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RESUMO 

CRUZETTA, G.P. Tributirina reduz a expressão de bel-xL no cólon médio

distai quando administrada a ratos durante a etapa de pós-iniciação de 

modelo de carcinogênese de cólon. 2008. 142 f. Dissertação (Mestrado) -

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2008. 

o butirato é um importante ácido graxo de cadeia curta proveniente da 

fermentação bacteriana de vários tipos de fibras no cólon. Diversos estudos 

têm demonstrado que o butirato desempenha um papel importante na 

prevenção do câncer e na manutenção da homeostase colônica, por meio da 

regulação da proliferação celular, diferenciação e apoptose. A acetilação das 

histonas tem sido proposta como um dos possíveis mecanismos de ação 

responsável pelo efeito quimiopreventivo do butirato. O objetivo desse trabalho 

foi avaliar o papel da tributirina (TB), um pró-fármaco do ácido butírico, na fase 

de pós-iniciação da carcinogênese de cólon induzida por dimetilhidrazina 

(DMH), enfatizando a expressão das histonas acetiladas (H3K9 e H4K16) e das 

proteínas pró e anti-apoptóticas da família BeI-2 (Bak, Bcl-XL). Durante 5 

semanas consecutivas, ratos Wistar receberam diariamente TB (200 mg/100 g 

peso corpóreo; grupo TB) ou maltodextrina (MO; 300 mg/100 g peso corpóreo; 

grupo MO; controle isocalórico). Focos de Criptas Aberrantes (FCAs) são 

lesões pré-neoplásicas e biomarcadores da carcinogênese de cólon. Esses 

foram analisados nos cólons corados com azul de metileno a 0,02%, porém, 

nenhuma diferença estatística foi encontrada entre os grupos, TB e MO 

(p>0,05). A mucosa colônica foi utilizada para analisar a expressão de H3K9 e 

H4K16 por western blot, contudo, não houve diferença significativa entre os 

grupos TB e MO. A expressão da proteína pró-apoptotica Bak também foi 

semelhante nos grupos TB e MO; todavia, a expressão da proteína anti

apoptótica Bel-XL foi menor no cólon distai dos ratos tratados com TB sugerindo 

participação dessa na indução de apoptose. Portanto, apesar de trabalhos 

apontarem para os resultados benéficos do butirato, são necessários mais 





ABSTRACT 

CRUZETTA, G.P. Tributyrin reduces bel-xL expression on distai colon 

when offered to rats during post-initiation phase of colon carcinogenesis. 

2008. 142 p. Master's degree dissertation- Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2008. 

Butyrate is an important short-chain fatty acid, product of intestinal 

bacterial fermentation of mainly dietary fiber. Several studies have shown that 

butyrate has an important role in the maintenance of colonic homeostasis as 

regulator of colonocyte proliferation, differentiation and apoptosis. Thus may 

playa role in cancer prevention. Histone deacetylation has been proposed to be 

one of the possible mechanisms of action of butyrate mediated effects on colon 

carcinogenesis. The aim of this study was to evaluate the role of tributyrin (TB), 

a butyric acid pro-drug, on post-initiation phase of colon carcinogenesis induced 

by dimethylhydrazine (OMH), emphasizing the expression of acetylated 

histones (H3K9, H4K16) and BeI-2 family proteins (Bak, Bel-XL) mediated 

apoptosis. Ouring 5 consecutive weeks, Wistar rats received daily TB (200 

mg/100 9 body weight; TB group) or maltodextrin (MO; 300 mg/100 9 body 

weight; MO group; isocaloric control). Aberrant Crypt Focus (ACFs) are 

considered pre-neoplastic cells and biomarker of colon carcinogenesis. ACFs 

were counted on colons stained with 0,02% methylene blue, under a light 

microscope. No statistic differences were found for ACF when compared both 

groups receiving TB or MO (p>0,05). Colonic mucosa scraping was used for 

analysis of H3K9 and H4K16 by Western Blot. No significant differences were 

demonstrated between TB and MO groups. Bak expression were similar 

between TB and MO groups, but Bel-XL expression seems to be reduced only 

on distai colon of the TB group, suggesting that TB may induce apoptosis 

Although most studies point towards beneficiai results of butyrate, more in vivo 

studies are needed to contribute to our current understanding of butyrate

mediated effects on colon carcinogenesis. 

Key-words: carcinogenesis, chemoprevention, tributyrin, histone, apoptosis 





Figura 13: Número de FCAs e multiplicidade de FCAs (numero de criptas por 
foco) no CÓLON MÉOIO-PROXIMAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 14: Número de FCAs e multiplicidade de FCAs (numero de criptas por 
foco) no CÓLON MÉOIO-OISTAL dos animais tratados por 5 semanas com MO 
ou T8 na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 15: Número de FCAs/cm2 e multiplicidade (numero de criptas por foco) 
de FCAs/cm2 no CÓLON MÉOIO-PROXIMAL dos animais tratados por 5 
semanas com MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 16: Número de FCAs/cm2 e multiplicidade (numero de criptas por foco) 
de FCAs/cm2 no CÓLON MÉOIO-OISTAL dos animais tratados por 5 semanas 
com MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 17: Imunoblloting representando a expressão de H3K9 em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-PROXIMAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 18: Imunoblloting representando a expressão de H3K9 em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-OISTAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 19: Imunoblloting representando a expressão de H4K16 em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-PROXIMAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou T8 na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 20: Imunoblloting representando a expressão de H4K16 em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-OISTAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou T8 na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 21: Imunoblloting representando a expressão de 8AK em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-PROXIMAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou T8 na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 22: Imunoblloting representando a expressão de 8AK em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-OISTAL dos animais tratãdos por 5 semanas com 
MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 23: Imunoblloting representando expressão de Bel-xL em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-PROXIMAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 

Figura 24: Imunoblloting representando expressão de Bel-xL em nível de 
proteína no cólon MÉOIO-OISTAL dos animais tratados por 5 semanas com 
MO ou TB na etapa de pós-iniciação da carcinogênese de cólon. 
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AGCC = ácidos graxos de cadeia curta 
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OMH = 1,2 dimetilhidrazina 

E = eutanásia 
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FCAs = focos de criptas aberrantes 

H3K9 = histona H3 acetilada no resíduo de lisina 9 

H4K16 = histona H4 acetilada no resíduo de lisina 16 

HAT = enzima acetiltransferase de histona 

HOAC = enzima desacetilase de histona 

HRP = "Horseradish Peroxidase" 

INCA = Instituto Nacional de Câncer 

MO = maltodextrina 

OMS = Organização Mundial de Saúde 

PBS = solução salina tamponada com fosfato 
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Prevê-se que, em 2020, o número de casos novos por ano, atinja 15 milhões de

indivíduos, e nesta conjuntura, aproximadamente 60% desses novos casos atingirão

principalmente os países em desenvolvimento (OMS, 2007; MSIINCA, 2008).

Em relação à mortalidade por câncer, a OMS prevê que em 2020 haverá 9

milhões de mortes por câncer no mundo e este número poderá chegar a 11,4

milhões em 2030 (OMS, 2007).

Fica claro, portanto, que é necessário implementar medidas de controle e

prevenção de câncer para modificar a tendência atual. Resultados de numerosas

pesquisas epidemiológicas demonstraram que existem medidas efetivas de

prevenção primária e secundária que podem reduzir substancialmente pelo menos

um terço do número de casos novos de câncer e prevenir muitas mortes atribuídas a

esta doença maligna (MS/INCA, 2008).
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Figura 1: Representação dos tipos de câncer mais incidentes, estimados para o ano de 2008, na

população brasileira, excluindo-se o câncer de pele não melanoma. Fonte: MS/lnstituto Nacional do

Câncer - INCA

Cruzetta,G.P.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP
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Figura 2: Representação espacial das taxas brutas de incidência de CCR, por 100.000 homens,

estimadas para o ano de 2008, segundo a Unidade da Federação. Fonte: MS/lnstituto Nacional do

Câncer -INCA
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Figura 3: Representação espacial das taxas brutas de incidência de CCR, por 100.000 mulheres,

estimadas para o ano de 2008, segundo a Unidade da Federação. Fonte: MS/Instituto Nacional do

Câncer - INCA.

Cruzetta,G.P.
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Tributirina reduz a expressão de bel-xL no cólon médio-distai quando administrada a ratos durante a etapa 25 
de pós-iniciação de modelo de carcinogênese de cólon 

As histonas são proteínas ricas em lisina e arginina que juntamente com o DNA 

formam uma estrutura denominada nucleossomo. Parafraseando, cada 

nucleossomo é composto por um octâmero, formado por quatro pares de histonas, 

no qual DNA se enrola duas vezes (figura 4). Várias unidades de repetição de 

nucleossomos formam a cromatina. A estrutura da cromatina permite que o DNA 

fique bem compactado para que todo genoma eucariótico se insira dentro do núcleo 

das células (JONES, 2003; DAVIE,2003; MCLAUGHLlN 2004). 

Existem seis classes conhecidas de histonas, quatro delas (H2A, H2S, H3 e H4) 

agregam-se em pares para formar o octâmero no qual o DNA se enrola. As outras 

duas H1 e H5 são semelhantes, e fazem parte do complexo maior que liga os 

nucleossomos; portanto, são primordiais para que o conjunto histona-DNA se enrole 

de uma forma ainda mais eficaz (DAVIE, 2003; MCLAUGHLlN, 2004). 

Até a década de 90 acreditava-se na premissa de que as histonas funcionavam 

apenas como a matriz na qual o DNA se enrola. Contudo, hoje, estudos apostam no 

potencial das histonas em atuar na regulação gênica, tendo em vista que estas 

sofrem modificações pós-transcricionais importantes, tais como: metilação, 

acetilação, fosforilação, ubiquitinação, biotinilação e ribosilação (DAVIE, 2003; 

DASHWOOD, 2007). 

As modificações nas histonas normalmente ocorrem em seu domínio amino-

terminal (que se exterioriza do nucleossomo). A metilação e a acetilação são as 

principais modificações sofridas pelas histonas e dessa forma elas modulam os 

genes, de maneira epigenética. Geralmente, os genes inativos são os que 

apresentam mais histonas ligadas (DAVIE, 2003; MCLAUGHLlN, 2004 ). 

Cruzetta,G.P. 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP 
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Clarke (2001) testou a TB em células de câncer de cólon da linhagem HT-29 e 

observou que a TB induziu apoptose por meio da via da caspase-3, uma caspase 

efetora, que pode ser ativada pela caspase-9. Isso sugere que a indução da 

apoptose pelo AB e TB esteja envolvida com a ativação da caspase-3, por estímulo 

da via mitocondrial, em conseqüência da expressão dos genes da família BcI-2 

(HUPPERTZ, 1999; SHANMUGATHASAN, 2000; AVIVI-GREEN, 2002; 

RUPNARAIM 2004). 

Por outro lado, Schrõder notou em 2002, que as caspases 3 e 8 desempenham 

papel importante na apoptose induzida pela TB em células de câncer de cólon da 

linhagem LS 174T, na concentração de 0,6 mM, via receptores de morte celular. 

Contudo, o estudo sugeriu que a TB parece não participar da via mitocondrial de 

ativação da apoptose das células LS 174T, tendo em vista que não houve inibição 

da apoptose quando as células foram incubadas conjuntamente com inibidores da 

caspase 9 e 0,6 mM de TB. Assim, sugeriu-se que a TB possa não estar envolvida 

com a liberação do citocomo c e recrutamento de APAF-1 com conseqüente 

ativação de caspase-9 e caspase-3. 

Dessa forma, os estudos in vitro já apontaram que o AB induz a apoptose em 

parte pela ativação da caspase-3 mediada pelo citocromo-c, e em parte pela 

autofagia dos inibidores de morte celular (HEERDT, 1997; BAUER-MARINOVIC, 

2006). 

o butirato parece apresentar um papel protetor na prevenção e na evolução do 

câncer. Contudo, o efeito na apoptose e proliferação celular parece diferir entre os 

diferentes tipos celulares, inclusive entre células neoplásicas e células não tumorais 

(HAMER, 2008). 

Cruzetta,G.P. 
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