que mostrou que o carcinógeno um bom agente para estudo do 

CCR (MAURIN et al., 2007). No presente estudo, os animais foram submetidos à 

instilação de MNNG intrarretal e após 12 semanas foram encontradas criptas 

displásicas no cólon e reto de todos os animais.  Após o tratamento, notou-se efeito 

benéfico tanto nos animais submetidos ao 5FU exclusivo quanto no grupo em que 

houve associação do 5FU com OHB, demonstrado pela diminuição do índice de 

criptas displásicas, que foi mais importante no grupo com tratamento combinado. 

Acredita-se que o menor número de criptas displásicas deva-se ao maior índice de 

apoptose por cripta displásica e ao maior número de criptas necróticas, que foi mais 

evidente no grupo 5FU+OHB.  Não foram encontrados na literatura trabalhos 

associando 5FU e OHB em neoplasia colorretal, entretanto, Refaat el al. (REFAAT et 

al., 2015) e Patyar et al. (PATYAR et al., 2017) demonstraram que em grupos 
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experimentais de CCR tratados com 5FU houve redução significativa do número de 

criptas displásicas e aumento da apoptose, quando comparado com os grupos 

controles.  

Outros achados do nosso experimento foram espaços criptais vazios no grupo 

em que foi realizado tratamento combinado. Não foram encontrados dados na 

literatura que pudessem explicar esses achados. Infere-se que devido ao aumento 

rápido da apoptose e da necrose das células displásica provocada pelo 5FU em 

conjunto com a OHB, houve um desaparecimento das células, mantendo a estrutura 

das criptas, o que pode ser visualizado na histologia.  

 

5.3- Achados Imunohistoquímicos 

5.3.1- HIF-1α 

Sabe-se que lesão e morte celular, como ocorre durante um tratamento 

quimioterápico, causa hipóxia. A diminuição da tensão de oxigênio no tecido tumoral, 

por vez, é o principal estímulo para a elevação dos níveis de HIF-1α. Em altas 

concentrações, o HIF-1α, por meio de VEFG, induz angiogênese, que pode ser um 

dos fatores para resistência ao tratamento ou recidiva tumoral (TANG et al., 2004). 

Wu et al. mostraram, em um trabalho experimental, que o HIF-1α está presente em 

75% dos pacientes com CCR e que sua expressão aumenta significativamente em 

condições de hipóxia (WU et al., 2010).  

O fato da hipóxia modular o HIF-1α é uma das razões do uso da OHB no 

tratamento de neoplasias e da inflamação intestinal. Parra et al. demonstraram que o 

HIF-1α está aumentado na colite aguda experimental induzida pelo TNBS e que há 

redução nos valores após OHB (PARRA et al., 2015).  

Em neoplasias, a OHB altera o estado hipóxico do tumor e consequentemente 

altera o estimulo ao crescimento tumoral e angiogênese. Pouco se conhece sobre os 

efeitos da combinação de OHB e 5-FU nos níveis de HIF-1α, entretanto, a OHB é 

capaz de reduzir a hipóxia tumoral induzida por radioterapia e quimioterapia.  

Alguns autores, em  estudo experimental, demonstraram que a radiação 

aumenta o nível e atividade do HIF-1α a partir de 12 a 24h do tratamento, com pico 

após 48h. Mostraram também que o aumento do HIF-1α é dose-dependente. Em 

animais que foram geneticamente modificados ou que tiveram inibição 

farmacológica da síntese do HIF-1α antes da radioterapia, notou-se crescimento 
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significativamente mais lento em vários tumores estudados, após o término do 

tratamento (MOELLER et al., 2004; MOELLER et al., 2005).   

No presente estudo, houve aumento da produção do HIF-1α após o início do 

tratamento com 5FU quando comparado com o grupo em que foi apenas induzida 

a carcinogênese, o que se explica pela morte celular induzida pelo quimioterápico. 

Outro achado foi que a combinação da OHB ao 5FU impediu incremento dos níveis 

de HIF-1α, o que pode ser entendido como fator antineoplásico. 

 

5.3.2- CD44 

As células tronco expressam um alguns marcadores de células estromais (ex. 

src homologo-2, -3 e -4), receptores de citocinas (ex. interleucina-1R e TNF-αR) e 

um grande número de moléculas de adesão, dentre elas, o CD44 (MIAO et al., 

2006). A descoberta de que células tronco têm tropismo por tumores foi marcante, 

nos últimos anos. As células tronco não apenas são recrutadas da medula óssea 

para o tumor, como chegam no sítio tumoral e podem se diferenciar em células 

como fibroblastos, macrófagos ou células perivasculares, que têm importante papel 

na progressão tumoral (SHINAGAWA et al., 2017). O CD44, portanto, funciona como 

marcador de migração de células tronco para o tecido tumoral, que, por sua vez, 

associa-se a pior prognóstico.  

No presente estudo, no grupo tratado com 5FU, houve um aumento 

significativo no índice de CD44 quando comparado ao grupo que recebeu apenas o 

carcinógeno, demonstrando que existe migração de células tronco para o sítio 

tumoral. Nos grupos que foram submetidos à OHB (isolada ou combinada com 5FU), 

não houve alteração significativa no índice de CD44.  Marangoni et al., em um 

estudo com carcinoma invasivo de mama, perceberam que ao associar um anticorpo 

anti-CD44 ao tratamento houve redução no crescimento tumoral. Mostraram, ainda, 

que na neoplasia de mama, foram identificadadas células marcadas por CD44 em 

áreas periféricas mais vascularizadas com um aumento progressivo e significativo 

nas áreas hipóxicas e com necrose central, mostrando que a morte celular promove 

a migração de células tronco marcadas com CD44. Portanto, a migração das células 

tronco pode ter relação com a hipóxia (MARANGONI et al., 2009). Em nosso estudo, 

a reversão da hipóxia por meio de OHB foi capaz de inibir esse deslocamento de 
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células tronco para o sítio tumoral, o que pode demonstrar um efeito antineoplásico 

do tratamento adjuvante com OHB. 

5.3.3- Bax 

 

O Bax é uma proteína pró-apoptótica e já foi reportado que, em alguns CCR, 

mutações no seu gene, causam defeitos no reparo do DNA, o que é detectado por 

mutações em sequências repetitivas (RAMPINO et al., 1997). A baixa expressão da 

proteína pró-apoptótica Bax na maioria dos tumores de cólon tem sido 

correlacionada com baixa sobrevida dos pacientes (OGURA et al., 1999). 

Em nosso estudo, ao iniciar o tratamento tanto apenas com 5FU como 

combinado com OHB, notou-se aumento significativo dos níveis de Bax, quando 

comparado aos animais submetidos apenas à carcinogênese. Nota-se, ainda, que 

os níveis no grupo com terapia combinada foram significativamente maior do que no 

grupo tratado apenas com 5FU. Esses achados demonstram que tanto o tratamento 

com 5FU como combinado com OHB são eficazes no incremento nos níveis de Bax, 

o que é benéfico por  seu efeito pro-apoptótico. Entretanto, chama a atenção o fato 

de a OHB combinada ao 5FU ter causado um aumento mais significativo dos níveis 

dessa proteína. Já a OHB isolada não ocasionou alteração nos níveis de Bax.  

Foi sugerido por Nita et al que as taxas de Bcl-x e Bax podem estar relacionadas 

à quimiossensibilidade ao 5FU (NITA et al., 1998),  o que nos leva a inferir que a 

OHB pode ter levado ao aumento da sensibilidade ao 5FU. Estudaram, ainda,  o 

papel das proteínas pró-apoptóticas da família Bcl-2 na apoptose induzida por 5FU 

em linhagens celulares de CCR. Notou-se que antes do tratamento a expressão de 

Bax é muito pequena e apresenta um aumento significativo com o tratamento com o 

5FU. Violtte et al também realizaram um trabalho semelhante com 8 linhagens 

celulares de CCR e perceberam que o Bax , combinado com os níveis do Bcl-2 e 

Bcl-x, podem ser marcadores relevantes para predizer a resposta ao tratamento com 

5FU em algumas linhagens celulares de CCR (VIOLETTE et al., 2017).  

Por fim, o que se infere é que a OHB foi capaz de potencializar o efeito 

antineoplásico do 5FU mediado pela apoptose induzida por Bax. 
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5.3.4- SURVIVINA 

 

A survivina é uma proteína inibidora da apoptose que é fortemente expressa na 

maioria dos tumores humanos e em tecidos fetais, e pouco expressa em tecidos 

adultos normais (AMBROSINI et al., 1997). 

No nosso estudo, após tratamento com 5FU isolado notou-se significativo 

aumento dos níveis de survivina, o que pode ser entendido como um escape tumoral 

após o uso do quimioterápico. Já no grupo em que se combinou a OHB ao 5FU 

observou-se menor incremento dos níveis de survivina,  o que nos mostra que a 

OHB pode apresentar efeitos pró-apoptóticos por esta via.  

Wu et al em um estudo experimental de CCR mostraram que, assim como o HIF-

1α, a survivina também é expressa em 68% dos CCR, e que os dois estão 

relacionados. Assim, a hipóxia aumenta a expressão tanto do HIF-1α como da 

survivina, e a inibição do HIF-1α resultou na atenuação da expressão da survivina. 

Portanto, o HIF-1α pode ser um fator envolvido na expressão da survivina (WU et al., 

2010). Infere-se, então, que da mesma maneira que ocorre na expressão do HIF-1α, 

a OHB também pode inibir a produção de survivina pelo tumor através do aumento 

dos níveis de oxigênio no tecido. 

 

5.4- Considerações finais 

 

A hipóxia tecidual tem papel importante no crescimento tumoral e na 

resistência ao tratamento. Resultados recentes mostraram que a OHB não induz ao 

crescimento tumoral, recorrência ou metástases. O uso da OHB como terapia 

adjuvante tem mostrado resultados promissores. A OHB adjuvante à radioterapia foi 

primeiramente testada em neoplasia de cabeça e pescoço no tratamento de lesões 

actínicas, com resultados satisfatórios. Em pacientes com tumores de cabeça e 

pescoço, submetidos ao tratamento combinado, percebeu-se melhor controle local e 

maior sobrevida global (WATSON et al., 1978). Resultados parecidos foram obtidos 

em diversos outros sítios, incluindo bexiga, brônquios e colo do útero (CADE et al., 

1978). 

O uso da OHB adjuvante ao 5FU já foi testado no tratamento de sarcoma 

(TAKIGUCHI et al., 2001). A combinação de 5FU com OHB diminuiu 
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significativamente a progressão do crescimento tumoral quando comparado ao 

grupo que realizou tratamento apenas com 5FU. Em um modelo murino de câncer 

de mama, foi observado que o esquema combinado foi capaz de  promover 

regressão de tumores (STUHR et al., 2004). Apesar de transitório, o efeito da OHB é 

importante e uma única sessão aumenta a captação tecidual do 5FU imediatamente 

após a oxigenação (MOEN et al., 2009). 

A presença de inúmeros trabalhos na literatura sobre OHB e o tratamento de 

neoplasia mostra a constante busca de novas modalidades terapêuticas.   

O presente estudo apresenta resultados inéditos e promissores.  Entretanto, 

novas pesquisas precisam sem realizadas para que a OHB seja incluída como 

modalidade adjuvante no tratamento de CCR. 
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6- CONCLUSÃO 
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1- O uso do MNNG intrarretal provocou alterações endoscópicas e 

imunohistoquímicas compatíveis com carcinogênese 

2- A oxigenoterapia hiperbárica potencializou o efeito do 5-FU no tratamento de 

neoplasia colorretal experimental em camundongos tanto pela avaliação 

histopatológica como imunohistoquímica. 
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Anexo 1- Protocolo de liberação do controle de experimentação animal 

185/2014 
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Anexo 2- Tabela dos achados endoscópicos 

 

Grupo controle- 1 mês 

Animal 
Achados 
perianais 

Transparência da 
parede 

Sangramento 
intestinal 

Lesões 
focais 

identificador 
decimal 

Numero de lesões 
focais TOTAL 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 

Grupo controle- 2 meses 

Animal 
Achados 
perianais 

Transparência da 
parede 

Sangramento 
intestinal 

Lesões 
focais 

identificador 
decimal 

Numero de lesões 
focais TOTAL 

1 0 1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 1 0 0 0 0 1 

14 0 0 0 0 0 0 0 

 

Grupo MNNG- 1 mês 

Animal 

Achados 

perianais 

Transparência da 

parede 

Sangramento 

intestinal 

Lesões 

focais 

identificador 

decimal 

Numero de lesões 

focais TOTAL 

1 0 0 1 0 0 0 1 

2 0 0 1 1 0,6 0,001 2,601 

3 0 1 0 1 0 0 2 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 1 0 0 2 
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6 0 1 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 1 1 1 0 0 3 

9 0 1 0 1 0,6 0,001 2,601 

10 0 1 0 0 0 0 1 

11 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 1 0 0 0 1 

13 0 0 0 1 0 0 1 

14 0 1 0 0 0 0 1 

15 0 0 1 0 0 0 1 

Grupo MNNG- 2 meses 

Animal 

Achados 

perianais 

Transparência da 

parede 

Sangramento 

intestinal 

Lesões 

focais 

identificador 

decimal 

Numero de lesões 

focais TOTAL 

1 0 1 0 1 0,6 0,001 2,601 

2 0 1 1 1 0 0 3 

3 0 1 1 1 0,6 0,001 3,601 

4 0 0 1 1 0,6 0,001 2,601 

5 0 1 0 1 0 0 2 

6 0 0 1 0 0 0 1 

7 0 1 0 1 0,6 0,001 2,601 

8 0 1 0 0 0 0 1 

9 0 1 1 1 0 0 3 

10 0 1 0 0 0 0 1 

11 0 1 0 0 0 0 1 

12 0 1 1 0 0 0 2 

13 0 1 0 1 0,6 0,001 2,601 

14 0 1 1 0 0 0 2 

15 0 1 0 1 0,6 0,002 2,602 

 

 

 

Grupo 5-FU- 12 semanas 

Anima

l 

Achados 

perianais 

Transparência da 

parede 

Sangramento 

intestinal 

Lesões 

focais 

identificador 

decimal 

Numero de lesões 

focais TOTAL 

1 0 1 0 0 0 0 1 

2 0 1 1 1 0 0 3 

3 0 1 1 1 0,6 0,001 3,601 

4 0 1 0 1 0,6 0,001 2,601 

5 0 1 0 0 0 0 1 

6 0 1 0 1 0,6 0,003 2,603 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 1 0 1 0 0 2 

9 0 1 0 1 0,6 0,02 2,62 
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Grupo OHB- 12 semanas 

Animal 

Achados 

perianais 

Transparência da 

parede 

Sangramento 

intestinal 

Lesões 

focais 

identificador 

decimal 

Numero de lesões 

focais TOTAL 

1 0 1 1 1 0,6 0,001 3,601 

2 0 1 1 1 0 0 3 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 0 1 

5 0 1 1 1 0 0 3 

6 0 1 1 0 0 0 2 

7 0 1 0 1 0 0 2 

8 0 1 0 1 0 0 2 

9 0 1 1 0 0 0 2 

 

Grupo  5-FU+OHB- 12 semanas 

Animal 

Achados 

perianais 

Transparência da 

parede 

Sangramento 

intestinal 

Lesões 

focais 

identificador 

decimal 

Numero de lesões 

focais TOTAL 

1 0 1 0 0 0 0 1 

2 0 1 0 1 0 0 2 

3 0 1 1 1 0 0 3 

4 0 1 0 1 0 0 2 

5 0 1 0 1 0 0 2 

6 0 1 1 1 0 0 3 

7 0 1 1 1 0,6 0,001 3,601 

8 0 1 1 0 0 0 2 

9 0 1 1 1 0 0 3 

10 0 1 1 0 0 0 2 
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Anexo 3- Análise estatística 

 

 MNNG HBO 5FU 5FU+HBO p 

Índice de críptas displásicas 8,6 4 3,25 1,6 ns 

Índice de criptas necróticas 0,133 0,166 2 5,5 <0,0001 

Índice de céulas apoptóticas por cripta 

displásica  

2,067 3,167 5 10,4 <0,0001 

Índice de espaços criptais vazios  - 0,166 0,5 3,1 <0,0001 

Expressão do HIF1 3,733 1,667 11 3,4 <0,0001 

Expressão do CD44  0,733 0,333 6,5 1,2 <0,0001 

Expressão da Survivina 4,867 2,5 14,3 7,2 <0,0001 

Expressão do BAX 6,267 5,667 11,75 20,2 <0,05 

 

 

Índice de críptas 

displásicas 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - <0,0001 <0,0001 <0,0001 

HBO <0,0001 - ns <0,05 

5FU <0,0001 ns - ns 

5FU+OHB <0,0001 <0,05 ns - 

     

Índice de céulas 

apoptóticas por 

cripta displásica 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - ns <0,0001 <0,0001 

HBO ns - ns <0,0001 

5FU <0,0001 ns - <0,0001 

5FU+OHB <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

     

Índice de criptas 

necróticas 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - ns <0,0001 <0,0001 

HBO Ns - <0,0001 <0,0001 

5FU <0,0001 <0,0001 - <0,0001 

5FU+OHB <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

Índice de 

espaços criptais 

vazios 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - - - - 
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HBO - - ns <0,0001 

5FU - Ns - <0,0001 

5FU+OHB - <0,0001 <0,0001 - 

     

Expressão do 

HIF1 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - ns <0,0001 ns 

HBO Ns - ns ns 

5FU <0,0001 <0,0001 - <0,0001 

5FU+OHB ns ns <0,0001 - 

     

Expressão do 

CD44 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - ns <0,0001 ns 

HBO Ns - ns ns 

5FU <0,0001 <0,0001 - <0,0001 

5FU+OHB ns ns <0,0001 - 

     

Expressão da 

Survivina 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - <0,05 <0,0001 <0,01 

HBO <0,05 - <0,0001 <0,0001 

5FU <0,0001 <0,0001 - <0,0001 

5FU+OHB <0,01 <0,0001 <0,0001 - 

     

Expressão do 

BAX 

MNNG HBO 5FU 5FU+OHB 

MNNG - ns <0,001 <0,05 

HBO Ns - <0,001 <0,05 

5FU <0,001 <0,001 - <0,05 

5FU+OHB <0,05 <0,05 <0,05 - 

 

 


