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ABREVIATURAS

2-AAF- 2-acetilaminofluoreno

AP-1- proteínaativadora1
ARAT- acil-coenzimaA retinol-aciltransferase

BP- benzo[a]pireno
BrOU- bromodesoxiuridina
COK- quinasedependentedeciclina
CRABP- proteínaligadoradeácidoretinóicocelular
CRBP- proteínaligadoraderetinolcelular
DEN- dietilnitrosamina
OMBA-dimetilbenzantraceno
OMH- dimetilhidrazina
OMSO- dimetilsulfóxido

EGF- fatordecrescimentoepidermal
yGT - gama-glutamiltranspeptidase
GST-P- glutationa-S-transferaseplacentária
HGF- fatordecrescimentodo hepatócito
HMGCoA- 3-hidroxi-3-metilglutatilcoenzimaA
4-HPR- 4-hidrofenilretinamida
IGF-1- fatorde crescimentoinsulinasímile1
LRAT -Iecitina-retinol-aciltransferase
3'-MOAB- 3'-metil-4-dimetilaminoazobenzeno
MNNG- N'-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina
MNU- metilnitrosouréia

4-NQO- 1-óxidode4-nitroquinolina
OOC- ornitinadescarboxilase

PBS- soluçãosalinatamponadacomfosfato
PCA- ácidoperclórico
PPAR- receptorativadoproliferantede peroxissomos
RAR- receptorparao ácidoretinóico
RARE- elementoderespostaao receptorparao ácidoretinóico
RBP- proteínaligadoraderetinol
RH- modelodo "hepatócitoresistente"
RXR- receptorparao retinóideX
RXRE- elementoderespostaaoreceptorparao retinóideX
SAM- S-adenosil-L-metionina
TNF-a - fatoralfade necrosetumoral
TPA - acetatodetetradecanoilforbol
TTR- transtiretina



RESUMO

EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE[3-CAROTENOEVITAMINAA EMRATOSWlSTAR-
NAETAPADEPROGRESSÃODOMODELODEHEPATOCARCINOGÊNESEDO

"HEPATÓCITORESISTENTE"

Avaliou-senesteestudoos efeitosdasadministraçõesde [3-carotenoe vitaminaA em
lesõespré-neoplásicase neoplásicas,na proliferaçãocelulare na metilaçãodos proto-
oncogenesc-Ha-rase c-myc,bemcomodogeneparaa enzimaHMGCoAredutase,emratos
Wistarnaetapadeprogressãodahepatocarcinogênese.Paratanto,submeteu-seosanimaisao
modelodo "hepatócitoresistente"que consistena aplicaçãodo carcinogênicoiniciante
dietilnitrosamina(DEN),seguidade administraçõesde 2-acetilaminofluorenoe de uma
hepatectomiaparcial,paraseleção/promoção.DezmesesapósaplicaçãodaDENadministrou-
seemtrêsdiferentesgruposderatos[3-caroteno(7mgl100g depesocorpóreo),vitaminaA (1
mgl100g de pesocorpóreo)ou óleo de milho(controles),respectivamente,por intubação
gástricae em diasalternados,duranteoitosemanas.Ao términodesseperíodoos animais
foramsacrificados,administrando-se,entretanto,umahoraantesdesseprocedimento5-bromo-
2-desoxiuridina(BrDU-10 mgl100g depesocorpóreo)paraavaliaçãodaproliferaçãocelular.
Aoexamemacroscópicodo fígadonessaocasião.constatou-sequeas administraçõesde [3-
carotenoe devitaminaA reduzirama incidênciadecânceres(25%)emcomparaçãoaogrupo
controle(62,5%).emboraapenasoretinóidetenhareduzidoconcomitantementea incidênciaeo
númerototaldenódulospersistentesde hepatócitos.Estesresultadosforamconfirmadospelo
examehistopatológico(H&E)de cortesde fígado.A morfometriadas lesõespré-neoplásicas
marcadaspelaenzimay-glutamiltranspeptidase(yGT)nãoreveloudiferençassignificativasentre
os grupos.Alémdisso,as aplicaçõesde [3-carotenoe vitaminaA reduzirama proliferação
celular,tantonaslesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres),comonostecidosa seus
redores.Observou-se,ainda,hipometilaçãodosgenesc-myce paraa HMGCoAredutaseem
nódulosdehepatócitose cânceres.quenãofoi influenciadapelotratamentocomo carotenóide
ou o retinóide.A administraçãode [3-carotenoaumentouas concentraçõeshepáticasdo
carotenóide,masnãode retinol,o quesugerea existênciade umaaçãointrinsecado [3-
caroteno,independentede sua funçãocomopró-vitaminaA. Conclui-seaindaque tantoo
carotenóidecomoo retinóideapresentamefeitosinibitóriosem lesõesneoplásicasquando
administradosna etapade progressãoda hepatocarcinogênese.Isto poderiaenvolveruma
inibiçãoda proliferaçãocelularno casodas duassubstâncias,mas não algumaação no
processode metilaçãodoDNA.
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1, INTRODUÇÃO

A carcinogêneseconsisteem um processoprolong~jo,de múltiplasetapas,e que
possibilita,portanto,que sejamtomadasmedidasadequadasvisando-seevitar,em última
instância,amanifestaçãoclínicadadoença.

A formamais adequadade se lidar com qualquerenfermidadeé atravésde sua
prevenção,sendoisto especialmenteverdadeiroparao câncer.Todavia,um dos grandes
problemasnaprevençãodomesmoresideno fatodesuascausasseremdesconhecidasem
maisde 50%dos casos(WATTENBERG,1997).Mesmosendoestasconhecidas,existem
muitasvezes,entretanto,sériasdificuldadesparaseremovê-Ias.

À medidaquenãose podeaindalidardeformaeficazcomascausasdocâncer,outras
estratégiaspassamconsequentementea merecermaiorconsideração,comopor exemploa
possibilidadedesuaquimioprevençãoatravés.demicronutrientesousubstânciasnão-nutritivas
presentesnosalimentos(REDDY,1996).

Esseconceitode quea doençapodeser prevenidaou postergadapor constituintes
naturaisdaalimentaçãose originou,emparte,graçasa inúmerasevidênciasepidemiológicas
quedemonstraramnodecorrerdosúltimosanosa existênciadeumaassociaçãoinversaentre
umamaioringestãodefrutase hortaliçase umareduçãonoriscoparao desenvolvimentodocâncer
emdiversossítios(WORLDCANCERRESEARCHFUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCER
RESEARCH,1997a).

Taisachadosestimularama realizaçãode pesquisasvoltadasparaa identificaçãodos
compostospresentesnosalimentosequeseriamresponsáveispelareduçãodesserisco.

Entretanto,porocasíãodaavaliaçãodaeventualatividadeinibitóriadeanticarcinogênicos
químicosé importantequeseprocureestabelecerinicialmente,emanimaisdeexperimentação,
emqueetapasdoprocessocarcinogênicoestassubstânciasestariamatuandopredominantemente.
Toma-secriticonessecaso,obviamente,o empregodemodelosexperimentaisadequadose que
propiciemjustamenteumadistinçãoesincronizaçãodessasdiversasetapas.

Essetipo de conhecimento,bemcomoo esclarecimentodos possíveismecanismos
envolvidoscom os efeitosquimiopreventivosdos anticarcinogênicospossibilitamque se
estabeleçaasbasesteóricasparasuasposterioresutilizaçõesnoserhumano,deformaisolada
ou,inclusive,atéconjuntamente(DRAGSTEDeta/.,1993).

Nosúltimosanosteve-sea oportunidadede avaliarem nossogrupode pesquisa,a
atividadequimiopreventivado J3-carotenoe davitaminaA emratossubmetidosao modelodo
"hepatócitoresistente"(RH),umdospoucosprotocolosdehepatocarcinogênesejá descritosna
literatura(WUe MORENO,1998)capazdeproduzirlesõespré-neoplásicas(focose nódulos)e
neoplásicasdeformasincronizada.

Observou-se,logodeinício,queo J3-carotenoeracapazdeinibiro desenvolvimentode
focose nódulosprecocesdehepátocitosquandoaplicadodurante8 semanasconsecutivasem
ratosWistarsubmetidosao modelodo RH. Estaatividadeocorriapredominantementepor
ocasiãoda administraçãodo carotenóidepreviamenteà etapade iniciaçãodo processo
carcinogênico,emboratambémsepudesseconstatarcertainibiçãoquandoaplicadonafasede
seleção/promoçãoinicialdahepatocarcinogênese(MORENOet aI.,1991),

Umaoutraconstataçãoimportantedesseexperimentofoi de queesta açãoinibitória
ocorreudeformamaisintensaquandoo J3-carotenofoi administradocontinuamenteduranteas
8semanasconsecutivas,doqueaosersimplesmenteaplicadoantesdainiciaçãooudurantea
etapadeseleção/promoçãodoprocessocarcinogênico(MORENOetaI.,1991).
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A seguir,em umoutroestudoprocurou-seavaliaremratosWistarsubmetidosao modelo
do RH,a eventualatividadequimiopreventivada vitaminaA em comparaçãoà do carotenóide,
não se tendo constatadoação inibitória digna de nota por parte do retinol, ao contrário do
J3-caroteno,na prevençãodo desenvolvimentode focose nódulosde hepatócitos,por ocasião
de sua administraçãocontínua por 8 semanas consecutivas em periodo que abrangia
concomitantementeas etapasde iniciaçãoe seleção/promoçãoinicialda hepatocarcinogênese
(MORENOetai., 1995a).Istodemonstrouaindain vivo,a existênciade umaatividadeintrinseca
do J3-carotenoindependentedesuafunçãocomopró-vitaminaA.

Alémdisso,comose houvessetambémdescritoanteriormentena literaturaem diferentes
modelosexperimentais,quecarotenóidese retinóidespareciambloquearo desenvolvimentode
eventos neoplásicos atuando principalmentena etapa de promoção da carcinogênese
(GERSTER,1995;LOTAN,1996),procurou-seavaliar,posteriormente,tambémem ratosWistar
submetidosaomodelodo RH, as atividadesquimiopreventivasdo J3-carotenoe da vitaminaA quando
administradosespecificamentedurantea fase de promoçãoinicialda hepatocarcinogênese.
Observou-se,nestecaso,emaisumavez,açãoinibitóriadignadenotanodesenvolvimentodefocos
e nódulosdehepatócitosporpartedocarotenóide,masnãodoretinóide(RIZZIetai.,1997),

Destaforma,osresultadosdessesdiversosexperimentospossibilitaramquesechegasse
à conclusãode queo J3-carotenoapresentaatividadequimiopreventiva,atuandonãosó e
principalmentena iniciaçãocomo agente bloqueadorda carcinogênese,mas também
apresentandoatividadecomoanticarcinogênicosupressorgraçasà suaatividadedemonstrada
naetapadepromoçãoinicialdahepatocarcinogênese.

Taisresultadosforamconfirmadosporalgumasde nossasinvestigaçõessubsequentes
(DAGLIetai.,1998;FIORIO,1998;OLIVEIRA,1998),bemcomoporoutrosestudosdescritosna
literaturae queempregaram,inclusive,diferentesmodelosde hepatocarcinogênesee outras
linhagensderatos(SARKARetaI.,1994,1995a,1995b;TSUDAetai., 1994;GRADELETetai.,
1997,1998;HEetai.,1997).

Todavia,sãoescassasasreferênciasarespeitodeexperimentosdescrevendoa açãodo
J3-carotenoquando administradoespecificamentedurante a etapa de progressãoda
hepatocarcinogênese.

Da mesmaforma,em relaçãoà atividadeda vitaminaA na hepatocarcinogênese,os
relatosalémdepoucofrequentessãoaindaconflitantes,emmuitodependendodascondições
experimentaisempregadas.

Recentemente,tivemostambémaoportunidadeemnossogrupodepesquisa,deavaliaro
efeitoda administraçãode vitaminaA por 8 semanasconsecutivas,em ratosWistarquese
encontravamnaetapadeprogressãodomodelodo"hepatócitoresistente"(SILVEIRA,1998).O
examehistopatológicodo fígadodosanimaisrevelou,nessecaso,menornúmerode lesões
neoplásicasbenignase malignashepatocitáriasnogrupode animaistratadocomacetatode
retiniladoquenorespectivogrupocontrole,o quesugeriuqueavitaminaA apresentaumefeito
anticarcinogênicosupressor quando aplicada especificamenteem fase tardia da
hepatocarcinogênese.

Devidoà suasignificância,seriainteressantequese confirmasseos resultadosdesse
experimento.

Portanto,procurou-senopresenteestudoavaliaremratosWistarsubmetidosaomodelo
do"hepatócitoresistente",oseventuaisefeitosinibitóriosdoJ3-carotenoe davitaminaA quando
administradospor 8 semanasconsecutivas,agoradurantefase dessemodeloconsiderada
propíciaao desenvolvimentode cânceres,ou seja, durantea etapa de progressãoda
hepatocarcinogênese.
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Dentreváriosmecanismosjá descritoscomoestandomaisdiretamenteenvolvidoscoma
atividadequimiopreventivade anticarcinogênicosquandoporocasiãoda administraçãodurante
a etapade progressãoda carcinogênese(KELLOFFet aI., 1996), devidoàs suasestreitas
relaçõescom a carcinogênese,decidiu-setambémpor avaliarconcomitantementenessas
condiçõesexperimentaisas atividadesdo j3-carotenoe da vitaminaA na proliferaçãocelular,
bemcomonopadrãode rnetilaçãodoDNA,maisespecificamentedosproto-oncogenesc-Ha-rase
c-myce dogenequecodificaparaa enzimahidroximetilglutarilcoenzimaA redutase(HMGCoA
redutase),genesestescujosprodutostambémse encontramreconhecidamenterelacionados
deformamaisdiretacomoprocessodeproliferaçãocelular.
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2.REVISÃODALITERATURA

2.1Câncer

Éprovávelqueo câncersempreconsistiuemumadoençadoserhum~noe deanimais,
sendoconhecidodesdea antiguidade.Assim,evidênciasde câncerforamencontradasem
humanosmumificadose em fósseisde óssosde animais,bemcomoem escritosmédicos
datandodoperíododoEgitoantigo.Hipócrates,porexemplo,descreveudoençasque provavelmente
consistiamemcânceresdoestômago,reto,mama,útero,pelee deoutrossítios(WORLDCANCER
RESEARCHFUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997b).

Entretanto,astaxasdeincidênciadecânceres,bemcomoos padrõesdeocorrênciade
diferentescânceres,eramdesconhecidosatéépocasrelativamentemodernas.Destaforma,
documentosmédicosdoséculodezoitoatéá primeirametadedoséculovintesugeremquea
incidênciadecânceraumentoucoma urbanização,apesarde partedesteaumentoaparente
poderser atribuídaa umamaiorsobrevidadaspopulaçõese a ummelhordiagnóstico.Na
verdade,registrosglobaisconfiáveisforamapenasiniciadosnasegundametadedesteséculo,
com o estabelecimentode arquivosrelativosao câncer (WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997b).

Nessesentido,a AgênciaInternacionaldePesquisadoCâncer(IARC)estimouqueem
1996ocorreramnomundomaisdedezmilhõesdecasosnovos,e que7 milhõesdeindivíduos
morreramde câncer(OMS,1997).Emhomens,os oitocânceresmaiscomunsemordemde
incidênciasãohojeemdiao depulmão,estômago,decólone reto,próstata,bocae faringe,
fígado,esôfagoe de bexiga,Emordemdemortalidade,os de pulmãoe estômagocontinuam
sendoo primeiroe segundo,respectivamente,seguidospeloscânceresdefígado,cólone reto,
esôfago,bocae faringe,próstatae,aseguir,os linfomas.Jáemmulheres,osoitocânceresmais
comunsemordemde incidênciasãohojeemdia:o demama,cérvix,cólone reto,estômago,
pulmão,de bocae faringe,ovárioe de endométrio.Emordemde mortalidade,tambémnas
mulheresestaé diferente:os demamae estômagosãoseguidospeloscânceresde pulmão,
cólone reto,cérvix,câncerprimáriodefígado,deesôfagoedebocaefaringe.

Nessemesmoano,1996,os dozecâncerescommaiormortalidadenomundoforamos
de pulmão,estômago,fígado,cólone reto,esôfago,mama,bocae faringe,cérvix,próstata,
bexiga,ovárioe endométrio.Acredita-seque todos estejamrelacionadosà alimentação,
incluindoo depulmão,e,éclaro,comoconsumodecigarros(OMS,1997).

A predominânciadecânceresnomundoeconomicamenteemdesenvolvimentocontrasta
comaqueladojá economicamentedesenvolvido,emboraocâncerdepulmãosejahojeemdiao
maiscomumemambos.Assim,paísesdaÁfrica,AméricaLatinaeÁsiaapresentamemcomum,
taxasrelativamenteelevadasdecânceresdotratoaerodigestivosuperior,deestômago,fígadoe
cérvix,enquantopaísesda Europa,Américado Nortee Australásíatêmem comum,taxas
relativamenteelevadasdecânceresdecólone reto,mama,próstatae deendornétrio(WORLD
CANCERRESEARCHFUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997b).

Comparadacoma AméricaCentral,a AméricadoSulapresentataxasmaiselevadasde
cânceresde esôfago,estômago,colorretal,pulmão(homens)e de mama,mas taxas
semelhantesdecânceresdepulmão(mulheres)e depróstata.As incidênciasdoscânceresde
esôfagoe deestômagonaAméricadoSulsãomaiselevadasdo queaquelasdepopulações
brancasdaAméricado Norte,masastaxasdoscâncerescolorretais,depulmão,mamae de
próstatasãobaixas.Alémdisso,umacomparaçãoentreasfrequênciasrelativasde1983a 1987
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dos dez cânceresmaiscomunsem registrosde São Paulo,Brasil,e Cali na Colômbia,
demonstraqueemhomenso câncerdepulmãoapresentaumaproporçãosemelhantenasduas
populações,emboraos cânceresdeestômagoe próstatacontribuammaisparao câncerem
homensemCalidoqueemSãoPaulo.Dentreasmulheres,ocâncercervicalrespondepor22%
detodososcânceresemCali,masapenaspor13%emSãoPaulo,enquantoocâncerdemama
respondepor 24% de todos os cânceresem mulheres(WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997b).

2.2Carcinogênese

Carcinogêneseé um termo geral utilizadopara se denotaro desenvolvimentoda
neoplasia(PITOTe DRAGAN,1991).Estapodeserentendidacomoumaumentoautônomodo
númerodecélulas,independentedeestímulosporfatoresextracelularestaiscomohormônios,
aocontráriodahiperplasia,quepordefiniçãoconsistenaproliferaçãodecélulastecido-específicas,
dependentedetaisfatoresdeestimulação(BANNASCH,1986;BANNASCHeZERBAN,1990).

Existemduasamplasclassificaçõesdas neoplasias(ou neoplasmas),que podemser
benignasoumalignas.Asprimeirassereferema neoplasiasqueapresentamumaproliferação
celularlocalizadae circunscritaexercendopressãonos tecidosadjacentes,mas que não
ultrapassamsuasdivisas.Emcontraste,neoplasmasmalignosou cânceres,têma capacidade
de invadire se multiplicarem diferentespartesdo organismo,inclusiveà distânciade seus
locaisdeorigem(SMUCKLER,1983).

Assim,a definiçãodeumapré-neoplasiadeveincluiretapaspréviasdodesenvolvimento
deneoplasmastantobenignoscomomalignos.Portanto,umapré-neoplasianãoé idênticaa um
pré-câncer,podendoser descritaem nível histológíco,como populaçõesde células
fenotipicamentealteradase que não apresentamnaturezaneoplásicaóbvia,mas que têm
possibilidadedeprogredirparaneoplasmasbenignosoumalignos(BANNASCH,1986).

A maioriadasdoençasexibeperíodosoufasesclínicae biologicamentedistintasdurante
suaspatogêneses.Istoé especialmenteverdadeiroemrelaçãoàneoplasia.Assim,observações
epidemiológicase experimentaisindicamqueo câncerse desenvolveemmúltiplasetapas,o
quecompreende,frequentemente,grandeparteda vidadasdiferentesespécies(FARBERe
CAMERON,1980;MOOLGAVKAR,1986;PITOT,1993).

Destaforma,enquantoháalgumadiscussãoquantoaonúmeroexatodasmúltiplasfases
da carcinogênesetanto em humanoscomo em outros vertebrados,existemevidências
substanciaisde quea neoplasiapodese desenvolveremtrêsetapasbásicas,denominadas,
respectivamente,deiniciação,promoçãoeprogressão(FEARONeVOGELSTEIN,1990;PITOT,
1993;YOKOTAeSUGIMURA,1993).

Esteconceitoimplicaemqueascélulasmalignasse desenvolvema partirdasnormais,
viapopulaçõescelularesintermediáriasconsideradaspré-fasesdocâncer,ouseja,atravésde
alteraçõesocorrendoempré-neoplasias.

Portanto,nossoentendimentoinicialquantoaos eventosbiológicosque acontecem
duranteo períodode latêncíada neoplasía,se devea estudospioneirosconduzidospor
diversosinvestigadoresnadécadade40desteséculo,estudandoa carcinogênesedepeleem
coelhose camundongos(ROUSe KIDD,1941;BERENBLUMe SHUBIK,1947).Estas
investigaçõesdemonstrarama existênciadeaomenosduasetapasdistintasdacarcinogênese,
denominadasdeiniciaçãoe promoção.
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Já na décadaseguinte,FOULDS(1954),investigandoo desenvolvimentode cânceres
mamáriosemcamundongos,utilizouo termoprogressãoparase referira todoo processoque
compreendeacarcinogênese,apósocorrênciadoeventodainiciação.

Mais recentemente,umacompreensãodas característicasdas fases de iniciaçãoe
promoção,resultouem um modelosequencialem três etapas para a carcinogênese,
consistindo,respectivamente,da iniciação,promoçãoe progressão(MOOLGAVKAR,1986;
DRAGANetaI.,1993).

Assim,a etapade iniciaçãocaracteriza-sepor alteraçãoirreversívelbioquímicaou
molecular,bemcomohereditária,da célula,frequentementeacompanhadapor "fixação"da
mesmaporumciclodeproliferaçãocelular,enquantoa promoçãoresultanaproliferaçãoclonal,
comumentereversível,dealgunsgruposdessascélulasíniciadas.Jáalgumascaracterísticasda
progressãoincluemumainstabilidadeprogressivado cariótipoe autonomiaaumentadada
proliferaçãocelular(FARBERe SARMA,1987;FARBERe RUBIN,1991;DRAGANet aI.,1995;
PITOTetaI.,1996).

2.2.1Proliferação,Apoptosee DiferenciaçãoCelular

o tamanhonormaldeumórgãoé reguladoporumequilíbriodinâmicoentrea divisãoe a
perdacelulares,esta últimanormalmenteatravésde apoptose.Um desequilíbrionesses
componentesresultaráemcrescimentodoórgão,porhipertrofiaelouhiperplasia,ouematrofia.
Emgeral,nãoocorrendomortedoQrganismo,tantoo aumentoda replicaçãocelularcomoda
apoptoseocorremporumtempolimitado,findoo qualse estabeleceumanovahomeostasia,
resultandoemaumentooudiminuiçãodotamanhodoórgão.Entretanto,estanovacondiçãoé
mantidaemníveisdiferentesdaquelesanteriormentepresentesnoórgãonormal.Tal alteração
podeafetara formacomqueesterespondea agressõesadicionais,comopor exemploa
exposiçãoa hormõniosou outras substânciasquímicas,ou mesmoresultar em risco
significativamentemaiordedesenvolvimentodesequelascomoo câncer(FOSTER,1997).

Indubitavelmente,é axiomáticoque a proliferaçãocelular desempenhaum papel
importante,e até mesmocrítico,nasdiversasetapasda carcinogênesede váriosórgãose
tecidos,ou seja,na iniciação,promoçãoe progressão(TOMATIS,1993;FARBER,1995).
Nestescasos,aproliferaçãocelularseriaimportante,porconstituirparteintegraldoprocessode
conversãode adutosdo DNAem umamutação,por ser um fator capazde aumentara
frequênciade mutaçõesatravésde induçãode errosna replicaçãodo DNA,bemcomopor
reduziro tempoem que podeocorrerreparodo DNAe ser tambémimportantefator na
determinaçãoda relaçãodose-respostaparaalgunscarcinogênicos(DOUGLASet aI.,1988;
TOMATIS,1993).

O aumentoda divisãocelular(mitogênese)podeser desencadeadotantopor agentes
exógenos,comoporexemplocarcinogênicosquímicosgenotóxicose atémesmoospromotores
da carcinogênese,comoporagentese fatoresendógenos,estesincluindoradicaislivresde
oxigênioproduzidospelarespiração,fagocitosee injúriacelulares,a despurinizaçãodo DNA
inerenteà suainstabilidadequímicaemsolução,e alteraçõesno sistemade reparodo DNA
(LOEB,1989;AMESe GOLD,1990;AMESetaI.,1995).

Entretanto,sabe-sequenemtodosos agentescapazesde induzira proliferaçãocelular
estãonecessariamenteenvolvidoscoma carcinogênesee quetecidoscomtaxamaiselevada
deproliferaçãocelular,comoporexemploo intestinodelgado,nãoapresentammaiorriscode
desenvolvimentodecâncer(TOMATIS,1993;FARBER,1995).
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Assim,se a proliferaçãocelularperse constitui,naverdade,umfatorde risco,é ainda
motivodedebatesnaliteratura(FARBER,1995;CORRESPONDENCE,1996).

Umoutrofatorimportantenocontroledotamanhofinalde umórgãoconsistenamorte
celularporapoptose,algumasvezestambémdenominauddemortecelularprogramada,ativa
ou fisiológica.Estaconsisteem umtipode mortecelular distintomorfológica,bioquimicae
molecularmentedanecrose,e queserveparaeliminarcélulasemexcessoou indesejáveisde
tecidosembrionários,durantea involuçãodeórgãose naregressãode neoplasmas.Assim,a
apoptoseé reconhecidahojeemdia,comoumfenômenodeamplaocorrênciaembiologia,e
queécomplementar,masseopõeàproliferaçãocelular,nosentidodepreservara homeostasia
tecidual(BURSCHetaI.,1994;UEDAeSHAH,1994;COLUMBANO,1995).

Trata-se,na verdade,de um programageneticamentecodificado,e que pode ser
moduladoporumasériedefatoresincluindoos decrescimento,mediadoresintracelularesda
transduçãodo sinale proteínasnuclearesqueregulama expressãogênica,a replicaçãodo
DNAeo ciclocelular.Estesdiversosfatorese viasconvergem,provavelmente,emetapasfinais
comuns,resultandoemseufenótipocaracterístico(FISHER,1994).

Destaforma,estecomplexoprogramapodetambémestarpotencialmentealteradoem
célulasneoplásicas,conferindoàs mesmasumavantagemdesobrevivência.Atéo momento
nãoexistem,entretanto,evidênciasdiretasquantoa umpapelda apoptosena patogeniada
carcinogênese,emboraproto-oncogenestaiscomobc/-2e myc,bemcomoanti-oncogenesdo
tipop53,queregulama apoptose,tenhamsidoimplicadoscoma progressãoou regressão,
respectivamente,dodesenvolvimentodeneoplasmas(FISHER,1994).Éentão possívelquea
apoptoseresultena eliminaçãode célulasportadorasde genes"cancerosos"e reprimao
desenvolvimentode neoplasias,enquantoumafalhanestapoderiaculminarna progressãodas
mesmas.Alternativamente,aapoptosepoderiadesencadearaprogressãodeneoplasias,afetandoa
passagempelasdiversasetapasdocidocelular(UEDAeSHAH,1994;HUNTER,1997).

A diferenciaçãotem tambémum importantepapel na biologiadas célulase está
integralmenteenvolvidacomo controledaproliferaçãodasmesmas.Damesmaformaquea
carcinogênese,estatambémconsisteemumprocessoquese desenvolveemmúltiplasetapas
e afetadiversosprocessosbiológicos.Assim,célulascancerosasapresentamumasériede
alteraçõesna diferenciação,comumenteassociadascom a expressãoaberrantede proto-
oncogenesdo tipoc-june junBelouanti-oncogenes.Poroutrolado,evidênciasindicamque
processosdependentesde diferenciaçãopodemmediara expressãode resistênciaà
carcinogênesee induzirascélulascancerosasareverteremaumestadobenigno,semperdade
seuspotenciaisproliferativos(TZENetaI.,1988;SCOTT,1997).

2.2.2 Agentes Capazes de Induzira Carcinogênese

Pode-seconsiderara carcinogênesecomoumprocessoativoinduzidoemorganismos
vivosporumasériedediferentesagentesquímicosou físicos,quepodemseragrupadosem
quatrocategoriasdistintas,ouseja,aquelesresponsáveispelacarcinogênesebiológica,física,
químicaougenética(PITOTeDRAGAN,1991).

Tantona carcinogênesebiológicacomogenéticao agentecarcinogênicoconsistede
Macromoléculascompesomolecularrelativamenteelevado,o DNAou RNA,responsáveispor
transmissãode informação.Em contrapartida,a carcinogênesepor radiaçãopode ser
consequênciadasaçõesdiretasouindiretasdefótonsdeelevadaenergiaouparticulas,sobreo
DNAexistente.Jánocasodacarcinogêneseatribuívela muitassubstânciasquímicasdemenor
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pesomolecular,istopodeou nãoenvolvera açãodiretado compostoquímicocomo DNA
celular,ou mesmoseumetabolismoa umaformaativa,quepode,então,reagircomo DNA,
produzindoumaalteraçãopermanenteemsuaestrutura(PITOTe DRAGAN,1991).

2.2.2.1 CarcinogêneseQuímica

A históriadoestudodacarcinogênesequímicatemseuiníciopraticamentetrêsséculos
atrás,quandoRAMAZINIapudHAZELWOOD(1987)reconheceu,em 1700,queo câncerde
mamaemfreiraspoderiaser atribuídoao estilode vidadas mesmas(RAMAZINI,1940),e
quandoHILLapudHAZELWOOD(1987),em1761,observoua ocorrênciafrequentedecâncer
nasofaringeanoem homensque aspiravamcronicamentetabacoem pó (HILL,1761).Foi
entretantoPOTT(1775)apudHAZELWOOD(1987)quemdescreveupelaprimeiravez um
exemplodecarcinogênesequímica,reconhecendoqueaincidênciaaumentadadecâncerdeescroto
emlimpadoresdechaminé,poderiaseratribuídaà exposiçãofrequentedapeleàfuligemdocarvão.

Apesardaexistêncíademuitasformasdecâncer,foijustamenteo depelequerecebeua
maioratençãoporpartedosexperimentalistasdaépoca.Todavia,nãofoisenãoem1915,após
as tentativasde inúmerosinvestigadores,que YAMAGIWAe ICHIKAWA(1915) apud
HAZELWOOD(1987)tiveramsucessoemproduzirexperimentalmenteneoplasiasdepele,após
repetidasaplicaçõestópicasdealcatrãodocarvãoemorelhasdecoelhos.Subsequentemente,
este foi fracionado,identificando-seo 1,2,5,6-dibenzantracenocomo sendo o primeiro
carcinogênicosintético(KENNAWAYe HEIGER,1930).Umresumodahistóriadetaisestudos,
bem comoreferênciasadicionaispodemser encontradosna revisãode GREENWALDe
GREENWALD(1983)apudHAZELWOOD(1987).

Desde então, a lista de substânciasquímicassuspeitasou comprovadamente
carcinogênicasparaanimaisdeexperimentaçãoe o serhumano,nãocessoude aumentarno
decorrerdesteséculo.Jáemumarevisãopublicadaem1949,CONKLlNapudHAZELWOOD
(1987)listouumagrandevariedadede associaçõesentreprodutos/processosindustriaise o
câncer.Alémdediscutiros respectivospapéisdaradiaçãoionizantee ultravioleta,deagentes
biológicostaiscomovíruse bactérias,desubstânciasinorgânicascomoo arsênico,asbestos,
cromatose o berílio,o autordescreveuma impressionantelista de compostosorgânicos
incluindoa anilinae corantesazo, estrógenos,hidrocarbonetosaromáticospolicíclicos,
alcatrões,óleos,creosotoeo benzeno,dentreoutros.

Entretanto,umaquestãointriganteda carcinogênesequímicana época,era comose
correlacionara diversidadedanaturezadasinúmerassubstânciasquímicase seusrespectivos
efeitosbiológicos,comsuasconsequênciasfinais,ouseja,ocâncer.Esteproblemafoiemparte
resolvidograçasaos estudosde MILLERe MILLER(1966,1971),que em face a suas
observaçõespropuserama hipótesedequea maioriadoscarcinogênicosquímicosdeveriaser
ativadaa intermediárioseletrofílicos,istoé,compostoscapazesdeadquiriremelétronsdurante
reaçõesquímicas,quereagiriam,a seguir,comsítiosnucleofílicos-átomosquedoamelétrons,
como por exemplo,o N-2, N-7 e 0-6 da guanina-presentesem componentescelulares,
estabelecendo,destaforma,umpontocomumdeatuaçãodoscarcinogênicos.

Destasobservaçõessurgiu,portanto,o conceitodequeexistemcarcinogênicosdiretos
ou indiretos (ou pró-carcinogênicos),que devem ser convertidosem carcinogênicos
definitivos, bem como carcinogênicospróximos, ou seja, aqueles intermediários
metabólicosentreos pró-carcinogênicos,moléculasestasna verdadeaindainativas,e os

Moreno,Femando.S.
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas- USP

I





EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE p-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTAR NA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

10

Assim,carcinogênicosnão-genotóxicospodemser definidoscomoaquelescompostos
que nãoformamadutosde DNA,não induzemreparodo mesmoe apresentamresultados
negativosemtestesin vitroe in vivode mutagenicidade(MELNICK,1992).Nestescasos,a
carcinogenicidadegeralmentese dáem apenasumórgãoou tecido,e frequentementeafeta
somenteumadasespéciesdeanimaistestadas(FOSTER,1997).

Muitosdessescarcinogênicosatuamatravésdemecanismosepigenéticos,alterando,por
exemplo,aexpressãogênicae aumentandoaproliferaçãocelular,sejapormitogênesediretada
populaçãocelularalvo, ou por citotoxicidadecom consequenteproliferaçãoregenerativa
(COHENeELLWEIN,1990;BARRETT,1992;FOSTER,1997).

Entende-secomoumamodificaçãoepigenética,qualqueralteraçãonofenótipoquenão
resultedealgumamudançanasequênciadoDNA(BARRETT,1987).Estapodeserestávele
herdável,incluindoalteraçõesna metilaçãodo DNA,ativaçãotranscricional,controleda
traduçãoe modificaçõespós-tradução,queresultam,emúltimainstância,emmodificaçõesda
expressãogênica(SMUCKLER,1983;BARRETT,1987).

Substânciasassimchamadaspromotorasdeneoplasias,quepodemtantoaumentarou
mesmoseremnecessáriasà carcinogênesedesencadeadapor determinadocarcinogênico
(DRINKWATER,1990),e quefrequentementenãosãomutagênicas,atuam,emgeral, através
de mecanismosepigenéticos,talvezpor umaaçãoproliferativacelularconstante(AMESe
GOLD,1990;FOSTER,1997),comou semmutaçõescumulativas(AMESe GOLD,1990;
TRAVISe BELEFANT,1992),evocandoeventosquepoderiaminativaralelosdeanti-oncogenes
(SCRABLEet aI.,1990),ou mesmopor interaçõesmediadasentreo promotore receptores
(WEINSTEIN,1988;PITOT,1995).

Destaforma,a estimulaçãodaproteínaquinaseC desencadeadaporcertosésteresde
forbol,constituiexemploclássicodepromoçãoepigenética(DRINKWATER,1990),emcontraste
comoutrospromotoresquepodeminibirfosfatasesdeproteínas(HAYSTEADet aI.,1989),ou
mesmoatuaratravésdemecanismosaindaobscuros.

2,2.3MetilaçãodoDNA

Concomitantementecomas quatroprincipaisbases,o DNAda maioriadosorganismos
contémuma ou mais bases que ocorremcom menorfrequênciana cadeia do ácido
nucléico,sendoa maiscomumdestasa 5-metilcitosina(5mC).Estima-sequeno DNAde
vertebrados3 a 6%dascitosinasse encontrammetiladas,principalmentenasequênciado
dinucleotídeoCpG,cuja distribuiçãona cadeiaestá longede ser aleatória,e ocorrendo
principalmentenasregiões5'dediversosgenes(ADAMS,1990).

Esta principalmodificaçãoepigenéticade basesdo DNA de mamíferos,ou seja a
metilaçãodacitosina,ocorregraçasà atividadedeumaenzimaespecífica,a DNA(citosina-C5)
metiltransferase(EC2.1.1.37),queé capazdetransferirgrupamentosmetila(CH3)a partirdo
doadoruniversalS-adenosil-L-metionina(SAMou Adomet)ao átomoC5 da citosina,com a
consequenteproduçãoderesíduos5mC(ADAMS,1990;MAZIN,1993).

Trata-sedeumprocessoquese desenvolveporocasiãodociclocelulartantodurantea
síntesedo DNAcomoapósa replicaçãodo mesmo,isto é, em duasetapas,com um dos
máximosdametilaçãodoDNAcoincidindocomafaseS (desíntesedoDNA)e o outrocoma
mitoseoucomasfasesG2("gap"2)ouG1("gap"1)(MAZIN,1993).

Estecompreendeumamodificaçãoespecíficano DNA,envolvendo,provavelmente,a
formaçãointermediáriadeumaligaçãocovalentedomesmocomaenzima.Duranteareplicação
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do DNAa fitaparentalretémasbasesmodificadas,masafitafilhaseencontra,inicialmente,
não-metilada.Portanto,o DNAnestaforma,e nesteinstante,é conhecidocomohemimetilado,
atéqueocorraa transferênciadosgrupamentosmetilaparaa fitafilha.Nesseínterimacontecem
reaçõesquenecessitamdapresençadesítioshemimetiladosnoDNAnascente,taiscomoreparode
despareamento,segregaçãocromossômicaeexpressãodealgunsgenes(ADAMS,1990).

A metilaçãodacitosinaresultaemdiversasmodificaçõesbiofisicasnoDNA,podendo,por
exemplo,aumentara temperaturade fusãodo DNA"nu",influenciara extrusãode estruturas
cruciformes,bemcomoa transiçãoda formaB paraa formaZ do mesmoe, destamaneira,
modularaatividadeenzimáticadealgunsdoscomponentesenvolvidoscomimportanteseventos
de manutençãoda integridadedo genomade célulasde mamíferos,tais comoa ligaçãode
extremidades,um processonão-homólogoem que quebrasdo DNA são religadas,e a
recombinaçãohomóloga(ZACARIAS,1993;LlANGe JASIN,1995).

Além disso,funcionalmentea metilaçãodo DNA desempenhaum papel crítico na
regulaçãodatranscriçãoe, portanto,daexpressãogênica,tendosidoimplicada,porexemplo,
tantocomo estabelecimentocomocoma manutençãoda inativaçãodocromossomoX, bem
comocompadrõesde impressãogenômicae coma diferenciaçãocelular(RAZINe CEDAR,
1991;RAZINe CEDAR,1994).

Assim,as consequênciasda metilaçãoda citosinana regulaçãogênicapodemrefletir
alteraçõesdiretasouindiretasnacapacidadedeligaçãoouativaçãodefatoresdetranscriçãoe
proteínasdacromatina(ADAMS,1990;RAZINe CEDAR,1991;ZACARIAS,1993).

Destaforma,numerososestudosestabeleceramcorrelações,in vitroe in vivo,entreum
padrãodehipometilaçãodaregiãopromotoradegenesviraisoucelularescomorespectivoaumento
dasexpressõesdosmesmos,damesmaformaquediversosexperimentosdemonstraramquea
metilaçãopodereprimiratranscriçãogênica(DOERFLER,1983;BIRD,1992).

Descreve-se,ainda,quealteraçõesno padrãode metilaçãodo DNApodemtambém
desempenharimportantespapéisnacarcinogênese,constituindoumdeseusprimeirose mais
comunseventos(COUNTSeGOODMAN,1995).

Portanto,hipometilaçãogeral do genomae de genes específicos,bem como
hipermetilaçãolocalizadaemdeterminadasregiõesdoDNA(ilhasdeCpG),constituemachados
característicosobservadosnodecorrerdoprocessocarcinogênico,podendo,inclusive,causar
alteraçõessignificantesnaexpressãogênicatambémnestecaso(FEINBERGe VOGELSTEIN,
1983a;GAMA-SOZAetaI.,1983;JONES,1987;LAIRDeJAENISCH,1994).

Defato,descreveu-sequea hipometilaçãodeoncogenesse encontraassociadacomo
aumentodesuasexpressões,tendosidoaindaobservadaemalgumassequênciasrepetitivase
genesdiretamenterelacionadoscomo desenvolvimentodeneoplasmasmalignos(COUNTSe
GOODMAN,1995;USHIJIMAetaI.,1997).

Nesse s~ntido,baseando-sena observaçãoda ocorrênciade hipometilaçãode
determinadosítiodooncogenerafconstatadalogonasetapasiniciaisdahepatocarcinogênese
em camundongose, posteriormente,de que esta se mantinhatambémpor ocasiãodo
surgimentodoscarcinomas,sugeriu-sequea hipometilaçãopoderiaconstituirumdosfatores
cruciaisenvolvidoscoma etapada promoção,e quefacilitaria,eventualmente,a expansão
clonalde célulasprogenitorasqueresultariam,em últimainstância,em neoplasiasmalignas
(COUNTSe GOODMAN,1995).

A hipótesede que a hipometilaçãodo DNAconstituium eventotambémimportante
durantea etapade iniciaçãodo processocarcinogênico,foi reforçadapor experimentos
realizadoscomo agentehipometilante5-azacitidina,tendo-serelatadoqueesteanálogoda
citidinafoi capaz de ativar genes previamenteinativose de potenciara iniciaçãoda
hepatocarcinogêneseporagentesquímicos(JONESataI,1982;DENDAetaI.,1985).

Moreno,Fernando.S.
Faculdadede Ciências Farmacêuticas- USP





EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE p-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

13

Destaforma,os genescujasfunçõesnormaisou patológicaspodeminfluenciaras etapas
do desenvolvimentoneoplásicode uma forma positivaou -negativa,podem ser classificados
como proto-oncogenes,anti-oncogenes(ou genes supressores de "tumores", oncogenes
recessivosou aindaemerogenes)e genesmoduladores,que podeminfluenciarpropricJades
importantesmas secundáriasde neoplasmasmalignos,tais como a invasividade,propriedade
de metastatizarou capacidadede gerarumarespostaimune(KLEIN,1987).

A descobertadosoncogenesse relacionacomas pesquisasdo iníciodo séculoquantoa
vírus relacionados com o câncer, estimuladas pelos desenvolvimentos na época, da
microbiologiae daepidemíologiadasdoençasinfecciosas(VARMUS,1989).

Os primeirosoncogenesa seremidentificadosforamaquelesde vírusrelacionadoscomo
câncer, sendo portanto denominadosde oncogenesvirais (v-onc) (HUEBNERe TODARO,
1969).Logo se descobriu,entretanto,que esse númerorelativamentepequenode genes de
vírus, estava também representadoem células normais de mamiferos. Assim, utilizando
sequências de oncogenes virais como sondas gênicas, estudos de hibridização com
transferência tipo Southern de DNAs genômicosde células de mamíferos, revelaram a
existênciade genescorrespondentes,denominadosde proto-oncogenescelulares(c-onc).Além
disso, análisesde genes c-onc e v-onc possibilitarama conclusãode que proto-oncogenes
constituiam, na verdade, genes normais, codificantes para proteínas envolvidas com
mecanismoscelularesde transduçãodo sinal,empregadosna manutençãodo crescimentoe
desenvolvimentodacélulanormal(BISHOP,1987;VARMUS,1989;BISHOP,1996).

Sabe-seentão queoncogenesconhecidosde DNAvirus, constituempartesintegraisdo
genomaviralrequeridoà repUcaçãodosvírus.Porou1rolado,os oncogenesderetrovírussãogenes
celularesnormaisou ligeiramentemoálficados,quesãoou apropriadospelacélulahospedeiraou
nelaativados(LODISHetaI.,1995).Defato,genesv-oncdevemtersurgidodurantea evolução,por
integraçãonogenomavira!deumacópiadeumproto-oncogenenormal.

Quantoàs funçõesdasproteínascodificadasporessesproto-oncogenesenvolvidoscom
a proliferaçãoe desenvolvimentoda célulanormalou comsua transformaçãopor agentesfísicos,
químicosou virais(BISHOP1996),estaspodematuarcomofatoresdecrescimento,receptorespara
fatoresdecrescimento,transdutoresintracelularesdosinalou comofatoresdetranscrição(BISHOP,
1991;WAl-KERe RAPLEY,1997).Não é surpreendente,portanto,que algumaalteração,ou
"ativação",deproto-oncogenes,possaestarrelacionadacomacarcinogênese.

Análisesbioquímicase de biologiamolecularcomparativasentreos oncogenesviraise os
proto-oncogenes,sugeriramque os últimosdevemter sofrido diversas alterações,incluindo
deleçõese mutações,por ocasiãode seus processosde transduçãopara os genomasvirais.
Assim, o potencialcarcinogênicodo oncogeneviral foi atribuido a essas alterações.Estes
achadosresultaram,inclusive,no conceitode "ativação"de proto-oncogenescelularescomo
baseda carcinogênesenão-viral,dandoaindasuporteà teoriaoncogênicado câncer,proposta
por HUEBNERe TODARO(1969).

A ativaçãode proto-oncogenesnoprocessoneoplásicopodeocorrerao níveltranscricionale
resultaremaumentodaexpressão,podendoser mediadapor:O)inserçãode promotor/estimulador
("mutagêneseporinserção1,como por exemplo,em c-mos, c-erbB,c-myb,c-myce c-Ha-ras;
Oi)translocação,porexemploemMYC,obselVadanolinfomade Burkitt;(iii) rearranjogênico,por
exemploRETe TRK,emcarcinomasdetireóide;(iv) amplificaçãogênica,porexemploL-MYCe
N-MYC,emtumoressólidosdotipocarcinomasdepulmão,ondeestapodeserconstatadacomo
anormalidadescromossômicas,incluindoas assimchamadas"regiõesde coloraçãohomogênea",e
DNAextracromossômicodenominado"minutoduplo";e finalmente,(v) por mutaçõespontuaisque
afetama estruturae integridadefuncionalde seus produtoscodificados,como por exemplo em
Ha-RAS,emcarcinomasdecólon,pulmãoe pâncreas(BISHOP,1987;1991).
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Poroutrolado,comoseusprópriosnomessugerem,os anti-oncogenesestãoenvolvidos
coma inibiçãodaexpressãodo fenótipomaligno,podendoser inativadosduranteo processoda
carcinogênesetambémpor mutaçõespontuais,perdaou deleçãocromossômica,recombinação
somáticaou conversãogênica(VENITT,1994).Exemplosde anti-oncogenesrelacionadoscom
neoplasiashumanas,algumasdelasinclusivehereditáriaspor envolveremmutaçõesemcélulas
germinativas,são o RB1, associadocom o retinoblastoma,osteosarcomae carcinomasde
mama,bexigae pulmão;o P53,relacionadocom o astrocitoma,osteosarcomae os carcinomas
de mama,cólone pulmão;o WT1,como tumordeWillms,e o DCC,associadocomo carcinoma
decólon(BISHOP,1991;PONDER,1992).

Cornoapatogêneseporessesgenessedeveà perdadesuasfunçõesnormais,inferiu-seque
estespoderiamservircomorepressoresdefunçõesbioquímicase da proliferaçãocelular(SAGER,
1989).Assim,existemevidênciascircunstanciaisdequeo produtodoanti-oncogeneRB1podeservir
comoumaespéciedefreioparaa passagemdascélulasdasetapasGO/G1do ciclocelularpara
a faseS,e dequeo tiposelvagemdoanti-oncogenep53ectópicopodeinibira proliferaçãodecélulas
decarcinomacolorretal,cujosgenesP53sãodefeituosos(BAKERetaJ.,1990;HOWEetaI.,1990).

Além disso,estudosdemonstramque o anti-oncogeneP53,que se encontramutadoem
maisda metadedoscâncereshumanosem paísesocidentais,estáenvolvidocomo controleda
apoptose(YONISH-ROUACHet aI.,1991),em respostaa agentescomoa radiaçãoionizantee
mutagênicos químicos. Como uma célula morta não pode passar adiante uma mutação,
sugere-se que a célulaque contémum alelo mutantedesse anti-oncogeneé mais capaz de
sobrevivera um insultogenômicodo que uma célulanormal,sendoportantomaisprovávelde
resistir a uma mutaçãono outro alelo do p53, devido à sua menor propensãopara sofrer
apoptose. Mutação em um dos aleios desse anti-oncogene e perda do outro, são
frequentementeobservadasemcélulascancerosas(LANE,1993).

Portanto, células cancerosas acumulam frequentemente modificações genômicas
decorrentesde sequênciade eventosque podemresultarna ativaçãocumulativade arranjos
particularesde proto-oncogenese inativaçãode anti-oncogenes,comconsequentesalteraçõesnos
mecanismosnormaisdecontroleda proliferação,da apoptosee da diferenciaçãocelular,processos
estestambémintimamenterelacionadoscoma carcinogênese(SCHMANDTe MILLS,1993).

2.3 Hepatocarcinogênese

o câncerprimáriode fígadoincluio carcinomahepatocelular,responsávelpor90%de
todos os casos, bem como o angiossarcoma,colangiocarcinomae o hepatoblastoma,
correspondendono mundoaosextocãncermaiscomume à terceiracausamaisfrequentede
mortalidadeporcâncer.Assim,estima-sequeem1996foramdiagnosticadoscercade540.000
novoscasos,correspondendoa 5,2%detodosos casosnovosdecâncernomundo.Nesse
mesmoano,estimou-seaindaquea mortalidadeatribuívelaocâncerprimáriodefígadofoi de
536.000pessoas,correspondendoa7,5%detodasasmortesporcâncer(OMS,1997).

As taxas desse câncer são em geral bem mais comunsem sociedadesem
desenvolvimento,compreendendomaisde80%doscasosglobaise respondendoa Chinapor
cercademaisdametadedetodososcasos.Équasesemprefatal,e a incidênciaemhomensé
maiordoqueo dobrodoquea demulheres(WORLDCANCERRESEARCHFUND/AMERICAN
INSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997c).

As infecçõespelos vírus das hepatitesB (HBV)e C (HCV)consistemna causa
predominantedocâncerprimáriode fígado,quequasesemprese desenvolveem umfígado
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cirrótico.Alémdisso,emfígadosnão-cirróticosé encontradoemcercade20%dosportadores
assintomáticosdo HBV e raramenteem pacientestomandoandrogênicos-anabólicosou
esteróidescontraceptivosorais(FIELetai.,1996).Outrosfatoresderiscoincluemo consumo
excessivodebebidasalcoólíease decigarros,baixaingestãodevegetais,ingestãodearsênico
inorgânico,exposição ao dióxidode tório radioativo,sobrecargade ferro e exposiçãoa
aflatoxinas(CHENetai" 1997;KEWet ai, 1997;MONTESANOet ai. 1997;WORLDCANCER
RESEARCHFUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997c).

NoEstadodoRiodeJaneiro,emperíodocompreendidoentre1979a 1981,amortalidade
porcâncerhepáticoocupouo 5° lugaremrelaçãoa todosos demaiscâncerese foi cerca
de 8 vezesmaiselevadadoquenacidadedeSãoPaulo(PINTOe COLEMAN,1990),o que
confirmaa existênciadegrandesdiferençasregionaisemrelaçãoà mortalidadeporestetipode
câncer,tambémemnossopaís.

Estasobservaçõesindicamuma etiologiamultifatorialpara a hepatocarcinogênese
humana,que tambémocorreatravésde um processoem múltiplasetapas,envolvendo,
provavelmente,interaçõesgenéticaseambientais(CHENetai.,1997).

Opadrãodedesenvolvimentodaneoplasiamalignadofígadoemratosé semelhanteao
quese observaemsereshumanos(FARBERe SARMA,1987;BENNERet ai.,1997).Desta
forma,modelosde hepatocarcinogênesequímicaemratosvêmsendoconsideradosdentreos
melhoresparao estudoda gênesee desenvolvimentoin vivode neoplasmas(HUFF,1993;
GRASL-KRAUPPetai.,1994).

Istosedeve,emgrandeparte,à susceptibilidadedesseórgãoà induçãodecânceres,a
seutamanhoe grandeacúmulodeconhecimentosnosúltimosanosemrelaçãoà suabiologia,
bioquímica,patologiae aspectosmoleculares,bemcomoà facilidadedemanipulaçãodeseus
diferentesestágiosdeproliferaçãocelular.

Diversosmodelosforamdescritosparao estudoda hepatocarcinogênesequímica.A
maior parte utiliza um carcinogênicogenotóxicocomo agente iniciador,tendo sido as
nitrosaminas,micotoxinasou aminasaromáticas,os compostosmaisusados.Alémdisso,em
váriosprotocolosa primeirafaseda evoluçãodos hepatócitosjá iniciadosé estimuladapor
breveou prolongada exposiçãoa um ambienteque selecioneestas célulaspara um
crescimentodiferenciado(promoção)(FARBERe SARMA,1987;FARBERe RUBIN,1991).

Osmodelosexperimentaisdehepatocarcinogênesesecaracterizamporapresentarantes
do surgimentodo câncerhepático,proliferaçõesde hepatócitosconsideradasainda pré-
neoplásicas,poisnãoparecemteralgumgraudecrescimentoautônomo,designadasporfocos
enódulosdehepatócitos,e neoplásicas,respectivamente.

Os focose nódulosde hepatócitospodemaindaser denominadosde precocese
persistentes,dependendodoperíodoapósaplicaçãodoagenteinicianteemquesesacrificaos
animais,e que precedemo aparecimentodo câncerprimáriode fígado(FARBER,1982;
BANNASCHe ZERBAN,1990).Porconvenção,denomina-sedefocosdehepatócitosàslesões
menoresdo queumlóbulohepático,enquantoo termonódulosde hepatócitosé aplicávela
lesõesgeralmenteesféricas,ocupandoáreaequivalentea um ou várioslóbuloshepáticos
(SQUIREe LEVITT,1975).

Deacordocomcritériosmorfológicose citoquímicosos focosdehepatócitospodemser
classificadosem:claros,acidofílicos,vacuolados,intermediários,mistos,basofílicos,tigróidese
anfofilicos(BANNASCHe ZERBAN,1990).Estesrepresentariam,comexceçãodostigróidese
anfofílicos,etapassucessivasdeumasequênciaordenadadealteraçõescelulares,progredindo
dosfocosapresentandopredominantementecélulasclarasricasemglicogênioouacidofilicas,
para focos de hepatócitoscom populaçõescelularesintermediáriasmistase basofilicas,
culminandoemnódulos(adenomas)ecarcinomashepatocelulares(ZERBANetai.,1994).
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Além disso,estasexpansõescelularesclonaispodemser distinguidasdas células
normaisaos seus redores,por alteraçõesnas expressõesde váriasenzimasincluindoa
adenosinatrifosfatase(ATPase),glicose-6-fosfatase,y-glutamiltranspeptidase(yGT) e
glutationa-S-transferaseplacentária(GST-P),quecomumentesãoutilizadasCOrii\)marcadores
parasuasidentificações,bemcomoavaliaçãodeseusnúmerose dimensõesatravésdeanálise
deimagemcomputadorizada(FARBERe SARMA,1987;DRAGANe PITOr,1992;DRAGANet
ai.,1997;IMAIetai.,1997).

Apesarde produziremmuitasvezeselevadaincidênciade neoplasmasmalignos,nem
todosos modelosde hepatocarcinogênese,entretanto,são úteisà avaliaçãodo processo
carcinogênico,justamentepor nãoresultarememsincronizaçãodo aparecimentodaslesões
precursoras.Estasincroniatem grandeimportância,pOisa análisesequencialde qualquer
processoemmúltiplasetapas,sejaelamolecular,bioquímica,genéticaou biológica,necessita
umsistemasincronizadoseexisteintençãodese estabelecerumarelaçãoprecursor-produto,
emcadaumadasprincipaisetapas(FARBER,1995).

2.3.1ModelosExperimentaisdeHepatocarcinogêneseQuímica

Em 1935,foi descritoo primeiromodelode carcinogênesehepáticaem ratos, utilizando-
se o carcinogênicoo-aminoazotoluenoem exposiçãocontínua,por longo período (SASAKIe
YOSHIDA,1935).A ausênciade sincroniae a dificuldadede se discerniras diversasetapasda
carcinogênese,tornaram-noútil apenas para ensaio da carcinogenicidadede substâncias
encontradasporexemplonosalimentose emoutrosmeios.Outradesvantagemdesseprotocolo
de hepatocarcinogêneseé a geraçãode nódulosdehepatócitosmuitasvezespequenos.

Já em 1965, descreveu-se um modelo de exposição crônica e intermitente a
carcinogênicos,comoporexemploo 2-acetilaminofluoreno(2-AAF),queconsisteemse submeteros
animaispor3 a 4 semanasa umaraçãocontendoa substância,interrompendo-seo tratamentopor1
a 3 semanas,e repetindo-seo esquemapormais3 a4 vezes(REUBER,1965).Comesteprotocolo
são geradosnódulosgrandesde hepatócitos,muitasvezesutilizadosparaanálisesbiológicase
bioquímicas. Entretanto,este também não resulta em sincronia no desenvolvimentode
neoplasmasmalignos.

Um outromodelode hepatocarcinogênesefoi descritoposteriormente,utilizando-sepela
primeira vez um carcinogênicoiniciador, o 2-AAF, com subsequente aplicação de uma
substânciapromotora,o fenobarbital,o quepossibilitoua distinçãode duasetapasdo processo
da carcinogênese (PERAINO et ai., 1971). Este foi subsequentemente modificado,
substituindo-seo 2-AAFcomoagenteiniciadorpeladietilnitrosamina(DEN),aplicada24 horasapós
a realizaçãode umahepatectomiaparcialà 70%,capazde induzirintensaproliferaçãocelulare,
provavelmente,defixaro danonoDNAcausadopreviamentepelaDEN(PITOTetai.,1978).

Já o modeloda aflatoxina,descritoem 1973,baseia-senas propriedadeshepatotóxicae
hepatocarcinogênicada aflatoxinaB1, uma micotoxinaproduzidapelo fungo Aspergíllusflavus
(NEWBERNEe ROGERS,1973a;1973b).Apesarde resultarem 100%de incidênciade cânceres,
estenãopossibilita,entretanto,distinçãoentreasmúltiplasetapasdoprocessocarcinogênico.

Em1946,descreveu-sepelaprimeiravez a atividadehepatocarcinogênicade uma ração
deficienteemcolinae metionina(COPELANDe SALMON,1946).Istodespertouinteresse,na
época,poisos experimentosenvolviama retiradade umasubstânciada ração,ao invésda
adiçãodecarcinogênicosquímicos.Entretanto,questionou-seavalidadedessemodelo,apósa
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observaçãodequeasraçõespoderiamestar,eventualmente,contaminadascomaflatoxinaB1e
outroscarcinogênicos(NEWBERNE,1967).

Posteriormente,relatou-seum efeitopromotorda hepatocarcinogênesepor parte de
raçõesdeficientesem colina,quandoestasforamadministradaspor váriassemanasapós
aplicaçãode carcinogênicoiniciador(SELLSet ai., 1979).A seguir, três laboratórios
independentesdescreveramquase que simultaneamentea obtenção de carcinomas
hepatocelularesem cercade 50% dos animaistratadoscom raçõesisentasde colina e
deficientesemmetionina,sema adiçãodecarcinogênicos(MIKOL,et ai., 1983;GHOSHALe
FARBER,1984a;YOKOYAMAet ai.,1985).A estaaltura,confirmou-seexaustivamentea não
contaminaçãodasraçõescomaflatoxinaououtroscarcinogênicos.

Portanto,essemodeloé capaznãosó depromovercomotambémdeiniciaro processo
da carcinogênesehepática,emboranãofiquemtambémevidentesas múltiplasetapasda
hepatocarcinogênese.

Acolinaconsisteemumamônioquaternáriopresentenosalimentos.Atuacomoprecursor
de fosfolipidese do neurotransmissoracetilcolina,bemcomodoadorde grupamentosmetila
(apósoxidaçãoparabetaína).Tentativasnosentidodeseesclarecerosmecanismosenvolvidos
coma gênesedocarcinomahepatocelular,revelaramquea raçãodeficienteemcolinaé capaz
deproduziralteraçõesnoDNA,talvezmediadasporperoxidaçãolipídicaemníveldosnúcleos
dascélulas(RUSHMOREetai.,1986;MORENOetai.,1990).

Além disso, sua administraçãocrônicapode resultarem deficiênciarelativa de
grupamentosmetilanofígadodosanimais,comconsequentehipometilaçãodo DNAhepático
(WILSONetai.,1984).Seestaestiver,porsuavez,associadaa umaumentodaexpressãodo
proto-oncogenec-myc,ou mesmocommutaçãodo anti-oncogenep53,poderiadesempenhar
um papelna hepatocarcinogênesedesencadeadapor essesistema(POIRIER,1994).Uma
outra possibilidadeseria o desencadeamentoda carcinogênesedevido, em parte, a
anormalidadespresentesna sinalizaçãoparaproliferaçãomediadapelaproteínaquinaseC,
bemcomonaapoptosecelular(ZEISELetai.,1995).

A partirde 1980,passou-sea descreverque substânciasnão-genotóxicascomo a
nafenopina,clofibratoe fenofibrato,muitasvezesutilizadascomoagenteshipolipemiantesem
sereshumanos,alémde certosanalgésicos,uricosúricose poluentesambientaiscomoos
ftalatos,eramtambémcapazesde desencadeara hepatocarcinogêneseemroedores,através
da ocorrênciade uma série de alteraçõeshepáticas,em especiala proliferaçãode
peroxissomos,comconsequenteaumentodasatividadesde algumasenzimasassociadasa
essasorganelas(REDDYetai.,1980;REDDYe RAO,1987).

Observou-sequeestescompostosdevemseradministradosportempoprolongadoe que
atuam,basicamente,comopromotoresdacarcinogênesehepática,diferindo,ainda,osfocose
nódulosdehepatócitosproduzidoscomessemodeloemsuasexpressõesfenotípicas,daqueles
geradosporoutrossistemasdehepatocarcinogênese(KRAUPP-GRASLetai.,1990).

Seusmecanismosde ação são aindadesconhecidos,emborase descrevaque a
atividadepromotoradocâncerpossaestarrelacionadanestecasoa umaumentodeprodução
deH202pelosperoxissomosproliferados,devidoaumainduçãodap-oxidaçãodeácidosgraxos
(REDDYe RAO,1987),a umaestimulaçãodaproliferaçãocelularvia interaçãocomo receptor
ativadoproliferantedeperoxissomos(PPAR)(GREENeWAHLI,1994),oumesmoa umaalteração
naexpressãodeproteínasrelacionadascomocidocelular(RININGERetaI.,1997).

Jánoprotocolodehepatocarcinogêneseassimchamado"stopmodel",descritoem1982,
utiliza-separaa induçãodecarcinomashepatocelularese lesõespré-neoplásicasemratos,o
carcinogênicoN-nitrosomorfolinadissolvidonaáguadosanimais,e administradodurantesete
semanasconsecutivas.A seguir,estessãosacrificadosemperíodovariávelapóstérminodo
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tratamento,tendo-se descrito a obtençãode carcinomas após cerca de 34 semanas de
observação(MOOREet aI.,1982).

Também em 1982-1983, descreveu-se um outro modelo, o do ácido orótico
(COLUMBANOet aI., 1982; RAO et aI., 1983). Este se baseia na administraçãodessa
substânciaadicionadaàs raçõesdos ratosduranteo períodode promoção,após iniciaçãodos
mesmos com o carcinogênico 1,2-dimetilhidrazina(DMH). Descreve-se a obtenção de
carcinomashepatocelularesem 100% dos animais,que manifestaramainda metástasesem
40%doscasos,tratando-sedeprotocoloqueapresentaboasincronianodesenvolvimentodefocose
nódulosde hepatócitos.Umfatoaindarelevanteé quenãose observanessemodelo,hiperplasia
hepáticae nemproliferaçãodecélulasovaisoudedutosbiliares(DENDAetaI.,1994).

O ácido orótico consiste em um precursor natural da biossíntesede nucleotídeos
pirimidínicos.Porocasiãode suaadministraçãoemexcesso,resultaem desequilíbriodo "pool"de
nudeotideos,o quepoderiacausaralteraçõesna replicaçãoe reparodo DNA,mecanismosestes
talvez responsáveispelodesenvolvimentodoshepatocarcinomas(MANJESHWARetaI.,1993).

2.3.2 O Modelode Hepatocarcinogênesedo "Hepatócito Resistente"

Dentreos váriosprotocolosdehepatocarcinogêneseexistentespararatos,o modelodo
"hepatócitoresistente"(RH),descritoem1976(SOLTe FARBER,1976)e modificadoem1987
(SEMPLE-ROBERTSet aI.,1987),estábemcaracterizadoe é suficíenteparainduzirelevada
incidênciadecânceres.

Osistemaconsistia,originalmente,naadministraçãoúnicadeagenteiniciante,aDEN,seguida
deprocedimentodeseleçãoa1ravésdoqualseadicionava2-AAFàsrações,emcombinaçãocom
umahepatectomiaparcialà70%(SOLTeFARBER,1976).Posterionnente,devidoarestriçõeslegais
emdiversospaísesquantoàadiçãodesubstânciascarcinogênicasàsraçõesdosanimais,optou-se
pelaaplicaçãointragástricado2-AAF(SEMPLE-ROBERTSetaI.,1987).

Estetemcomocaracterísticao fatodeproduziraslesõespré-neoplásicase neoplásicas
de forma sincronizada,possibilitando,desta forma, estudos mais detalhados.Seu
desenvolvimentobaseou-sena hipótese,agorajá bastantecomprovada,de que diversos
carcinogênicosquímicossãocapazesdeproduzirhepatócitosresistentese umnovofenótipo
constitutivocomumpadrãobioquímicoaltamentecaracterístico,umfenótiporesistente,durante
aetapadeiniciaçãodoprocessocarcinogênico,seocorreumciclodeproliferaçãocelular.

Tais hepatócitosresistentespodemser rapidamenteestimuladosde modoa formarem
proliferaçõesfocais (focose nódulos)após breve exposiçãonão iniciantea reduzidas
concentraçõesdealgunscarcinogênicos,taiscomoo 2-AAF,associadaa estímulomitogênico
representadoporumahepatectomiaparcial(SOLTe FARBER,1976;FARBERe SARMA,1987;
FARBERe RUBIN,1991;LEDDA-COLUMBANOetaI.,1992;PITOTetaI.,1996).

O 2-AAF,da mesmaformaque a grandemaioria,se não todosos carcinogênicos
genotóxicos,é capazde inibira proliferaçãodamaiorpartedoshepatócitosnormais,ouseja,
dosnãoiniciados(sensíveis),talvezporumbloqueionaatividadedaDNApolimerase,devidoà
formaçãodeadutosdeDNA(GOETHEMetaI.,1993).Estenãoé capaz,entretanto,deinibiros
poucoshepatócitosresistentes(DRAGANe PITOT,1992;FARBER,1995)queapresentam,
caracteristicamente,atividadesdasenzimasdasfasesI e 11responsáveispelametabolizaçãode
xenobióticos,diminuídasouaumentadas,respectivamente(ROOMIetaI.,1985).
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A pressãode seleçãoparagerarfocose nódulosdessemodeloé intensa,e as células
resistentesproliferam,portanto,deformasincronizada.Estasincroniapersistepelasmúltiplasetapas
dedesenvoMmentodoprocessocarcinogênico(FARBER,1984aeb;FARBERe SARMA,1987).

Emdiversosprotocolosdehepatocarcinogênesea proliferaçãodoshepatócitosemfocos
e nódulosé bastantelenta,emgeralassincrônica,necessitandomuitassemanas,ou mesmo
algunsmeses,paraquese formemnóduloshepáticosvisíveis.Já no modelodo RH isto
acontece,ao contrário,de formarápidae sincronizada,de modoque nódulosprecocesjá
podemser observadosMacroscopicamenteem umaou duas semanasapós a etapade
seleção/promoçãoinicial.

Agrandemaioriadessesnódulosprecoces,cercade 95-98%,sofre"remodelação",um
processoaltamentecomplexoenvolvendomudançasno suprimentosanguineoe em
característicasbioquímicas,bemcomoda estruturae arquiteturacelulares,retomandoao
aspecto"normal"anteriordo fígado.Umapequenaparte(2-5%)segueoutrocaminho,o da
persistência.(TATEMATSUetaI.,1983;FARBERe RUBIN,1991;IMAIetaI.,1997).

Justamenteem nódulospersistentesde hepatócitosé que claramentese conseguiu
demonstrarqueestesatuamcomolocaisdeMura evoluçãoparao câncer.Assim,nódulos
persistentessãofacilmenteobserváveisao redorde setemesesapósaplicaçãodo agente
iniciante,aDEN.

A carcinogenicidadedessanitrosaminafoi demonstradapela primeiravez em 1960
(SCHMÃHLetaI.,1960),tendo-seconstatado,posteriormente,queestaresultanaformaçãode
diferentestiposdeadutosdeDNA,taiscomoa 02-,04-,e ()6-etiltimidinae a 8-hidroxiguanina
(DRAGANetal., 1994a; NAKAEet aI.,1997),provavelmenteresponsáveispelainiciaçãodo
processocarcinogênico.Estesnódulospersistentesdemonstramsequênciaprogressivade
evoluçãocelular,coma ocorrênciade "nódulosem nódulos"e, finalmente,aparecimentode
câncerapóscercade10-11meses(FARBERetaI.,1988).

Quandoestudadosem detalheos nódulosapresentampadrõescaracterísticosde
organizaçãoe estruturacelular,arquiteturae histoquímica,sendobastantediferentesdofígado
normalemquaisquerdesuasetapasdedesenvolvimento(OGAWAeta/.,1979a;1979b).Deve-se
ressaltar,entretanto,quea pequenapopulaçãode nódulospersistentesapresentao mesmo
padrãobioquímicoobservadona maioriados nódulosque sofre remodelação(nódulos
precoces)(FARBERe SARMA,1987;FARBER,1990).

Portanto,a maiorpartedosnódulospersistentestemo mesmopadrãode remodelação
quea maioriadosnódulos,emboramuitomaislento,nãoexistindoevidênciasdequenódulos
que se remodelame aquelesque persistemrepresentem,na verdade,duas respostas
inteiramentediferentesàaçãodecarcinogênicos(FARBER,1990).

Nessesentido,apesarde umamaturaçãoou reversãofenotípicater sidopreviamente
sugeridacomoresponsávelpelofenômenoda"remodelação"(KITAGAWA,1971;KITAGAWAe
PITOT,1975; WILLlAMS,1980),bemcomonãose ter podidodescartara possibilidadeda
ocorrênciadeumareposiçãoprogressivadehepatócitoscrescendoa partirdotecidoconsiderado
"normal"aoredordosnódulos,acreãrta-se,maisrecentemente,queestepossaenvolver,naverdade,
a reãlferenciaçãodos hepalócitosdos nódulospara um fenótiposemelhanteao do adulto
(TATEMATSUetaI.,1983;FARBERetaI.,1988;FARBERe RUBIN,1991),ouatémesmoamortee
remodelaçãodascélulasporapoptose(SCHULTE-HERRMANNetaI.,1990).

Dequalquerforma,a informaçãoparaesteeventoespontâneo,umaexpressãogenética
bastantecomplexa,pareceestarjá normalmenteinseridano genoma(FARBERet aI.,1988;
FARBERe RUBIN,1991;IMAIet aI.,1997).Alémdisso,acredita-se,ainda,quea persistência
dosnódulostalvezindiquejustamenteumbloqueionaremodelaçãopordiferenciação(FARBER
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etaI.,1988;FARBERe RUBIN,1991),podendoestarrelacionadacomumamaiortendênciade
evoluçãoparaoscarcinomashepatocelulares(OHASHIeta/.,1996).

Assim,diversasobservaçõesdemonstrama existênciade umarelaçãoevolutivaentre
focos,nódulose câncereshepáticos,comoporexemploa presençadeassociaçãotopográfica
entreas váriaslesões(FARBERe CAMERON,1980;WILLlAMS,1980;SCHERER,1987;
FARBER,1990;1992).Alémdisso,aocontráriodofígadonormal,masdeformasemelhantea
todos os hepatocarcinomastestados,nóduloshepáticos,na proporçãode 1/3, contêm
hepatócitosqueexpressamcapacidadedeinvasãoemensaioin vitro(DERIDDERetai.,1987;
FARBEReSARMA,1987).

2.3.3OrigemCelulardoHepatocarcinoma

Para alguns autores a sequência evolutiva para o câncer hepático, envolvendo a
passagempelasetapasdefocose nódulos,implicariaa desdiferenciaçãode hepatócitosmaduros
quereteriamsuascapacidadesdeproliferarem,semo envolvimentodeoutrostiposcelulares(URIEL,
1976;WILLlAMS,1980;BANNASCH,1984;FARBERe SARMA,1987;PITOT,1990).

Por outro lado, uma outra hipótese sugere que o processo de iniciação da
hepatocarcinogêneseocorreria não no hepatócito maduro diferenciado, que então se
desdiferenciaria,massim em células"mãe"("stemceUs")ou em suas descendentesimediatas,
que originariamneoplasiasdevido a uma falha em se diferenciaremem células maduras
(bloqueiode maturação)(SELLe DUNSFORD,1989; SELL, 1990; SELL e PIERCE,1994).
Define-secomocélulas"mãe"aquelascélulasmultipotentesque se dividempara produzirem
duas outras,sendoque uma permanececomo "mãe"e a outra se diferenciae expressaum
outro fenótipo. Além disso, caracteristicamenteestas respondematravés da proliferaçãoà
perdacelularpatológicaou à senescência(SELL,1990).

Descreve-seque paralelamenteaos hepatócitos,um outrogrupo de células,o das assim
denominadascélulas"ovais",proliferaemáreasportaisdofígadodurantea hepatocarcinogênesede
ratos,camundongose sereshumanos(OPIE,1944;PRICEetai.,1952;FARBER,1956;SELL,1978;
HSIAetaI.,1994),bemcomoemrespostaa ãJferentesoutrosestimulos.O termoinespecíficocélulas
"ovais"foi introduzidopela primeiravez por FARBER,em 1956,emboraestas já haviamsido
anteriormentedescritasnaliteratura(OPIE,1944;PRICEetai.,1952).

Células"ovais"apresentamnúcleosalongados,citoplasmadifusoe aparecemprecocemente
duranteo desenvolvimentodeváriosprotocolosexperimentaisde hepatocarcinogênese,sendosuas
origensaindaobscuras.Investigaçõesapontamos colangíoloscomosítio de origemdas células
"ovais"(GRISHAMe HARTROF,1961;BANNASCHe REISS,1971).Jáoutrosestudossugeremque
estasconstituiriamasprópriascélulas"mãe"(SELLe LEFFERT,1982;SELLe DUNSFORD,1989),
ou a primeiraetapade ãJferenciaçãodasmesmas(SIGALet aI.,1992),e queteriamaindaa dupla
capacidadedese diferenciarememcélulasdedutosbiliarese emhepatócitos(EVARTSetaI.,1987;
GERMAlNetaI.,1988;TEEetai.,1996).

Destaforma,enquantoalgunsautoresafirmamque as células"ovais"nãodesempenham
qualquerpapelna hepatocarcinogênese(FARBERe CAMERON,1980;TARSETTIet aI., 1993),
outros acreditamque a partir destas originar-se-iamfocos e nódulos de hepatócitose,
posteriormente,o carcinomahepatocelularou o colangiocarcinoma(SELLe DUNSFORD,1989;
SELL,1990;SELLe PIERCE,1994).

Entretanto,mais recentemente,demonstrou-seem ratos submetidosao modelodo RH,
que focos e nódulosderivam-sede hepatócitosresistentese não de célulasductularesovais,
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constituindoestas últimasum compartimentofacultativo,independente,de células"mãe"
multipotenciais(ANllKUMARet aI.,1995).Emconcordânciacomestasobservações,estudos
utilizandotécnicasde biologiamolecular,sugeremquetantoos hepatócitoscomoas células
"ovais",poderiam,naverdade,darorigemaestesdoistipõ~decarcinomashepáticos(BRAlET
etaI.,1996;PONDER,1996;PISTOIeMOREllO,1996).

2.4 A RelaçãoAlimentação--Nutriçã~âncer esuaImportância

Apesarde nãosernovoo conceitode quea alimentaçãoe o estadonutricionalpodem
influenciaro câncer,até há não muitos anos atrás este tipo de interaçãorecebeu,
suprendentemente,poucaatençãoporpartedacomunidadecientífica.

Existemrelatosdequejá YONG-HEYAN,vivendodurantea dinastiaSongnaChina
(960-1279DC),acreditavaqueumaalimentaçãodeficienteera a causade umacondição
quehojeemdiaseacreditaserocâncerdeesôfago.Alémdisso,descreve-sequeWISEMAN,
em1676,sugeriuqueocâncerpoderiaserdecorrentede"umerronaalimentação,umagrande
acrimôniadascarnese bebidas,associadocomumafalhanaprimeiraconcocção(digestão)",
recomendandoabstençãode "sal e de carnesgordase temperadas"(WORlDCANCER
RESEARCHFUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997a).

Posteriormen1e,lAMBE (1815)apud WORlD CANCERRESEARCHFUND/AMERlCAN
INS1lTIJTEFORCANCERRESEARCH,(1997a),alertouemseutratadoa respeitoda alimentação,
câncere outrasenfermidadescrônicas,contrao perigodoconsumoemexcessodealimentos
emgeral,edecarnesemparticular.

Jáem1849,BENNETTapudWORLDCANCERRESEARCHFUND/AMERICANINSTlTUTE
FORCANCERRESEARCH,(1997a),autorde livrosmédicos,escreveuque"ascircunstâncias
quediminuema obesidadee a tendênciade formaçãode gordura,seriamopostas,a priori,
àquelasqueresultariamemumatendênciaaocâncer".

Por outro lado, no começodeste século SHAW(1907) apud WORlD CANCER
RESEARCHFUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,(1997a),advogouum
regime prudenteno sentidode se reduzir o risco de desenvolvimentode cânceres,
recomendandomaioringestãodealimentosdeorigemvegetale menorconsumodealimentos
deorigemanimal,debebidasalcoólicasechá,bemcomoqueseprocurasseevitaro tabaco.

Da mesma forma, em 1908 WllllAMS apud WORlD CANCERRESEARCH
FUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,(1997a),emseuNaturalHistoryof
Cancer,concluiuque"provavelmentenenhumfatorisoladoé maispotentenadeterminaçãodo
desencadeamentodocânceremindividuospredispostosdo quea alimentaçãoemexcesso",
propondo,ainda,que "muitasindicaçõesapontampara o consumovoraz de protíálOS,
especialmentecarnes".De acordocomesseautor"a faltade exercíciose, provavelmente,de
alimentosvegetaisemquantidadessuficientes"estariarelacionadacomocâncer.

Quantoaosprimeirosestudosepidemiológicosformaisqueprocuraramavaliara relação
alirnentação-câncer,pocte-secitaraquelesconduzidosporORR(1933),quedesenvolveuumestudo
ecológicodocânceroralnaIndia,e STOCKS(1933),querealizouumainvestigaçãodocâncertipo
caso-controlena Inglaterrae paisde Gales;cadaumdestesidentificoudistorçõesnospadrões
alimentarescomofatoresderisco,especialmentea ingestãoreduzidadevegetaise frutas(WORLD
CANCERRESEARCHFUND/AMERICANINSmUTEFORCANCERRESEARCH,1997a).

Já o fato de que a alimentaçãopode influenciara carcinogêneseem animaisde
experimentaçãofoi pela primeira vez observadoem experimentosconduzidospor
TANNENBAUM(1940;1942a;1942b),emqueestedemonstrouquecamundongossubmetidos

Moreno,Femando.S.
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas-USP

- -n U__U uu- uu--- --- _u_~ _uCu U_u "u_-'-



EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE (3-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

22

à restriçãoalimentarapresentavammenornúmerode tumorescutâneosespontâneose/ou
induzidosporaplicaçãoviadérmicadebenzo[a]pireno,doqueanimaisalimentadosadlibitum.
Alémdisso,o autorconstatouqueanimaisalimentadoscom raçõesapresentandoelevado
conteúdocalóricoe/ouricasemgorduras,tinhammaiornúmerodecânceresdemamainduzidos
porcarcinogênicosquímicos.

Todavia,um maiorinteressepelascausasnutricionaisdo câncercomeçouapenasa
ocorrer,naverdade,apartirdasdécadasdosanos60se70s desteséculo.

Destaforma,duranteesseperíodoestudosepidemiológicosinvestigaramo padrãode
incidêncianapopulação(PERRY,1975;DOLL,1977;WYNDERe GORI,1977),a distribuição
demográficae socioeconômica,os efeitosda migração(HAENSZELe KURIHARA,1968;
HAENSZELet ai., 1972;WEISBURGERe RAINERI,1975; KAGAWA,1978)e hábitos
alimentaresem diferentesgrupospopulacionais(PHILLlPS,1975),possibilitandoque se
chegasseàconclusãoquefatoresnutricionaisdesempenhavam,efetivamente,importantepapel
naetiologiae, inclusive,na preveçãodecânceres(COMMITTEEONDIET,NUTRITIONANO
CANCER;NATIONALRESEARCHCOUNCIL,1982).

Assim, algumasobservaçõese publicaçõesmerecemaindadestaquedevidoàs suas
importantescontribuiçõese repercussõesparao maiorconhecimentoe desenvolvimentodo
estudoda relaçãoalimentação-nutrição-câncernaépoca,comoporexemploo fatode se ter
constatadoelevaçãodastaxasdecânceresdecólone mamaemjaponesesmigrantesparaos
EUA,o querefletea influênciado meioambientenacarcinogênese,incluindoa alimentação
(WYNDERe SHIGEMATSU,1967),e de quea incidênciada maioriadoscânceres,se não
todos,variagrandementeentrepaísese regiões.Estaúltimaobservaçãofez,inclusive,comque
seconcluísse(HIGGINSONeMUIR,1973;DOLL,1977)que"80a 90%doscânceressedevem
afatoresexternos,sendo,portanto,teoricamentepreveniveis".

Em concordânciacom essas estimativasWYNDERe GORI (1977) propõe,
subsequentemente,emumarevisão,queo "potencialdeseprevenir"todosos cânceresseria
efetivamentede 80-90%,sugerindo,ainda,queo fatoralimentaçãoresponderiapor40% de
todosos casosdecânceresemhomense 60%emmulheres,e queascausasalimentaresdo
câncerincluiriam,emgeral,umahiperalimentação,bemcomogordurase carnesemexcesso,

Ummarco,entretanto,paraessaáreadoconhecimento,foia revisãodeDOLLe PETO,
publicadaem 1981,ondeessesepidemiologistasinglesessugeremque seria plausívelse
reduzirem35%(comumavariaçãode10a70%)amortalidadeporcâncernosEUA,atravésde
modificaçõesaseremrealizadasnaalimentação.

Comofatoresprotetoresessesautoresressaltaramospapéisdevitaminasantioxidantes,
devegetaisricosnessescompostos,e demicroconstituintesdosalimentos,comoporexemplo,
indóise inibidoresde proteases.Fibras,ou alimentosquetornamas fezesvolumosasforam
tambémcitadoscomoimportantes.Alémdisso,aspectosda alimentaçãomencionadoscomo
possíveiscausasdecâncerforamo consumodealimentosemexcesso(cânceresdeúteroe
vesículabiliaremmulheres),asgorduras(cânceresdemama,cólone reto)e carnes(cânceres
de cólone reto).Causasconsideradasrelativamentesem importânciaseriamos aditivos
alimentares(corantese adoçantes),contaminantes(excluincio-sea aflatoxinaem relaçãoao
câncer hepático)e métodosde preparaçãoe armazenagemcapazes de produzirem
carcinogênicos.DezanosmaistardeDOLL(1992)reviusuasconclusões,continuandoa afirmar
que "a estimativade que o riscode câncerfatal podeser reduzidoem 35% atravésde
modificaçõesnaalimentação,continuaaserrazoável".

Destaforma,o COMMITTEEON DlET,NUTRITIONANOCANCER,organizadopelo
NATIONALRESEARCHCOUNCILem 1982,e baseadoem resultadosde investigações
epidemiológicase experimentaisdisponíveisatéentão,propôsrecomendações"compatíveis
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comumaboapráticanutricionale provavelmentecapazesde reduziremo riscode câncer".
Estasincluiama reduçãodaingestãodegorduraspara30%dototaldecalorias,a inclusãode
frutas,vegetaisecereaisintegraisnaalimentaçãodiária,e a recomendaçãoparaseminimizaro
consumodealimentossalgadose defumados,bemcomoodebebidasalcoólicas.

Recentemente,osdadosepidemiológicoseexperimentaisacumuladosnaliteraturadesde
então, relativosá interaçãoalimentação,nutriçãoe câncer,foramrevisadose analisadospor
inúmerospesquisadorese consultoresdediversospaíses,o quedeumotivo,inclusive,a uma
publicaçãoquereflete,semdúvida,a importânciadessaáreadoconhecimentonaatualidadeea
quesefizesse,dentreoutras,a seguinterecomendação:quese devereconhecer,inclusiveas
autoridadesgovernamentaiscompetentes,quea incidênciade câncerno mundopodeser
reduzidaem 30-40%,atravésde alteraçõesadequadasna alimentaçãoe em determinados
estilosdevida(WORLDCANCERRESEARCHFUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCER
RESEARCH,1997d).

2.5 Quimioprevenção do Câncer e Anticarcinogênicos dos Alimentos

A quimioprevençãodo câncer,definidapela primeiravez em 1976por SPORNe
colaboradores,pode ser consideradaumaforma de se prevenira doença,atravésda
administraçãodeumoumaiscompostosquímicosduranteasetapasiniciaispré-neoplásicasda
carcinogênese,ouseja,nafasedeiniciaçãooupromoção,e antesdoestabelecimentodaetapa
de progressão(SPORNetaI.,1976;WATTENBERG,1985;ALBERTSe GARCIA,1995;HONG
e SPORN,1997;PEZZUTO,1997).

Emprimeirainstância,o métodomaisadequadodese eliminaro impactodocâncerem
sereshumanosé atravésdaprevenção.Nessesentido,o grupoinicialdemedidasvisando-se
alcançaresseobjetivoconsistena remoçãodosagentesetiológicos,ou seja,na prevenção
primáriadocâncer(WATTENBERG,1985;HENDERSONetaI.,1991;STATLAND,1992;AMES
etai.,1995;PEZZUTO,1997).

Emalgunscasosistoé possível,comoporexemplo,emrelaçãoao fumar.Emoutras
situações,entretanto,torna-se,muitasvezesumobjetivodificilmentealcançável,comoé o caso
daslesõesdo DNA,proteínase lipides,desencadeadasporexposiçãoa produtosoxidantes
endógenosdecorrentesdometabolismonormal,sugeridoscomopotenciaisagentescausadores
decânceres(AMES,1983;AMESetai.,1995;SLAGA,1995).Alémdísso,valelembrarqueas
causasde maisde 50%das neoplasiasmalignasdo ser humanosãoaindadesconhecidas
(WATTENBERG1997).

Assim,odesenvolvimentodeumasegundalinhadeprevenção,baseadonaquimioprevenção,
adquirecaráterdeexcepcionalimportância(WATTENBERG,1985;SHARMAetai.,1994;ALBERTS
eGARCIA,1995;ARNOLDetai.,1995;HONGeSPORN,1997;WATTENBERG,1997).

Nessesentido,pode-seconceber,emprincípío,doistiposbásicosdequímioprevenção.O
primeiro,voltadoprincipalmenteparao fornecimentodeagentesquimiopreventivosaplicáveisa
grandesgrupospopulacionais,ou seja,podendoculminar,inclusive,commedidasde Saúde
Públicaemgrandeescala.As substâncias,nestescasos,deveriamporexcelênciaapresentar
toxicidadebastantereduzida,comose observa,por exemplo,com determinadosinibidores
presentesnosalimentos,taiscomoos carotenóidese emespecialo f3-caroteno(P,EZZUTO
1997;GESCHERetai.,1998).

O segundotipo de estratégiaquimiopreventivaestaria direcionadoa indivíduos
consideradosem"altorisco",devidoa predisposiçõesgenéticascomoa poliposeadenomatosa
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familiar,oumaiorexposiçãoa carcinogênicos,comoporexemplo,fumantes(KELLOFFetaI.,1992;
ARNOLDet aI.,1995;EL-BAYOUMYetaI.,1997;WATTENBERG,1997),Outraspopulaçõesalvo
incluiriamindivíduosportadoresde lesõesreconhecidamentepré-cancerosas,comoporexemplo
displasiacervícal,e pacientesprevíamentetratadospor cânceratravésde quimioterapiaeIou
radioterapia(KELLOFFetaI.,1992;MORSEeSTONER,1993;HONGeSPORN,1997).

À medidaqueo riscode desenvolvimentode cânceraumenta,os compostosmais
provavelmenteeficazesseriamaquelesquesuprimema evoluçãodo processoneoplásico.
Nestescasospoder-se-iaatétolerar,talvez,substânciasqueapresentassemmaiortoxicidade,
comoé ocasodosretinóides(KELLOFFetaI.,1992;MORSEe STONER,1993).

É grandeo númerode compostosaté agora identificadoscom eventualatividade
quimiopreventivacontrao câncer(WATTENBERG,1985;BOONEet aI., 1990;MORSEe
STONER,1993;SHARMAet aI.,1994;ARNOLDet aI., 1995;ALBERTSe GARCIA,1995;
PEZZUTO,1997;STONERet aI.,1997).Estadiversidadequimicapodeserumfatorpositivo,
poisindicaquediversasabordagenspoderãoserempregadasvisando-seaprevenção,alémde
possibilitarmaisopçõesparaaseleçãodosagentesmaisindicadosacadacaso.

Alémdisso,nãosedeveesquecerdacomplexidadedacarcinogênese,e desuaevolução
prolongadae diversificada.Quantomaiscomplexoe prolongadoo processopatológico,maioro
númerodepossibilidadesdeseempregarmedidascapazesdeinterrompersuaocorrênciafinal
(KELLOFFetaI.,1992;ALBERTSe GARCIA,1995;HONGe SPORN,1997).

Diversosdos inibidoresda carcinogêneseaté agora identificadossão constituintes
naturaisdosalimentos(DRAGSTEDetaI.,1993;AMESetaI.,1995;EL-BAYOUMYetaI.,1997;
GESCHERetaI.,1998).

Portanto,a investigaçãodosmecanismosatravésdosquaisa alimentaçãoinfluenciao
câncer,estánãosócontribuindoparaaelucidaçãodeaspectosfundamentaisdacarcinogênese
e do comportamentobiológicodas neoplasiasmalignas,comotambémpodeter aindaum
grandeimpactoemestratégiasdeprevenção(ROGERSetaI.,1993;AMESetaI.,1995).

Nessesentido,a capacidadede substânciasinfluenciaremas diversasetapasda
carcinogênesepodeserusadaparaseestabelecerumaclassificaçãodeanticarcinogênicos,e
estaserempregadacomofundamentoteóricoparaa seleçãodecompostosa seremutilizados
emsereshumanos(DRAGSTEDet aI.,1993).

Destaforma,baseadoem grandeparte na ocasiãoou períodoem que agentes
quimiopreventivosexibematividadeem modelosde carcinogêneseem animais de
experimentação,anticarcinogênicospodemserclassificadoscomoinibidores,bloqueadoresou
supressores,sendo que os primeirosteriam a capacidadede inibir a formaçãodos
carcinogênicos,os bloqueadoresa etapade iniciaçãodacarcinogênese,enquantoos agentes
supressoresatuariamduranteasfasesdepromoçãolprogressão(WATTENBERG,1983;1985;
1996;MORSEe STONER,1993;STONERet aI., 1997).Durantea investigaçãode vários
anticarcinogênicostornou-seaindaevidentequealgunscompostosatuamemmaisdoqueem
umadasetapasdacarcinogênese(WATTENBERG,1985;1990).

Umexemploclássicodeinibiçãodacarcinogêneseatravésdaprevençãodaformaçãode
carcinogênicos,éo usodeácidoascórbicoparaprevenira formaçãodenitrosaminasa partirde
aminassecundáriasou amidase nitritos,no ambienteácidodo estômago(WATTENBERG,
1985;1990;BERTRAMetaI.,1987;MORSEeSTONER,1993;STONERet aI.,1997).

Por outro lado, exemplosde anticarcinogênicosbloqueadoresseriam compostos
organossulfuradosdotipodissulfetodedialila,presentesnoalho,monoterpenoscomoo D-limoneno
encontradosem frutascítricas,ou carotenóidescomoo j3-caroteno,presenteem frutase
hortaliças(WATTENBERG,1990;MORSEe STONER,1993).Estesanti-iniciadorespodem
atuar atravésde diversosmecanismos,incluindoa prevençãoda formação,captaçãoou
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ativaçãodecarcinogênicos,bemcomoatravésda prevençãoda alteraçãogenéticainicialou
reparaçãoaumentadadalesãodoDNA(DRAGSTEDetai.,1993;MORSEe STONER,1993).

Já anticarcinogênicossupressoresqueapresentama capacidadede inibirou retardara
promoção/progressãopoderiaminibir a proliferaçãode células iniciadas ou ativar a
diferenciaçãocelularatravésdeváriosmecanismos,taiscomoa antioxidação,interaçãocom
receptorescelularesouinibiçãodeproteases.Exemplosnestecasoseriamo D-limoneno,o
J3-carotenoe os retinóides(WATTENBERG,1985;1990;DRAGSTEDet ai., 1993;MORSEe
STONER,1993).

2.6 Carotenóidese J3-Caroteno

Apóso isolamentodoprimeirocarotenoa partirda cenoura(Daucuscarota),em 1831,
descreve-se,atualmente,aexistênciananaturezademaisde600carotenóidescujasestruturas
foramquimicamentecaracterizadas,e isto para não mencionarseus respectivosisômeros
ópticose geométricos(BRITTON,1995;ARMSTRONGe HEARST,1996).

Este tipo de compostoslipofílicosconstituiuma das classesmais abundantese
amplamentedistribuídasde pigmentosnaturais,sendo sintetizadospor microrganismos
fotossintéticose plantas,masnãoporanimais,quedependem,portanto,inteiramentedefontes
da alimentação(ARMSTRONGe HEARST,1996;FURRe CLARK,1997).Nessecaso,tais
pigmentospresentes,porexemplo,nacarnedosalmão,carapaçada lagostae plumagemdo
flamingo,sãoorigináriosdefontesvegetais.

Destaforma,descreve-se,nessesentido,quemaisde50carotenóidessãoconsumidos
em quantidadesapreciáveisna alimentaçãohumana,tendo-sejá detectadocercade 34 no
plasmae leitehumanos,incluindo13 isômerosgeométricose 8 metabólitos(KHACHIKet ai.,
1991;1995;1997).

Suasfontesvegetaiscomunspodemserdistribuídasemtrêsgrandesgrupos(KHACHIK
eta/.,1991),asaber:noprimeirogrupo,queincluivegetaisverdestaiscomoosbrocolis,feijões
verdes,espinafree ervilha,estasapresentamumaamplavariedadedexantofilase carotenos.
Jáo segundo,queincluialimentosdotipofrutase vegetaisdecoramarela/vermelha,taiscomo
o damasco,cenoura,cantalupee tomates,ricosemcarotenos,apresentaumadistribuiçãomais
uniformedecarotenóidesemsuasfontesdeorigemvegetaldoqueo grupoanterior.Finalmente,
o terceirogrupoinclui,porexemplo,a abóbora,laranja,ameixae pêssego,ou sejavegetais
tambémdecoramarela/vermelha,mascujasfontescontêmxantofilasesterificadascomácidos
graxos,e quenecessitamserdigeridasantesdaabsorção(WINGERATHetai.,1995).

A biossíntesedoscarotenóidesse dá, inicialmente,a partirda condensaçãode duas
moléculasdeacetil-CoAparaqueestasformemacetoacetil-CoA,queporsuavezsecondensa,
novamente,comoutramoléculadeacetil-CoA,oqueresultaemJ3-hidroxi-metil-glutaril-CoA,que
atravésde umaetapade redução,formao mevalonato(BAUERNFEIND,1972).Este,na
presençadeATPé inicialmenteconvertidoemfosfomevalonato,comsubsequentefosforilaçãoa
pirofosfomevalonato,queapósetapade descarboxilaçãocomconcomitantehidrólisedeATP,
formaa importanteunidadebiológicaisoprênicade5carbonos(C5),o pirofosfatodeisopentenila
(BAUERNFEIND,1972;BASUe DICKERSON,1996a).

CondensaçõesdequatrodessasunidadesisoprênicasC5dãoorigema umintermediário
com 20 átomosde carbono(C20),o pirofosfatode geranilgeranila,que ao se condensar
cauda-a-caudacomoutrade suasmoléculas,resultano formaçãodo primeirocarotenóide
acíclicocom40 átomosdecarbono,o fitoeno,que,porsuavez,servede precursorclássico
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paraoutroscarotenóides.Umasériedereaçõesdedessaturaçãoe ciclizaçãoconverteo fitoeno
em carotenóidescíclicos,tais comoo j3-caroteno(BAUERNFEIND,1972;BRITTON,1995;
ARMSTRONGe HEARST,1996;BASUe DICKERSON,1996a;FURRe CLARK,1997).

Assim,a maioriadoscarotenóidescontémumaestruturalinearcom40 carbonos(C4Q)
incluindo3 a 15 duplasligaçõesconjugadasque determinam,em grande parte, as
propriedadesespectraisdedeterminadosdestescompostos,quetipicamenteabsorvemluz
entre400 e 500 nm (ARMSTRONGe HEARST,1996).Esteesqueletopodeser, então,
modificadoporciclizaçãoemumaou ambasasextremidadesdamolécula,poralteraçõesno
niveldehidrogenaçãoe poradiçãodegrupamentosfuncionaiscontendooxigênio.

Carotenóidesqueapresentamapenascarbonoe hidrogênioem suasmoléculassão
denominadosdecarotenos,e osquecontêmumaoumaisfunçõesdeoxigêniosãoconhecidos
comoxantofilas.Já aquelesqueapresentamestruturacommenosde40 átomosdecarbono,
são denominadosde apocarotenóides,se estes átomosforam perdidosa partir das
extremidadesdasmoléculasou,então,denorcarotenóides,seperdidosa partirdo interiordas
mesmas(BAUERNFEIND,1972;BRITTON,1995).

A característicamaistípicae proeminenteda estruturados carotenóidesé o longo
sistemaalternantede ligaçõesduplase simples,queformaa partecentralda molécula.Isto
constituiumsistemaconjugadonoqualos 1t-elétronssãodeslocadosportodoo comprimento
da cadeiapoliênica.É justamenteesta característicaque faz com que os carotenóides
constituamumgrupodistintodesubstânciascomdiferentesestruturasmoleculares,reatividades
químicasepropriedadesdeabsorçãodeluz(KARNAUKHOV,1990;BRITTON,1995).

Emprincípio,cadaduplaligaçãodacadeiapoliênicadeumcarotenóidepodeexistirem
duasconfigurações,transoueis,dependendodadisposiçãodosgrupamentossubstituintes.A
maioriadessescompostosocorre,entretanto,originalmentenanaturezana formatodo-trans,
termodinamicamentemaisestáveldoquea formaeis.Todavia,devidoaoelevadonúmerode
duplasligaçõesoscarotenóidespodemsofrerisomerizaçãodetransaeis,seexpostosà luzem
suasrespectivasfaixasde absorção.Estainterconversãopodeseraindainduzidaatravésde
energiatérmicaoureaçõesquímicas(GERSTER,1997a).

Alémdisso,todosos carotenóidescomconfiguraçãotodo-transapresentamumsistema
conjugadoestendidodeduplasligações,consistindoemmoléculaslinearese rígidas.Poroutro
lado,os isômeroseisjá nãosãomaissimplesmentelinearese diferemsubstancialmentedos
isômerostransquantoà forma,demodoquesuascapacidadesdese adaptarema estruturas
subcelularespodemestarbastantealteradas.Assim,estessãomaissolúveise se encontram
menospredispostosa sofreremcristalização,o quepossibilita,emprincípio,quesejammais
facilmenteabsorvidose transportadosdoquesuascontrapartidastodo-trans(BRITTON,1995).

A formae tamanhodos grupamentosterminaisdos carotenóidesconstituemtambém
importantesfatores.Assim,asmoléculasdecarotenóidesacíclicoscomoo licopenosãolongas
e lineares,comgrupamentosterminaisflexíveis.Já a ciclizaçãoencurtao tamanhototal da
moléculae aumentao volumeefetivodos grupamentosterminaise o espaçoque ocupam
(BRITTON,1995).

Portanto,as característicasestruturaisbásicas dos carotenóidesdeterminamas
propriedadesfisicoquímicasde suasmoléculase, consequentemente,respondem,em última
instância,porsuasfunçõese açõesbiológicas,incluindo,porexemplo,a absorçãodeenergia
luminosae fotoproteção,importantesparaa fotossíntese,seuspapéiscomoantioxidantesou
pró-oxidantes,bemcomosuasatividadescomopró-vitamínaA (BRITTON,1995;OLSONe
KRINSKY,1995).

Descreve-sequeparaumcarotenóidepossuiratividadepró-vitamínicaA, o composto
deveapresentaraomenosumanelj3-ionona(trimetilciclohexanoconjugado)não-substituídoe
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umacadeialateralpoliênicaligada.A outraextremidadeda moléculapodevariarquantoà
estruturacíclicaou acíclicae ser alongada,masnãoencurtadaa umfragmentopoliênico
contendomenosdoque11-carbonos(BAUERNFEIND,1972;BASUe DICKERSON,1996a).

Assim, o carotenóide~-caroteno possui dois anéis ~-ionona, Uln em cada
extremidadedeumalongacadeiapoliênicacomnoveduplasligações,e apresenta,dentre
os cercade50carotenóidesatéo presentedescritoscomoprecursoresdavitaminaA,a maior
atividadepró-vitamínicaA (BAUERNFEIND,1972;GOODMAN,1984;OLSONe KRINSKY,
1995;BASUe DICKERSON,1996a).

Nessesentido,a primeiraevidênciaconclusivade queo ~-carotenoatuavacomouma
pró-vitaminaA na nutriçãoanimalfoi descritaem1930(MOORE,1930),coma subsequente
elucidação,aindanomesmoano,daestruturado~-carotenoe outroscarotenóides,bemcomo
constataçãodasemelhançaestruturalentreo ~-carotenoe o retinol(vitaminaA)ouretinaldeído
(KARRERetaI.,1930).

Fontesimportantesde~-carotenoincluemumagrandevariedadedealimentosdeorigem
vegetal,tais como as hortaliçasfolhudasverde-escuro,a cenoura,batata-doce,tomate,
abóbora,manga,melão,eo mamão(PENTEADOetai.,1986;KHACHIKetai.,1991;GODOYe
RODRIGUES-AMAYA,1994;MANGELSetai.,1993;FURRe CLARK,1997;THANEe REDDY,
1997).Emregiõesondeo óleodedendêé utilizado,suaelevadaconcentraçãoem~-caroteno
representaimportantefontedevitaminaA,comoporexemplo,nonordestedoBrasile nooeste
çfocontinenteafricano(TRIGUEIROe PENTEADO,1992;BASUe DICKERSON,1996a).

O isômero9-cisdo ~-caroteno,bemcomooutrosisômeroscis dessecarotenóide,são
produzidosporcertasespéciesdealgasverdes,e encontradosem alimentos,inclusiveapós
tratamentotérmico(CHANDLEReSCHWARTZ,1987;KHACHIKetai.,1989).

2.6.1 Absorção, Transporte, Metabolismo eArmazenamentodo ~.Caroteno

A absorçãodo~-caroteno,bemcomodosoutroscarotenóides,envolvequeestessejam
inicialmenteliberadosdamatrizdoalimento,ondeseencontramassociadoscomproteínasem
umasériedeestruturasdacélulavegetal(ERDMANetai.,1988;1993).

Descreve-seque umaalteraçãofísica do alimentojá antesda ingestão,comopor
exemploatravésdacocção,écapazdemelhorara liberaçãodecarotenóidesa partirdamatriz,
taiscomoo licopeno,e o a e ~-caroteno(STAHLe SIEHS,1992;POORet ai., 1993).Além
disso,sugeriu-seque efeitosrelacionadoscom a ligaçãoà matriz,seriamresponsáveis,
provavelmente,pelaobservaçãode quenãohouvemelhorado estadonutricionalrelativoà
vitaminaA, de mulheresda Indonésiaalimentadascomvegetaisfolhudosde cor verde,em
comparaçãocom mulheresque receberambiscoitosmanufaturadosde modoa conterem
quantidadesemelhantede~-carotenoemsoluçãooleosa(DEPEEetai.,1995).

Apósa ingestão,a hidrólisenoestômagodoslípidese proteínasdoalimentosliberaos
carotenóidesda matriz,quese dissolvem,então,na finaemulsãodo conteúdogástricoque
passa,a seguir,ao duodeno.Nessaemulsão,a solubilidadee localizaçãodoscarotenóides
diferem,tendendoos não-polares,ouseja,oscarotenos,a permaneceremnaregiãointerna,e
asxantofilas,carotenóidesmaispolares,distribuindo-senasuperfície(BORELetai.,1996).

Subsequentemente,ocorretransferênciadosmesmos,daemulsãoparaasmicelas,onde
os carotenóidestambémadotamumasolubilizaçãoindependenteem diferentesregiões,de
acordocomsuaspolaridades.Assim,descreve-sequeo ~-carotenotendea se solubilizarno
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núcleohidrofóbicoda micela,enquantoo retinol,maispolar,é incorporadona superfícieda
partícula(EL-GORABe UNDERWOOD,1973;FURRe CLARK,1997).

Estaservecomo um reservatóriode lípidese facilitasuas travessiaspela camada
estacionáriadeáguapresentenasuperfíciedamembranaapicaldabordaduraemescovado
enterócito,que absorveos carotenóides,incluindoo J3-caroteno,de formainalteradae por
difusãopassiva(HOLLANDERe RUBLE,1978;MOOREetai" 1996;FURRe CLARK,1997).É
provávelquea taxadedifusãosejadeterminadapelogradientedeconcentraçãoentrea micela
e amembranaplasmáticadoenterócito(PARKER,1996).

Altasconcentraçõesde J3-carotenopresentesno lúmenintestinaltendema inibirsua
própriadifusão(PARKER,1996).Observou-seaindaquea absorçãodecarotenóidesdepende
dequantidadesapropriadasdelipidios,proteínase fibraspresentesnaalimentação,bemcomo
deseupróprioconteúdoemcarotenóides,quepodemcompetir,inclusive,unscomos outros
(ROCKe SWENDSEID,1992;BOWENataI.,1993;WHITEatai.,1993).

Assimque no interiordo enterócito,o destinode um carotenóidedependede sua
estrutura,sendoclivadoenzimaticamenteemvitaminaA,comojá foianteriormentemencionado,
secontiverumanelJ3-iononanão-substituído,associadoa umacadeialateralpoliênicacomao
menos11átomosdecarbono(BAUERNFEIND,1972;BASUe DICKERSON,1996a).

Emsetratantodo J3-caroteno,seumecanismodeclivagemé controverso,havendosido
sugeridasduashipóteses,istoé, a da clivagemcentralou excêntricada molécula(OLSON,
1989a;WANG,1994a;WOLF,1995).

Nosanosde 1965e 1983,demonstrou-sequeessecarotenóidepodeserconvertidoem
vitaminaA atravésdaaçãodaenzimaJ3-caroteno15,15'-dioxigenase,presentenocitossoldos
enterócitos,no fígadoe no corpolúteo(GOODMANe HUANG,1965;OLSONe HAYAISHI,
1965;SKLAN,1983).Nessecaso,oxigêniomolecularpodereagirinicialmentecomos dois
átomoscentraisdecarbonodoJ3-caroteno,produzindo-seduasmoléculasde retinaldeídoque
sãosubsequentementereduzidasa retinol(vitaminaA) pelaenzimaretinaldeídoredutase,ou
oxidadasà ácidoretinóico.Istofoi confirmadoem1989,quandose observoua formaçãode
retinola partirdoJ3-caroteno,emensaioin vitroutilizandomucosaintestinaldecoelhosouratos
(LAKSHMANatai.,1989).

AenzimaJ3-caroteno15,15'-dioxigenasetemacapacidadedeclivarnãoapenaso J3-caroteno
todo-trans,mastambémoutrosisômerosdessecarotenóide.Relata-sequeo isômero9-cisdo
J3-carotenoé tambémconvertidoemretinal,emboramenoseficientementedoquea formatodo-
trans(NAGAOe OLSON,1994).Acredita-seaindaqueoutroscarotenóidescomatividadepró-
vitamínicaA sejamtambémconvertidospelaenzima,apesardesuaespecificidadenãoestar
aindabemestabelecida(VANVLlET,1996).

Jáa ocorrênciadaclivagemexcêntricadoJ3-carotenofoidetectadapelaprimeiravezem
plantase microrganismos(GL9V6R,1960)e, a seguir,no intestinode ratos,galináceos,
"ferrets"(Muste/aputorisfuro),\~Cacos e sereshumanos(SHARMAetai.,1977;GANGULY e
SASTRY,1985;TANGetai.,1991~WANGetai.,1991).A reaçãodáorigema diferentescadeias
de 12'-, 10'- e 8'-J3-apo-carotenais,quepodemser,então,convertidosem retinaldeídoou
oxidadosemácidosJ3-apo-carotenóicos.Estesúltimossãotambémpossíveisprecursoresdo
ácido retinóico(NAPOLle RACE, 1988).Além disso, alguns dos apocarotenaissão
relativamentepolares,podendoser transportadosdo intestinoao fígadoatravésdo sistema
porta(FURRECLARK,1997).

Nãoexisteatéo momento,entretanto,consensonaliteraturaquantoà importânciarelativa
daclivagemcentralouexcêntricadoJ3-carotenoparaa formaçãoderetinóides,apesardeseter
conhecimentodaocorrênciadeambas(HANSENe MARET,1988;WANG,1994).
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Todavia,descreve-sequea produçãode ácidoretinóicoa partirdo J3-carotenopode
ocorrerpreferencialmenteatravésdaclivagemexcêntricadamoléculadocarotenóide,poisesta
viaresultaemJ3-apo-carotenaisquepodemdarorigemdiretamenteaoácidoretinóico,aoinvés
deretinaldeido(WANG,1994).

Assim,a produçãodeácidoretinóicoapartirdeJ3-carotenopodeocorrerno"ferrer,rato,
Macacoe ser humano,tantono intestinodelgadocomoemtecidosperiféricos,tais comoo
pulmão,rim,fígadoe tecidoadiposo(NAPOLle RACE,1988;WANGet ai., 1991).Sugere-se
queeste ácidoretinóicoproduzidoa partirdo metabolismodo J3-caroteno,teria um efeito
regulatórionometabolismodavitaminaA,viaretroalimentaçãoinibitóriadaoxidaçãodoretinole
estimulaçãodesuaesterificação(WANGetai.,1993;WANG,1994).

A razãodeconversãodoJ3-carotenoemvitaminaA noorganismo,queusualmenteé de
6:1emsereshumanos(BAUERNFEIND,1972;BRUBACHERe WEISER,1985),dependede
fatores comopor exemploda atividadetireoidiana,da presençaou ausênciade estresse,
presençade interferentesnosalimentos,taiscomoconcentraçõeselevadasou reduzidasde
nitratos,proteinasoulipideos,e,principalmente,dasprópriasconcentraçõesdocarotenóidenos
alimentos(SOLOMONSeBULUX,1993).

Doseselevadasde J3-carotenoresultamem importantereduçãona eficiênciade
conversão(BAUERNFEIND,1972;BRUBACHERe WEISER,1985).relata-seaindaque a
absorçãoe aextensãodaclivagemintestinaldoJ3-carotenoemvitaminaAdependem,aomenos
norato,daconcentraçãodavitaminaAnaração(VANVLlETetai.,1996).

Portanto,o graudeconversãodeJ3-carotenoemvitaminaA é reguladopormecanismos
homeostáticos,dependendo,por exemplo,da quantidadede vitaminaA pré-formadana
alimentaçãoe dasaturaçãodosdepósitosdevitaminaAdoorganismo(GERSTER,1991).Estes
mecanismoslimitariamaconversãodocarotenóide,nosentidodeumaproteçãocontraeventual
toxicidadepelavitaminaA.

Descreve-se,ainda,quearazãodeconversãodeoutroscarotenóidescomatividadepró-
vitamínicaA em retinolé de aproximadamentea metadedaquelado J3-caroteno(KRINSKY,
1989b).Alémdisso,estudosconduzidosentre1944e 1952demonstraramqueestereoisômeros
eis-transdoJ3-carotenotambémapresentammenortaxadeconversãoemvitaminaA doqueo
isômerotodo-trans(DEUELetai.,1944;ZECHMEISTERetai.,1952).

Naespéciehumana,a maiorpartedoJ3-carotenoabsorvidoé convertidanosenter6citos
emretinole, a seguir,emésteresderetinila(VANVLlET,1996).Entretanto,descreve-seque
aproximadamente15% dessecarotenóidenasuaformaintacta,podemser encontradosno
sistemalinfático(GOODMANetai.,1966).

Observou-seainda que 20-40%do J3-carotenopresenteem tecidos humanosse
encontramnaformade isômeroseis,aomesmotempoemquenãose conseguiudemonstrar
suaspresençasnoplasma(STAHLet ai.,1992),nemmesmoapóssuplernentaçãocomuma
preparaçãode J3-carotenocontendo60%naformadeisômerocis (JENSENet ai.,198?).Isto
poderiaindicar,portanto,queos isômeroseisdoJ3-carotenosãodepuradospreferencialmente
doplasma(VANVLlET,1996).

Destaforma,os sereshumanospodemacumulara moléculaíntegrado J3-carotenono
sanguee tecidos,o mesmoseobservandoemoutrosmamíferostaiscomoo cavaloe o "ferrer
(BONDIe SKLAN,1984).

Emoutrosanimais,comoorato,coelho,porcoe galináceos,descreve-se,entretanto,que
grandesquantidadesdocarotenóidepresentenaalimentaçãosãoconvertidasem vitaminaA
(HUANGe GOODMAN,1965;WANG,1994; PARKER,1996),nãoestando,portanto,o rato
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indicadocomomodeloin vivo parao estudodo metabolismodo p-caroteno(BENDICHe
OLSON,1989;RIBAYA-MERCADOetaI.,1989;WANG,1994).

Todavia,váriosestudostêmdemonstrado,inclusivemaisrecentemente,queessaespécie
podeacumulargrandesquantidadesdocarotenóideintacto,especialmentenofígado,quandoesteé
adicionadoà raçãoouadministradoporsondagástrica(MATHEW8-ROTH,1977;SHAPIROat aL,
1984;KRINSKYataI.,1990;MORENOataI.,1991;OKOHataI.,1993;BIANCHI-SANTAMARIAataI.,
1994;SARKARataI.,1994;MORENOataI.,1995a;TEEataI.,1996;RIZZIataI.,1997).

Em contrastecom o retinol,não se relatoua existênciano enterócitode proteína
intracelularcapazde se ligara carotenóides,talvezdevidoà presençade grandenúmero
dessescompostosnaalimentação(PARKER,1996).Entretanto,demonstrou-sea existênciade
umcomplexoproteína-carotenóidenofígadoderatosalimentadoscomraçõescontendol3-caroteno,
possívelmenteenvolvidocomo armazenarnentoe transportedamoléculaintactadessecarotenóide
(OKOHataL,1993).

Recentementedescreveu-setambéma purificaçãoe caracterizaçãoparcialde uma
proteínacelularligadorade l3-carotenocom67kDanofígadode "ferrets",capazaindade se
ligar ao a-carotenoe à criptoxantina,mas não a outros carotenóidestestados,o que
sugereumelevadograudeespecificidadedeligaçãoapenasa carotenóidescomaomenos
umanell3-iononanão-substituído(RAOataI.,1997).Estaproteínapoderiadesempenharumpapel
importanteno armazenarnento,transporte,direcionarnentoe proteçãodo p-carotenocontraa
degradação.

Oscarotenóidesquenãosofreramclivagemnoenterócitosão,então,incorporadosem
quilomícronse transferidospor exocitoseao sistemalinfáticoe, a seguir,paraa circulação
sistêmica.Emcélulasperiféricasessaslipoproteínasresultamnaformação,apóshidrólisede
partedeseustriacilgliceróispelalipasedelipoproteína,dosassimchamadosremanescentesde
quilomícrons,que são, subsequentemente,captadospor hepatócitosque apresentam
receptoresB/Eemsuassuperfícies(MAHLEYeHUSSAIN,1991).

No fígado,os carotenóidesaindapresentesnessesremanescentesde quilomícrons
podemserconvertidosemretinóidesou incorporadosem lipoproteínasde densidademuito
baixa(VLDL), sendoa seguir,novamentetransportadosàs célulasperiféricase transferidos
paraaslipoproteínasdebaixadensidade(LDL)(BLOMHOFF,1994;VANVLlET,1996).Assim,
descreve-sequeprincipalmentea LDL(CLEVIDENCEe BIERI,1993;TRABERat aI., 1994),
mastambémalipoproteínadealtadensidade(HDL)(PARKER,1996),representam,naverdade,
osprincipaismeiosdetransportedel3-carotenonoplasma.

Relata-se,ainda,queo fígadoéo principalsítiodeacúmulodep-carotenonoorganismo,
quandoraçõessuplementadascomessecarotenóideforamadministradasaespéciestaiscomo
ratose galináceos(LEVINataI.,1994),ouquandoo p-carotenofoi adicionadoà águafornecida
a camundongos(IYAMAat aI., 1996).Nessesentido,quantoà localizaçãosubcelular,
demonstrou-sequeessecarotenóideestáprincipalmentepresentenafraçãomitocondriale, a
seguir,noslisossomosdefígadodeanimaisdessasespécies(MAYNEe PARKER,1986;OKOH
ataI.,1993).

Jáemsereshumanos,o l3-carotenofoidetectadonasadrenais,fígado,testículos,tecido
adiposo,pele,rinse pulmões(RAlCAetaL,1972;MATHEWS-ROTH,1991;SCHMITZetaI.,1991;
FURReCLARK,1997).

De umaformageral,a dinâmicada absorção,transporteno plasma,depuraçãoe
metabolismoé altamentedependentedanaturezaquímicadocarotenóide(ZENGet aI.,1992).
Assim,relata-sea existênciadecapacidadedediscriminaçãoem relaçãoà absorção,ou até
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mesmoem relaçãoaotransporte, dos isômerostodo-transe 9-cis do j3-caroteno,em favor do
primeiro(GAZIANOet aI.,1995;STAHLetaI.,1995).

Descreve-setambémqueos isômerostodo-transe 9-cis dessecarotenóide,que podem
aindasofrerinterconversão,são rapidamentemetabolizadosmas queo primeiroresultaapenas
em produtostodo-trans,enquantoo j3-caroteno9-cis dá origem a uma misturade produtos
todo-transe 9-cis(NAGAOe OLSON,1994;WANGet aI.,1994).

Observa-se,ainda,em seres humanos,a ocorrência,duranteou após a absorção,de
isomerizaçãoparaa forma9-cis apósingestãode j3-carotenotodo-trans(TAMAIet aI., 1995),
bem como de isomerizaçãocis-transdo j3-caroteno9-cis, durantesua absorçãoe antes da
secreçãopara a correntesanguínea(VOUet aI., 1996).Nesteúltimocaso, sugere-seque isto
limitariao fornecimentoderetinóides9-cisaostecidos,aumentandoaindao valoremvitaminaA
docarotenóide.

Assim,estudosinvitro utilizandohomogenatosdeintestinooufígadodemonstramaocorrência
desíntesederetinaldeído9-cise ácidoretinóico9-cis,apósincubaçãocomj3-caroteno9-cis(NAGAO
e OLSON, 1994;WANG et aI., 1994).Além disso, relatou-seem "ferrets",a ocorrênciade
síntesein vivo de ácidoretinóico9-cisa partirdo isômero9-cisdo j3-caroteno(HEBUTERNEet
aI.,1995).

A presençade precursorese a biossíntesede ácidoretinóico9-cistêm grandeimportância
biológica,devidoaofatodequeestepodeagircomoliganteparareceptoresnuclearescapazesde
modularema expressãogênica(MANGELSDORF,1994;NAGAOe OLSON,1994;PARKER,1996).

2.6.2 Propriedades Biológicasdo j3-Caroteno

Devidoao grandenúmerodepropriedadesjá atribuídasaoscarotenóides,sugeriu-seque
estas poderiamser distribuídasem três categorias,ou seja, funções,ações ou associações,
úteis para se classificaras várias relaçõesentre carotenóidese processosfisiológicosou
biológicos(BENDICHe OLSON,1989;OLSON,1989b;KRINSKY,1994).

Funçõespodemserdefinidascomoospapéisessenciaisqueestesdesempenham,ao menos
sob certascondiçõesdeterminadas.Portanto,a ausênciado carotenóideresulta,nestecaso,em

incapacidadefi~io~ica e,eventualmente,atéemmorte.Já ações podemserconsideradasrespostas
fisiológicasou~Çológicas à administraçãodecarotenóides.Entretanto,a resposta,quepodeser
benéficaou delete1iâ;nãoé essencialao bemestarfisiológico.Rnalmente,as associaçõesdefinem
correlaçõesentrecarotenóidese algumeventofisiológicoou biológicoquepossa,ou não,apresentar
efetivamenteumarelaçãocausal(BENDICHe OLSON,1989).

Em algumas instâncias, entretanto, as diferenças estabelecidas entre ações e
associaçõesnãosãoclaras,podendo-secombiná-Iasemumúnicogrupo(KRINSKY,1994).

Em se tratandodo j3-caroteno,sua função de conversão em vitamina A é bastante
conhecida,bemcomosuacapacidadedefotoproteção,inclusivena protoporfiriaeritropoiéticae
outrasdoençasfotossensíveis.Poroutrolado, descreve-sequesuasaçõese associaçõesmais
importantesconsistiriam,basicamente,emefeitosnasatividadesde diversasenzimas,atividade
antioxidante/pró-oxidante,capacidadede modulara expressãogênicae a respostaimune,e de,
eventualmente,ter influênciana reproduçãoe fertilidade, bem como em diversas doenças

degenerativas tais como a catarata, degeneração~cular relacionada com a idade,
aterosclerosee o câncer(BENDICHe OLSON,1989;ROSs'e TERNUS,1993;KRINSKY,1994;
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MEYDANIat aI.,1995;OLSONe KRINSKY,1995;OLSON,1996;BURRI,1997;SILVEIRAe
MORENO,1998).

2.6.3p-CarotenoeCâncer

2.6.3.1Estudos emHumanos

Desdea publicaçãodaextensarevisãodePETOat aI.(1981),queincluiuoitoestudos
retrospectivosdediversospaísese umaregiãoemqueasconcentraçõesséricasderetinolde
pacientesportadoresdecâncerrecémdiagnosticadoeramsignificantementemenoresdoqueas
dogrupocontrole,e daconsequentehipótesedequeo p-carotenopoderiareduzira incidência
de câncer,têmse acumuladoevidênciasobtidasa partirde inúmerosestudosepidemiológícos,
retrospectivose prospectivos,de queindivíduosqueingeremmaioresquantidadesde frutase
hortaliçasricasemcarotenóides,oucomconcentraçõessanguíneasmaiselevadasdep-caroteno,
apresentammenorriscodedesenvolvimentodecânceresemdiversosórgãos,especialmenteno
pulmãoe estômago(ZIEGLER,1991;BLOCKat aI.,1992;VANPOPPELe GOLDBOHM,1995;
MAYNE,1996;ZlEGLERataI.,1996a;NAVESeMORENO,1998).

Entretanto,nesseínterim,nãose conseguiuestabelecerde formaconclusivarelação
exclusivaentrea ingestãode ~-carotenoe o cânceratravésdos dadosepidemiológicos
observacionaisdisponíveis,poisa maioriadasinvestigaçõesnãoanalisouespecificamenteo
consumo'do carotenóidee nemexplorou,adequadamente,a influênciarelativade fatores
interferentespresentesnaalimentação,comoporexemplo,a presençaconcomitantedeoutros
carotenóidesoucomponentestaiscomominerais,fibrase outrosfitoquímicos,bemcomodo
colesterol,carneoubebidasalcoólicas(MAYNE,1996;NAVESe MORENO;1998).

Alémdisso,descreve-sequea concentraçãodep-carotenonosanguepoderiatambém
apenasrefletiroconsumodefrutase hortaliças,eserafetadaporvariáveisnãoadequadamente
controladasnamaioriadosestudos,comoporexemplo,o tabagismo(ZIEGLERat aI.,1992;
KOO,1997).

Todavia,estetipode investigaçãopossibilitouquese concluíssequeo p-caroteno,se
protetor,seria mais efetivo quandoingeridoem quantidadesfisíológicasnormalmente
encontradasemumaalimentaçãoricaemfrutase hortaliças,ou seja,cercade4 a 6 mg/dia
(SHEKELLEat aI.,1981;ZlEGLERat aI.,1992,1996b),e queteriaprincipalmenteaçãonas
etapasiniciaisdacarcinogênese(STÃHELlNataI.,1991;VANPOPPELeGOLDBOHM,1995).

Assim,a consistênciadosresultadosdosestudosepidemiológicosobservacionaisem
relaçãoaoscarotenóidese a prevençãodo câncerde pulmão,bemcomoos dadosentão
disponíveisrelativosà ausênciadetoxidadedop-caroteno(BENDICH,1988)e suaeficáciana
quimíoprevençãoemmodelosdecarcinogêneseexperimental(MATHEWS-ROTH,1985),serviu
de estimuloao d~seQvolvimentode estudosem grandeescalaem seres humanos,com
suplementaçãofarMACológicacrônicado carotenóide,isoladamenteou emcombinaçãocom
outrosnutrientes. '---'

Destaforma,noTylerChemopreventionTrialadministrou-se~-caroteno(50 mg/dia)e
retinol (25.000UI em dias alternados)a indivíduosexpostosao asbestopor motivos
profissionais,natentativadese avaliarse estacombinaçãopoderiareduzira prevalênciade
célulasatípicasnoescarro(MCLARTYataI.,1995).Aocontráriodoqueseesperava,apósum
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períodode intervençãode 58 meses observou-senos indivíduosque receberamos
suplementos,aumentonão-significantedeatipianoescarro.

Já se havíadescrito,poroutrolado,emumestudoaleatóriode intervençãoconduzido
anteriormentepor 14 semanas,que a suplementaçãocom ~-caroteno(20 mg/dia)reduziu
significantementea contagemde micronúcleosno catarrode fumantesinveterados(VAN
POPPELetai.,1992).

Trêsinvestigaçõespublicadasmaisrecentementenãodetectaram,entretanto,qualquer
efeitoprotetorna incidênciade diversoscânceres,quandoo ~-carotenofoi administrado
isoladamenteou em combinaçãocoma vitaminaA, a milharesde indivíduos(THEALPHA
TOCOPHEROL,BETA-CAROTENECANCER PREVENTIONSTUDY GROUP, 1994;
HENNEKENSetai,1996;OMENNetai.,1996).

Duasdestaschegarama demonstrar,inclusive,queo carotenóidepoderiater umefeito
deletério,aumentandoa incidênciadecâncerpulmonar(THEALPHATOCOPHEROL,BETA-
CAROTENECANCERPREVENTIONSTUDYGROUP,1994;OMENNetai.,1996).

Comoestasinvestigaçõesforamconduzidasempopulaçõesconsideradas"dealtorisco"
parao desenvolvimentodecâncerdepulmão(fumantesinveterados,ex-fumantesou indivíduos
expostosao asbesto),e comoos suplementosem dosesfarmacológicascrônicasforam
administradosem umafase em que já era possívelque a carcinogênesepulmonarse
encontrasseem suasetapasmaistardias,sugeriu-seque seus resultadosnegativosnão
deveriamser generalizadospara toda a população.Não se deveriadescartarainda
definitivamenteumpossívelpapeldo ~-carotenona prevençãodo câncer,especialmentese
estefosseadministradonasfasesiniciaisdacarcinogênesee emquantidadesmaisfisiológicas,
associadoasubstânciasantioxidantes,comoasnaturalmenteencontradasemumaalimentação
ricaemfrutase hortaliças(GRADELETetai.,1998;NAVESe MORENO,1998).

Assim,descreveu-sequeo ~-carotenodemonstrouefeitosquimioprotetorescontraos
cânceresde esôfagoe cárdia,quandoadministradoemconcentraçõesmenoresdo queas
utilizadasnamaioriadosoutrosestudose concomitantementeàvitaminaEe selênio,amilhares
de indivíduosdepopulaçõesdeLinxian,naChina,e queapresentavamconsumoreduzidode
nutrienteseconcentraçõesplasmáticasreduzidasdocarotenóide(BLOTetai.,1993).

Relatou-se,ainda,queemsereshumanosa suplementaçãocom~-carotenose mostrou
eficazna reversãoda leucoplaquia,consideradauma lesãopré-neoplásicado câncerda
cavidadeoral.EsteefeitoprotetorfoiinícialmenteconstatadoeminvestigaçãorealizadanaIndia
emmascadoresdefumooudenozdeareca(STICHetai.,1988a).

Aseguir,diversosestudosdemonstraramreversãoousupressãode50a 60%doscasos
de leucoplaquia,em indivíduostratadoscom cercade 30 a 60 mg/diade ~-caroteno,por
aproximadamenteseis meses(GAREWAL,1995).Mais recentemente,descreveu-seainda
reduçãosignificanteno númeroe graude displasiada mucosaoral,em 97,5%dos casos
tratadoscom o carotenóideassociadoàs vitaminasE e C, por períodode 12 semanas
consecutivas(BARTHetai.,1997).

Resultadospromissoresforam também relatadosem mulheresportadorasde
displasiasde colouterino,quereceberamsuplementosde ~-caroteno(30mg/dia)por via
oraldurante6mesesconsecutivos(MEYSKENSJR.eMANETTA,1995).
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2.6.3.2 Estudos in vitro e em Animaisde Experimentação

Em 1973, DOt{OGOKUPLAe colaboradores,apud MATHEWS-ROTH(1989),
induziramcânceres subcutâneose de pele em camundongose ratos, através da
administraçãode9,1O-dimetil-1,2-benz(a)antraceno(DMBA),observandoqueaquelesanimais
tratadoscomumaraçãosuplementadacom"quantidadesilimitadasdecenoura"desenvolviam
neoplasiasmaislentamentedo queaquelesalimentadoscomraçõesnão-suplementadas,e
propondoqueo efeitodoJ3-carotenopoderiaserdevido,nestecaso,à suatransformaçãoem
vitaminaA.

NessemesmoanoEPSTEIN(1973)descreveuquecamundongos"hairless"expostosà
radiaçãoultravioletado tipoB (UV-B),e querecebiaminjeçõesde J3-caroteno,desenvolviam
cânceresdepelea umamenorvelocidadedoquecamundongosqueapenasrecebiaminjeções
deplacebo.

Aseguir,SEIFTERe colaboradores(1981;1982;RETTURAet aI.,1982),emumasérie
deexperimentosconduzidosemcamundongos,relataramquea vitaminaAeo J3-carotenoeram
capazesde inibir o desenvolvimentoe reduziras dimensõesde neoplasiasmalignas
transplantadasouinduzidasporvirus.

Posteriormente,MATHEWS-ROTH(1982;1983)observouque as administraçõesde
cantaxantinae fitoeno,umcarotenóidesematividadepró-vitaminicaAe umderivadoisoprênico,
respectivamente,bemcomodeJ3-caroteno,protegiamcamundongos"hairless"contracânceres
cutâneosinduzidospor radiaçãoUV-Bou aplicaçãode DMBA comoagentesiniciantes,seguida
da aplicaçãode óleo de crótoncomoagentepromotor,retardandoseus aparecimentose
reduzindoseusnúmerosporanimal.

Outrasinvestigaçõesutilizandomodelosexperimentaissemelhantestiveramoportunidade
deconfirmarosresultadosdessesexperimentos,emqueos carotenóidesforamadministrados
porviaoral,antesou durantea formaçãodasneoplasias,ou seja,nasfasesde iniciaçãoou
promoçãoda carcinogênese(SANTAMARIAet aI.,1983;SEIFTERet aI.,1984;MATHEWS-
ROTHe KRINSKY,1985).

Nessesentido,desmonstrou-seainda,posteriormente,queo J3-carotenoera também
capazde inibira carcinogênesede peleUV-induzidaemcamundongos,quandoo tratamento
como carotenóidefoiiniciadoapóstérminodaaplicaçãodairradiaçãoUV-B,ouseja,durantea
fasedeprogressãodacarcinogênese(MATHEWS-ROTHe KRINSKY,1987).

Anteriormente,entretanto,SHAMBERGER(1971)já haviadescritoquea aplicaçãotópica
de J3-carotenoeracapazdeaumentara formaçãode neoplasiascutâneas,emcamundongos
submetidosamodeloexperimentaldecarcinogêneseinduzidapeloDMBAeóleodecróton.

Em contraste,em uma observaçãojá mais recente,relatou-seque o J3-caroteno
apresentouum efeitoprotetorquandoadministradotopicamentetanto durantea fase de
iniciaçãocomode promoçãode modelodecarcinogêneseoralem"hamsters",induzida pela
aplicaçãotópicade DMBA comoagenteiniciantee de peróxidode benzoilacomoagente
promotor(SUDAet aI.,1986).Atribuiu-se,nessecaso,a açãoprotetoradocarotenóidea uma
induçãodeumfatordenecrosetumoralemmacrófagos(SCHWARTZetaI.,1986).

Descreveu-seaindaposteriormentenessemodelodecarcinogêneseoralem"hamsters",
umareduçãosignificanteno númerode neoplasiaspor animal,quandoo J3-carotenofoi
administradoporviaoral (ALAMeALAM,1987;SCHWARTZetaI.,1988).

Analisandoparte dessasobservações,MATHEWS-ROTH(1989)concluiuque as
mesmassugeriam,de umaformageral,quea atividadeprotetorado J3-carotenopoderiaser
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diretamenteatribuídaà própriamoléculado carotenóide,atravésde sua capacidadede
sequestrarradicaislivres,ou seja,sua açãoantioxidante,e não à sua funçãode atuar
indiretamentenoorganismocomopr6-vitaminaA.

Nessesentido,SOMe colaboradores(1984),procurandoaindaavariarde formamais
específicaa açãoquimiopreventivado j3-carotenona carcinogênese,observaramqueeste
carotenóideeracapazde inibira transformaçãoin vitrodeglândulasmamáriasinduzidapelo
DMBA,concluindoqueesteefeitoocorriatantonafasede iniciaçãocomode promoção,pois
podiaser observadoquandoo j3-carotenoera adicionadoà culturaconcomitantementeao
DMBAou4-10diasapós.Sugeriu-setambémnestecasoqueesteefeitoinibitóriopoderiaser
atribuído,provavelmente,a umaaçãodiretadoj3-caroteno,talvezrelacionadaà capacidadedo
carotenóidedereduziratrocadecromátidesirmãs,poisnãohaviaacúmulodetectávelderetinol
nasglândulasdurante10diasdeculturadetecido.

Poroutrolado,experimentosrealizadoscomcélulasC3H10T1/2emquese adicionava
j3-carotenoou cantaxantinaà cultura,demonstraramque estes compostosreduzirama
extensãoda transformaçãomalignainduzidapor metilcolantrenoou raios X, quando
administrados1semanaapóso tratamento,ouseja,nafasedepromoção(PUNGetaI.,1988).
Comonão se detectavaconversãodo 14C-j3-carotenoem 14C-retinóides,sugeriu-seque o
carotenóidedeveriaestaratuandodeformaintrínsecanessascondiçõesexperimentais,e não
comopró-vitaminaA(RUNDHAUGetaI.,1988).

A atividadeprotetorain vivodo j3-caroteno,quepareceocorrerespecialmenteemcasos
deneoplasiasdeorigemepitelial(GERSTER,1993),foitambémobservadaemdiversosoutros
modelosexperimentaisdecarcinogênese.

Assim,relatou-seaindaumareduçãonaincidênciadecâncerdecólonemcamundongos
alimentadoscomraçõessuplementadascomo carotenóidee submetidosà administraçãode
dimetilhidrazina(DMH)(TEMPLEe BASU,1987).

Alémdisso,descreveu-sequea administraçãoderaçõessuplementadascomj3-caroteno
acamundongosSkhtratadoscomDMBAcomoagenteiniciantedacarcinogênesee umésterde
forbolcomopromotor,teveumefeitoprotetoraoreduzirem32%o aparecimentodeneoplasias
depele(LAMBERTetaI.,1994).

Da mesmaforma,camundongosCD-1submetidosà aplicaçãotópicade DMBApor
60diase subsequentementetratadosdurante14diasconsecutivoscomj3-carotenodissolvido
emóleodeamendoime porintubaçãogástrica,apresentaramreduçãosignificantenotamanho
depapilomascutâneos,quandocomparadosa animaisdogrupocontrole(KATSUMURAet aI.,
1996).Sugeriu-se,nesteúltimocaso,quea açãoanticarcinogênicain vivo do carotenóide
poderiaseratribuídaa umaatividadeintrínsecadamoléculado j3-caroteno,e nãoà suafunção
comopró-vitaminaA.

Os resultadosdestes estudos estavamde acordo com experimentorealizado
anteriormenteemcamundongosSENCARsubmetidosa modelosemelhantedecarcinogênese
depeleinduzidapeloDMBA,emqueseobservouqueo carotenóidesuplementadonaraçãofoi
capazdeinibiraconversãodepapilomasacarcinomascutâneos(CHENetaI.,1993).

Demonstrou-se,ainda,quea administraçãode j3-carotenonaraçãoduranteasfases
de iniciaçãoe pós-iniciaçãodacarcinogêneseoral induzidapelo agenteiniciador 1-óxido
de 4-nitroquinolina,resultouem significantereduçãona frequênciade aparecimentode
carcinomasde linguaem ratosF-344(TANAKAet aI.,1994)e queo carotenóide,quando
administradosimultaneamentearaçõescontendoelevadosteoresdegorduradurantea fasede
promoçãode modelode carcinogênesepancreática,foi tambémcapazde inibirem ratosa
formaçãodefocosbasofilicosnopâncreasdesencadeadapelaaplicaçãodeazasserina,enquanto

Moreno,Fernando.S.
FaculdadedeCiênciasFarmacêuticas- USP

I



EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE ~-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPA DE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO'HEPATÓCITORESISTENTE'

36

em"hamsters"resultouemreduçõessignificantesnoaparecimentodecomplexosductaisiniciaise no
númerodecarcinomas,apósadministraçãodeN-nitrosobis(2-oxopropil)amina(WOUTERSENe
VANGARDEREN-HOETMER,1988).

Estasobservaçõesforamconfirmadasmaisrecentemente.Assim,demonstrou-setambém
umaaçãoinibitóriado J3-carotenoquandoadicionadoà raçãoemumasuspensãodeóleode
milhoa 30%,emratostratadoscomazasserinacomoindutorda carcinogênesepancreática,
constatando-seque esse efeitoprotetorfoi mais pronunciadoquandoo carotenóidefoi
administradodurantea fase de promoçãotardia do processocarcinogênico(APPELe
WOUTERSEN,1996).Alémdisso,descreveu-sequeo J3-carotenosuplementadonasrações
tambémapresentouefeitosinibitóriosreduzindoo númerode lesõespré-neoplásicasductais,
bemcomoo de carcinomasin situ e invasivos, na carcinogênesepancreáticainiciadaem
"hamsters"pelocarcinogênicoN-nitrosobis(2-oxopropil)amina(MAJIMAetai.,1998).

O potencialquimiopreventivodo carotenóidequandosuplementadonas raçõesou
administradoporviasubcutânea,foiaindarecentementeavaliadoemmodelodecarcinogênese
pulmonarinduzidaemcamundongospelocarcinógenotabaco-específico,4-(metilnitrosamino)-
1-(3-piridil)-1-butanona,observando-sequenãohouveinibiçãonaformaçãodonúmerototalde
neoplasias,que incluiamadenomase adenocarcinomas,emborao J3-carotenoreduzisse
significantementea incidênciadeadenocarcinomas,ou seja,retardassea progressãomaligna
(CONAWAYetai.,1998).

Entretanto, nem todos os estudos com o J3-carotenoforam capazes de
demonstrar,in vivo, umaaçãoprotetorana carcinogêneseexperimental.Assim,não se
constatouem "hamsters"alimentadoscomraçõescontendoo carotenóidee submetidosà
instilaçãointratraquealde benzo(a.)pirenoligadoa óxidoférrico,efeitoprotetorsignificante
quandoselevouemcontao númerooutipodeneoplasiasdotratorespiratório(BEEMS,1987).
Todavia,sugeriu-sequeestaobservaçãoespecíficaé questionável,poiso tratamentocomJ3-
carotenonão resultou,nessascondiçõesexperimentais,e como era de se esperar,em
alteraçõessignificantesnosníveisséricosderetinol(KRINSKY,1991).

Nãoseconstataramefeitossignificantesnaprevençãodecâncerescolorretais,emratos
administradoscomDMHe alimentadoscomraçõessuplementadascomo carotenóidenaforma
de grânulos("beadletsj(COLACCHIOe MEMOLl,1986).Quandoadicionadaà ração,esta
apresentaçãogranulardoJ3-carotenotambémnãoresultouematividadeprotetoradignadenota
emmodelosdecarcinogênesedeestômagoe intestinodelgado,bemcomocolorretal,emratos
tratadoscomN'-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina(MNNG)adicionadaà aguadosbebedouros
por52semanasconsecutivas,ouporinstilaçãointrarretal,apesardese ter observadonesse
estudo,levereduçãonaincidênciadeadenocarcinomasgástricos(JONESetai.,1989).

Todavia,descreveu-seemumexperimentomaisprolongadoqueesteúltimo,e conduzido
durante550dias, queo carotenóidefoicapazdepreveniro câncergástricoinduzidoemratos
pelaadministraçãooraldeMNNG(SANTAMARIAetai.,1987).

2,6.3.2.1 p.Carotenoe HepatocarcinogêneseExperimental

A ação quimiopreventivado J3-carotenofoi também avaliada em modelos de
hepatocarcinogênese.Assim,RIEDERe colaboradores(1983),apudASTORGet ai. (1996),
observaram,pelaprimeiravez,queraçõessuplementadascomcenouraseramcapazesde
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retardaremratoso aparecimentodehepatomasinduzidospelaaplicaçãodeDEN,emboranão
houvessemevidênciasdequeesteefeitopudesseseratribuídodiretamenteaoj3-caroteno.

Mais recentementeconstatou-se,entretanto,e de umaformamaiscontrolada,ação
inibitóriadocarotenóideno desenvolvimentode lesõespré-neoplásicas(focose nódulosde
hepatócitos)deratosWistarsubmetidosaomodelodohepatócitoresistente(RH),quandoeste
foi administradopor intubaçãogástricadissolvidoem óleode milho,principalmentedurante
períodoqueabrangiaasfasesdeiniciaçãoe seleção/promoçãoconcomitantementeouapenas
a etapada iniciação,mastambémquandoaplicadotãosomentedurantea fasedepromoção
precocedahepatocarcinogênese(MORENOeia/.,1991;1995a;RIZZIei aI,1997;DAGLIetaI.,
1998;OLIVEIRA,1998;FIORIO,1998).

Demonstrou-se,ainda,nessascondiçõesexperimentais,quea administraçãode j3-caroteno
resultouemaumentodasconcentraçõeshepáticasdocarotenóide,bemcomodavitaminaA total
(MORENOei aI.,1991;1995a;RIZZIei aI,1997;OLIVEIRA,1998).Poroutrolado,ratostratados
comvitaminaA e submetidosaomodelodo hepatócitoresistente,alémde nãoapresentarem
efeitosinibitóriosdignosdenotaduranteasfasesiniciaisdahepatocarcinogênese,tambémnão
demonstraram,comoeradeseesperar,aumentodasconcentraçõeshepáticasde j3-caroteno,
emboraapresentassemconcomitantementeaumentoacentuadodasconcentraçõeshepáticas
devitaminaAtotal.

Estasevidênciaspossibilitaram,portanto,que se chegasseà conclusãode que o
efeitoquimiopreventivodo carotenóidepoderiaser atribuído,nessescasos,a umaação
intrínsecado j3-carotenoinerenteà suaprópriamoléculae nãoà sua funçãocomopró-
vitaminaA (MORENOeiaI.,1995a;RIZZIei aI.,1997).

O efeitoinibitóriodo j3-carotenona hepatocarcinogênesefoi tambémposteriormente
observadoem outrosestudos,empregando,inclusive,diferentesmodelosexperimentaise
outraslinhagensderatos,bemcomooutrosanimais.

Assim, confirmandoos resultados dos experimentosdescritos anteriormente,
descreveu-sequea administraçãoderaçõessuplementadascomo carotenóidea ratosda
linhagemSprague-Dawleyera capaz de inibir a hepatocarcinogêneseinduzidapelos
carcinógenos2-acetilaminofluoreno(2-AAF)(SARKARei aI.,1994), DEN(SARKARei aI.,
1995a)ou 3'-metil-4-dimetilaminoazobenzeno(3'-MDAB)(SARKARei aI., 1995b),quando
ocorriatambémprincipalmenteduranteperíodoque abrangiaas etapasde iniciaçãoe
seleção/promoçãoconcomitantemente,ouapenasaetapadeiniciação.

Relatou-seaindaqueo j3-carotenosuplementadonasraçõesfoicapazdeexercerefeitos
inibitóriosemlesõespré-neoplásicas(focosde hepatócitos)presentesdurantea etapade
iniciação da hepatocarcinogênese,induzida em ratos por modelo experimentalque
empregavacomo processode iniciação,dose única intragástricado carcinogênicode
alimentos2-amino-3-metilimidazo[4,5-ijquinolina(Ia) aplicada12 horasapós realizaçãode
hepatectomiaparcialadoisterços,seguidasporadministraçãodefenobarbitale doseúnicade
D-galactosaminacomoregimepromotor(TSUDAei aI.,1994).

Damesmaforma,observou-sequea administraçãoa ratosFischer344,por intubação
gástrica,deextratosdealimentosricosemcarotenóidescomoo j3-caroteno(cenouras),inibiuo
desenvolvimentodelesõespré-neoplásicas(focosde hepatócitos)presentesnasfasesiniciais
dahepatocarcinogêneseinduzidapelaaplicaçãodeaflatoxinaB1(HEeiaI.,1997),

Alémdisso,emmodelode hepatocarcinogêneseexperimentalinduzidapelainjeçãode
DMBAdurante12 semanasconsecutivas(1 mg/2vezes/semana)no sapo (Bufoviridis),
descreveu-sequea aplicaçãode j3-caroteno(0,05mg)trêshorasantesda administraçãodo
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carcinogênico,OUsejaantesdainiciação,masnãoa aplicaçãotrêshorasapós,foicapazdebloquear
completamenteo desenvolvimentodecarcinomashepatocelulares(SADEKe HAYAT,1996).

No entanto,ASTORGe colaboradores(1996)nãoobservaramefeitoinibitóriodo J3-caroteno
hidrossolúvela 10% suplementadoa rações purificadassemilíquidas,ou administradopor via
intraperitonealem uma emulsãohidrossolúvela 5%, em lesões pré-neoplásicasinduzidasem
ratosWistarpor um protocolosequencialde hepatocarcinogênesebastantesemelhanteao do
hepatócitoresistente,e quetambémempregavaDENcomoagenteiniciante,emborautilizasse
posteriormentefenobarbitalcomoagentepromotor(ASTORGet aI.,1996).

Todavia,estemesmogrupode investigadoresempublicaçõesnosanosde 1997e 1998,
descreveu,a seguir, que o J3-carotenohidrossolúvela 10% adicionadoa dietas purificadas
semilíquidas,foimuitoeficientedurantea fasedeiniciaçãoemreduziro númeroe tamanhodefocos
pré-neoplásicosdehepatócitosinduzidosporprotocolodehepatocarcinogênesetambémsemelhante
ao modelodo hepatócitoresistente,que empregava,entretanto,aflatoxinaB1 comocarcinógeno
inicianteao invés de DEN. De acordoaindacom esses autores,a vitaminaA não apresentou
qualquerefeitopreventivonessascondiçõesexperimentais(GRADELETetaI.,1997;1998).

2,6.3.3 MecanismosdeAçãodo J3-carotenoEnvoMdoscomaCarcinogênese

Forampropostos,atéo momento,váriosmecanismosquepoderiamestar,eventualmente,
envolvidoscoma açãodo J3-carotenonacarcinogênese.

Assim, além da reconhecida função pró-vitamínica A do carotenóide, algumas
observaçõesfizeramcomquese suspeitasseda existênciade mecanismosintrínsecosde ação
relacionadoscom a moléculaintacta do carotenóide,como por exemplo:o fato de que a
ingestãode vitaminaA pré-formadanão estavaassociadaao risco de câncer de pulmão,ao
contráriodo J3-caroteno(PETOet aI, 1981);a observaçãode queo própriocarotenóidepoderia
se acumularem diversostecidos(SHAPIROet aI.,1984);e a constataçãode que carotenóides
tais comoa cantaxantina,que nãoapresentamatividadepró-vitamínicaA, tambémdemonstravam
açãoanti-carcinogênica(MATHEWS-ROTH,1982).

Desaeveu-se,posteriormente,ação quimiopreventivaintrinsecado J3-caroteno,tanto em
modelosexperimentaisdecarcinogênesein vitro(STICHe DUNN,1986;PUNGetaI.,1988;ZHANG
etaI.,1992)comoin vivo(MORENOetaI.,1995a;KATSUMURAetaI.,1996;RIZZIetaI.,1997).

Desta forma, a bioconversãodo carotenóidea retinóides e sua ação antioxidante,
constituem,naverdade,os mecanismosdeproteçãomaisaventadosnaliteratura.

Portanto,sabe-sequea conversãometabólicado J3-carotenonãoapenasnascélulasdo
intestinoe fígado,mastambémpossivelmenteem outrostecidos(WANGet aI., 1991),resulta,
em últimainstância,na produçãodosácidosretinóicostodo-transe 9-cis,capazesde atuarem
ao nível genômicoatravésdos receptoresnuclearespara o ácido retinóico(RAR) e para o
retinóideX (RXR),modulandoas expressõesde genesque podemestar, inclusive,envolvidos
com processos como a proliferação e diferenciação celulares, importantes para o
desenvolvimentodacarcinogênese(MANGELSDORFet aI.1994;SILVEIRAe MORENO,1998).

Além disso,comoconstituintedo sistemaantioxidantedo organismo,o J3-carotenopode
atuar,emdeterminadascondições,comopotenteneutralizadordeespéciesreativasde oxigênio
e sequestradorde radicais livres, principalmentea baixas pressões parciais de oxigênio,
encontradassob condiçõesfisiológicasna maioriados tecidos (BURTONe INGOLD,1984).
Assim, o carotenóidepode inibir a peroxidaçãolipídicano interiorde membranasatravésde
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1

bloqueiona propagaçãodas reaçõesde oxidação,reagindopreferencialmentecom o oxigênio
molecularsinglete(102)ecomoradicalperoxila(ROO.)(BURTON,1989;ROUSSEAUetaI.,1992).

Descreveu-se,portanto,queo J3-caroteno,comomoduladordo equilíbriooxidativodo
organismo,poderiainibirdiversosprocessosoxidativosrelacionadoscom a carcinogênese,
principalmenteemsuasetapasde iniciaçãoe promoção,sequestrandoo oxigêniosingletee
radicaislivresenvolvidoscom a formaçãodas neoplasias(PALOZZAe KRINSKY,1992;
ROUSSEAUetaI.,1992;SARKARetaI.,1995a;SIESe STAHL,1995).

Algumasreferênciasna literaturaindicamaindaa possibilidadedo J3-carotenoexercer
umaeventualaçãoemnívelgenômico.

Assim,relatou-seumaaçãoindutoradocarotenóidenaexpressãodogenequecodifica
paraa proteínaconexina43,componenteestruturaldasjunçõestipohiato,emfibroblastosde
camundongoesereshumanos(ZHANGetaI.,1992;1995).Descreve-sequeestasjunções,que
se demonstrouestarememnúmeroreduzidonacarcinogênese(KRUTOVSKIKHet aI.,1995),
estabelecemcomunicaçõesentreascélulasquepossibilitama passagemdesinaisregulatórios
do crescimento,dentreoutros,envolvidoscomo controleda proliferaçãotantodas células
normaiscomoneoplásicas(LOWESTEINe ROSE,1992).Destaforma,relatou-seque o
aumentodonúmerodasjunçõestipohiatosecorrelacionacoma inibiçãodocrescimentodecélulas
quimicamentetransformadas,e queretinóidese carotenóides,induindoo J3-caroteno,sãocapazes
deinduzi-Ias(HOSSAlNetaI.,1993;ZHANGetaI.,1995;SIESeSTAHL,1997;STAHLetaI.,1997).

Alémdisso,descreveu-sequeo J3-carotenopodereduzira expressãodeproto-oncogenes
em linhagenscelularesde neoplasiashumanasou papilomascutâneos(SCHWARTZet aI.,
1993;KATSUMURAetaI.,1996)e dogenep53mutante(SHKLARe SCHWARTZ,1994),bem
comoaumentara expressãodeproteínasdochoquetérmicoe dofatora denecrosetumoral
(TNF-a),estasúltimasrelacionadasà induçãodamortecelularprogramada(SCHWARTZetaI.,
1990;SCHWARTZe SHKLAR,1992;SHKLARe SCHWARTZ,1993;TOBAetaI.,1997).

Observou-se,ainda, em ratos submetidosà hepatectomiaparcial como modelo
experimentaldeproliferaçãocelular,queo J3-carotenoécapazdeinibir,atravésdemecanismos
pós-transcricionais,a expressãodo genequecodificaparaa enzima3-hidroxi-3-metilglutaril
coenzimaA (HMGCoA)redutase(EC 1.1.1.34)(MORENOet aI, 1995b),cuja atividadeé
consideradaetapacríticaparao metabolismointracelularnãosó docolesterolcomoaindade
outrosderivadosdomevalonato,queserelatoutambémestaremassociadosGOma proliferação
celulare a transformaçãomaligna(BROWNe GOLDSTEIN,1974;SOMAet aI.,1992;BENNIS
et aI.,1993).Constatou-se,tambémmaisrecentemente,em culturain vitrode linhagemde
Macrófagos,queo J3-carotenoé efetivamentecapazde inibira síntesecelulardocolesterola
partirdo(3H]acetato,masnãoapartirdo[14C]mevalonato,o queindicaqueocarotenóideestaria
atuandotambémnessascondiçõesexperimentais,atravésde um efeitoinibidorna enzima
HMGCoAredutase(FUHRMANetaI.,1997).

Sugeriu-sequeestasaçõesdoJ3-carotenoemnívelgenômicopoderiamsermediadas,talvez,
porumanovadassedereceptoresnudeares,ouatémesmoporreceptoresdafamíliaRXR,com
afinidadedeligaçãotantopararetinóidescomoparacarotenóides(ZHANGetaI.,1992;ACEVEDOe
BERTRAM,1995;MORENOetal.,1995a;NAVESeMORENO,1998;SILVEIRAeMORENO,1998).

Comomecanismosquepoderiamestareventualmenteenvolvidoscoma açãoprotetora
docarotenóidenacarcinogênese,descreveu-seaindasuacapacidadedemodulara atividade
deenzimasrelacionadascoma metabolizaçãodexenobióticos(BASUetaI.,1987;EDESetaI.,
1989;1991;MANORAMAet aI., 1993;SARKARet aI., 1994)ou do sistemade defesa
antioxidante(SARKARetaI.,1995;VANLlESHOUTetaI.,1996;HEet aI.,1997),e deinibira
mutagenicidadee a ocorrênciade lesõesou adutosdo DNA(MUKHERJEEet aI., 1991;

Moreno, Femando. S.

Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP



EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE j3-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTAR NA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

40

KRINSKY,1993;AIDOOet ai.,1995;RENNER,1995;UEHARAet ai.,1996;POOL-lOBELet aI.,
1997; SARKAR et ai., 1997), bem como a troca de cromátides irmãs, a formação de
micronúcleose de aberrações e translocaçõescromossômicas,que podem resultar da
exposiçãode linhagenscelularesa carcinogênicos(vllEITBERGet ai., 1985;STICHe DUNN,
1986;KRINSKY,1989b,SALVADORIetai.,1992;KRINSKY,1993;SARKARet ai., 1997).

Relatou-setambémqueo f3-carotenopodeestimularrespostasimunesrelacionadascom
~prevenção do câncer, tais como a proliferaçãode linfócitosT e B, e a citotoxicidadede
\MA'Çrófagos, de células "killer" naturaise de célulasT capazesde reconhecere eliminar
célÚlasneoplásicas,bemcomoa secreçãodefatoraltadenecrosetumoral(TNF-a)e interleucina1
alta (IL-1-a),por célulasmononucJearesdo sangueperiféricode humanos(TOMITAet ai., 1987;
SHKLARe SCHWARTZ,1988;BENDICH,1989;KRINSKY,1989b;KRINSKY,1991;ABDEL-FATTH
etai.,1993;SANTOSetai.,1996;FERNANDE8-CARLOSetai.,1997;HUGHESetai.,1997;KAZIet
ai.,1997).

Finalmente, demonstrou-se ainda em alguns poucos modelos experimentais, a
capacidade do f3-carotenode inibir a proliferação celular, tanto in vitro como in vivo
(MURAKOSHIet ai.,1989;PHIWPSet ai., 1993;TANAKAet ai., 1994;BIESALSKIe SCHÃFFER,
1997;GROSSetai.,1997;PARKetai.,1997),e depromovera diferenciaçãodecélulas(NIKAWAet
ai.,1995;BIESALSKIe SCHÃFFER,1997;GROSSet ai.,1997;PARKetaI.,1997).Acreálta-seque
partedoefeitoobservadonestescasospossaseratribuídaà conversãometabólicado f3-carotenoa
retinóidesativos,e partea umaaçãoin1rínsecadiretamenterelacionadaà moléculadocaroteoóide.

2.7 Retinóides

A "revoluçãodos retinóides"datado iníciodesteséculocoma elaboraçãodo papel
nutricionaldavitaminaA (BOLLAG,1996),quecorresponde,naverdade,à primeiravitamina
lipossolúvela ser reconhecida,por MCCOLLUMe DAVlS(1913),a partirde experimentos
conduzidosemratostratadoscomraçõesàs quaisse adicionouou não,manteiga,extratos
etéreosde gemade ovo, folhasde alfafa,fígadoou rim, que em muitomelhoraramo
crescimentodosanimais.

Todavia,nossoconhecimentohistóricoa respeitodessecompostoretrocede,provavelmente,
a uns3500anosatrás.Assim,nessesentido,já constam,inclusive,mençõesnospapirosde
KAHUN(ca.1825a.C.)e deEBERS(ca.1500a.C.),a tratamentosdeafeGÇÕesocularesatravés
da ingestãode fígadocruou aplicaçãotópicadeextratosde fígadode boi,respectivamente.
Alémdisso,existemevidênciasde queo primeiroreconhecimentoindiscutívelda cegueira
noturnaocorreuna Gréciaantiga,já havendoHIPÓCRATES(460-327a.C.) descritoa
"nictalopia"emseusegundolivro,denominado"Prognóstico"(WOLF,1996).

Entretanto,nãofoisenãoem1931,queKARRERe colaboradores(1931)descreveramo
isolamentoecaracterizaçãodaestruturaquímicadavitaminaA.

O tennoretinóide,introduzidoporSPORNe colaboradores(1976),serefere,naverdade,a
umafamíliadesubstânciasqueincluiavitaminaA (retinol)e seusderivadosmetabólicosnaturais,o
retinaldeídoeoácidoretinóíco,bemcomoinúmerosoutrosderivadossintéticos(IUPAG-IUB,1982).

A vitaminaA consisteemumálcoolprimáriodecadeialongae quepodese apresentar
emumasériedeformasisoméricas.Nanaturezaocorre,emgeral,comoretinolnasuaforma
todo-trans,e comtrêscaracterísticasestruturaisimportantes,ouseja,apresentando:~)umanel
f3-ionona,suaextremidadehidrofóbica;(ii)umacadeialateralisoprenóideconjugada,queestá
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sujeitaà isomerizaçãonapresençadeluz;e (iii)umgrupamentoterminalpolar,quepodeser
modificadoenzimáticaouquimicamenteparasetornaruméster,comoporexemplonocasodo
palmitatode retinila,ou umaldeído,comono retinaldeído,ou atémesmoser oxidadoa um
metabólitopolar,comonocasodoácidoretinóico(ROSS,1993;BASUe DICKERSON,1996b).

Namaiorpartedostecidosdeanimaiso retinóidepredominanteé o palmitatoderetinila,
emboratambémpossamocorreroutrosésteresde ácidosgraxos,tais comoo oleatoou
estearatoderetinila.A maioriadessesmetabólitostambémocorrenaconfiguraçãotrans.Além
disso,a formaaldeídica11-cis,ouseja,o 11-cisretinaldeído,e queconstituiumcromóforona
retinado olho,bemcomodiversasformasacídicas,comopor exemplo,os ácidosretinóicos
todo-trans,3,4-didesidro-e 9-cis,sãometabólitosativosdoretinol,presentesnamaioria,senão
emtodosostecidos(BLOMHOFF,1994).

É justamentea configuraçãoestruturalda vitaminaA que lhe conferedeterminadas
propriedadesfísicas,importantesnãosóparaa açãodopróprioretinolemsistemasbiológicos,
comotambémdeseuscompostosrelacionados.

Assim,por exemplo,devidoà sua estruturaquímicaa vitaminaA sofre facilmente
oxidaçãoquandoexpostaao ar, e isomerizaçãoquandoexpostaà luz. Alémdisso,suas
propriedadesestereoisoméricassãoparticularmenteimportantes,porexemplo,paraa fisiologia
davisão(WALD,1960;DINGLEe LUCY,1965;BASUe DICKERSON,1996b).

Fontes importantesde vitaminaA pré-formadana alimentaçãosão constituídas
exclusivamenteporprodutosdeorigemanimal,comoporexemplo,fígado,ovose leite(OLSON,
1994b).Praticamentenenhumoumuitopoucoácidoretinóicopré-formadoéencontradoemuma
alimentaçãonormal(BLOMHOFF,1994).

Define-secomoumaunidadeinternacional(UI)devitaminaA,0,3Jlgderetinoltodo-trans.
Poroutrolado,dopontodevistanutricional,considera-semaisadequadootermo"equivalentes
deretinol"(ER),queconvertetodasasfontesalimentaresdevitaminaA e carotenóidesemuma
únicaunidade.Assim,assume-se,geralmente,que1 Jlgderetinolequivalebiologicamentea 6
Jlgde j3-carotenoou 12Jlgdeumamisturadecarotenóidescomatividadeprá-vitamínicaA da
alimentação(IUPAC-IUB,1982;BLOMHOFF,1994).

2.7.1 Absorção, Transporte, Metabolismoe Armazenamentode Retinóides Naturais

Após suasingestões,alimentoscontendoésteresderetinila,istoé,vitaminaA pré-formada,
sofremhidrólisenolúmenintestinalporduasenzimaspancreáticas,ouseja,pelahidrolasedeésteres
decolesterole pelalipase,comsuasconsequentesliberaçõese agregaçõesemglóbulosdelipídeos
(ERLANSONe BORGSTOM,1968;SILVEIRAe MORENO,1998).

Nessesentido,foram aindadescritasno rato,e mais recentementeem seres humanos,
duas outras enzimaspresentesna membranaapicalda bordaduraem escova do enterócito
também capazes de realizarem hidrólise dos ésteres de retinila, uma delas estimulada
principalmentepelosal biliartaurocolato,e atuandopreferencialmenteem ésteresde retinilade
cadeiacurta,e a outra,pelosal biliardesoxicolato,agindomaisespecificamenteem ésteresde
retiniladecadeialonga(RIGTRUPet aI.,1994).

A seguir"o retinollivre não-esterificadoresultantepode ser absorvidopelos enterócitos
por difusãopassiva,quandopresenteno lúmenintestinalem concentraçõeselevadas,ou por
mecanismode difusãofacilitadamediadaporcarregador,quandoem concentraçõesfisiológicas
(DEWe ONG,1994).
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Evidênciasdemonstramquemenosdoque75%do retinolingeridosão absorvidos,e que
istodependedotipoe quantidadede gordurapresentenaalimentação(BLOMHOFFet aI.,1991;
BLOMHOFF,1994). .

No interior do enterócito,após sua absorçãoo retinol pode sofrer esterificação
principalmentecomácidosgraxosdecadeialongataiscomoo ácidopalmíticoou esteárico,
atravésdasatividadesdasenzimaslecitina:retinolaciltransferase(LRAT),queutilizacomofonte
deácidograxoo grupamentoacilanaposiçãosn-1da fosfatidilcolina(MACDONALDe ONG,
1988),e da enzimaacil:CoAretinol aciltransferase(ARAT), que, por sua vez, utiliza
grupamentosacilalivres(HELGERUDetaI.,1983).

Poroutrolado,emsuaformalivredescreveu-sequeo retinolpoderiaterefeitosdeletérios
nascélulas(ONG,1994).Assim,tão logono interiordasmesmasestese liga comelevada
afinidadea duasproteínascitoplasmáticas,ou seja,às proteínasligadorasde retinolcelular
CRBPe CRBPII,que,apesardeapresentarem56%de homologiaentresuassequênciasde
aminoácidos,diferem,entretanto,emsuaspropriedadesfisiológicas(ROSS,1993;ONG,1994).

Descreveu-se,ainda,que a proteinaligadorade retinolcelularCRBPIIse localiza
exclusivamentenointeriordoenterócito,onderepresentacercade 1% daproteínacitossólica,
enquantoa CRBPpodeser encontradaem diferentestecidostais comona musculaturado
intestinodelgado,nosrins,testículos,pulmõese nofígado(CROWe ONG,1985;WOLF,1991;
ROSS,1993).Alémdisso,relatou-sequeas duasproteínas,ou seja CRBPIIe CRBP,são
tambémcapazesdeseligaraoretinaldeído,a primeiracoma mesmaafinidadequedemonstra
paracomo retinol,e asegunda,sendoaindacapazdeselígaraoisômero13-cisdoretinole ao
3-desidroretinol.Todavia,estealdeídopodedeslocaro retinolapenasde sua ligaçãocom a
CRBPII(MACDONALDeONG,1987).

Nointeriordoenterócitoo retinolligadoàCRBPIIsofreesterificaçãoprincipalmentepelaação
daenzimaLRAT.Entretanto,quandopresenteemaltasconcentraçõesíntracelulareso retinolsatura
estaproteínaligadora,sendo,então,esterificadopelaenzimaARAT(BLOMHOFFetaI.,1991).

A seguir,osésteresderetinilasintetizadossãoincorporadosemquilomícrons.Estessão
transferidosparao sistemalinfáticoporexocitose,atingindoa circulaçãosistêmica,ondesão
metabolizadosemremanescentesdequilomícrons,e retomandoaofígadoretendoa maiorparte
dosésteresderetinilaquecarregam(HENDRIKS,1996;GERSTER,1997b).Estesremanescentes
parecemser tambémimportantesparaa liberaçãodiretade retinolem tecidosextrahepáticos
caracterizadosporintensaproliferaçãocelulare diferenciaçãotaiscomoo baçoe a medulaóssea,
bemcomoparao pulmão,rim,tecidoadiposo,musculaturaesqueléticae leuc6citosda periferia
(BLOMHOFFetaI.,1990a;BLOMHOFF,1994;GERSTER,1997b).Poroutrolado,o ácidoretinóico,
produtodeoxidaçãodoretinaldéido,é absorvidodiretamenteparao sistematributáriodaveiaporta,
sendotransportadonosangueligadoàalbumina(BlOMHOFFetaI.,1990a).

Portanto,cercade 70 a 80%dosésteresde retinilapresentesnosremanescentesde
quilomícronssãocaptadospelofígado,ondese descreveua presençadedoisdiferentestipos
de célulasparticularmenteenvolvidascomo metabolismoda vitaminaA, ou seja,as assim
chamadascélulasperissinusoidaisestreladas,oude Ito,responsáveispeloarmazenamentodo
retinolna formadeésteresespecialmentenaregiãoperiportal,e os hepatócitos,diretamente
envolvidoscoma captaçãodosremanescentesdequilomícronse coma síntesee secreçãoda
proteínaligadoraderetinol(RBP),umaproteínade21kDacom182resíduosdeaminoácidose
apenasumsítiodeligaçãoparaoretinol(BATRESeOlSON,1987;BlOMHOFFetaI.,1991).

Acreditava-seatéhánãomuitosanosatrásqueos hepatócitosconstituiamo principal,se
nãoo único,sítiodesíntesede RBP.Entretanto,sabe-seagoraquecélulasdemuitosoutros
tecidosapresentammRNApara RBP,ou seja,parecemtambémsintetizaressa proteína
(SOPRANOetaI.,1986;BLOMHOFF,1994).
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No interiordos hepatócitosos ésteresde retinilasão subsequentementehidrolizados,
possivelmentepelasenzimasretinilésterhidrolaseácidae neutrapresentesna membrana
plasmáticae/ouendossomos,e o retinolformadoé transferidoparao retículoendoplasmático,
ondeseligaà RBPparaposteriorsecreçãoparao exteriordacélula(RONNEetaI.,1983;GAD
e HARRISON,1991;BLOMHOFF,1994).A interaçãodoretinolcoma RBP(holo-RBP)serve
parasolubilizara vitaminanosanguee protegera moléculaderetinolcontraeventualalteração
oxidativa(BASUe DICKERSON,1996b).Entretanto,antesde ser liberadoparaa circulação
sistêmicao complexoretinol-RBPse associa,no lúmendo retículoendoplasmático,a uma
proteínahomotetraméricade55kDasintetizadapelofígadoe quetambémapresentaumsítiode
ligaçãocomelevadaafinidadepelatiroxina,a transtiretina(TTR),previamenteconhecidacomo
pré-albumina,quereduzsuafiltraçãoglomerular(BLOMHOFFetaI.,1991;HENDRIKS,1996),

A moléculaderetinolcirculadiversasvezesentreo fígadoe os tecidosextrahepáticos,
antesdeserirreversivelmentedegradada.Comoameia-vidadaRBPnoplasmaémenordoque
a do retinol,isto implica,entretanto,na necessidadede sínteseadicionalde RBPparaque
ocorrarecirculaçãodevitaminaA(LEWISetaI.,1990;ROSS,1993).

Assim,ocomplexoretinol-RBPliberadopeloshepat6citostemafunçãobásicadesatisfazeras
necessidadesdevitaminaAdoorganismo,sendoorestantearmazenadonascélulasperissinusoidais
estreladas,quecontêmcercade80-90%dototalhepáticoderetinol,principalmentenaformade
ésteresderetinila(BATRESeOLSON,1987;BLOMHOFFeWAKE,1991).

Osmecanismosab"avésdosquaisascélulascaptamo retinolpresentenocomplexoretinol-
RBP-transtiretinasãoaindacontroversos(ROSS,1993;HENDRIKS,1996;SILVEIRAe MORENO,
1998),tendo-sedemonstradoqueistopodeocorrercom(SMELANDetaI.,1995)ousem(NOYeXU,
1990;NOYe BLANER,1991)a presençadereceptoresespecíficosparaa RBP,presentesnas
membranasplasmáticas.

De umaformageral,cercade 10-20%da vitaminaA ingeridanaalimentaçãonãosão
absorvidos.Dorestante,aproximadamente20%aparecemnasfezesatravésdabile,17%são
excretadosnaurina,3%sãoexpiradoscomoC02e 40-50%sãoarmazenadosnoorganismo,
primariamentenofígado(BASUe DICKERSON,1996b).

Portanto,a ingestãoderetinolemexcessoporperiodosprolongadospodecausarlesão
hepática,tendo-sesugeridoquea toxicidadeda vitaminaA podeser devidaà sua elevada
concentraçãoexcedendoa capacidadede ligaçãoda moléculade RBP,ou de CRBP,com
consequenteprecipitaçãodoretinole alteraçãonaestruturae funçãonormaldasmembranas
celulares(BLOMHOFF,1994;LETTINGAet aI.,1996), Umoutroeventualmecanismoque
poderiaser responsávelpelatoxicidadeseriaatravésda interaçãodos retinóidescomseus
respectivosreceptoresnucleares(SILVEIRAeMORENO,1998).

Damesmaformaquenointestinodelgado,o retinolligadoà CRBPpodeseresterifícado
nofígado,pelasenzimasLRATe ARAT(BLOMHOFFet aI.,1991).Alémdisso,descreveu-se
queaCRBPestátambémenvolvidacomaconversãodoretinolhepáticoemácidoretinóico,que
emelevadasconcentraçõespodeinibira conversãoda vitaminaA emretinaldeído,alémde
estimularasíntesedeésteresderetinila(NAPOLl,1993;WANGetaI.,1993).

Assim,no interiordascélulaso retinolpodeser armazenadona formade ésteresde
retinila,podeser recicladonovamenteparaa circulaçãosistêmicaou ser oxidadoa ácido
retinóico,o queenvolve,inicialmente,a oxidaçãoda vitaminaA emretinaldeído,atravésdas
atividadesdas enzimasálcooldesidrogenasee retinoldesidrogenase(BLOMHOFF,1994;
SILVEIRAeMORENO,1998).

Observou-sequeo retinaldeído,porsuavez,podeser oxidadoa ácidoretinóicopela
enzimaretinaldeídodesidrogenasee membrosdafamíliadosistemacitocromoP450,ouseja,
assuasformas1A1e 1A2,e quediversasoutrasisoenzimasdessesistemapodemparticipar,a
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seguir,do metabolismodo ácido retinóico,produzindocompostospolarestais comoos ácidos
retinóicos4-0H e 18-0H, que serão posteriormenteexcretadosna urina ou conjugadosno
fígado com o ácido glicurônico,com subsequenteexcreçãobiliar na forma de glicuronídeos
(ROBERTSetaI.,1992;ROSS,1993;EL-AKAVIe NAPOLl,1994;DUESTER,1996).

Diversos desses compostos,apesar de constituíremmetabólitosdo ácido retinóico,
apresentamaindaatividadebiológica.Relatou-seaindaqueo principaldestesglicuronídeos,o retinoil
j3-glicuronídeoé capaz de estimularo crescimentode animaisdeficientesem vitaminaA e
induzirin vitroe in vivoa diferenciaçãodecélulasepitelias(FORMELUetaI,1996;BARUA,1997).

O ácidoretinóicotodo-transpodetambémdarorigemnoorganismoao isômero9-cis,quese
ligacomelevadaafinidadeaosreceptoresnuclearespararetinóides,capazesderegularemrespostas
celulares.Discute-se,entretanto,se este processode isomerizaçãoocorreespontaneamenteou
atravésdeatividadeenzimática(NAPOLl,1996a;1996b;MERTZetaI.,1997).

Relatou-se,ainda, que as células de diferentestecidos tais como do fígado, cérebro,
ovário, testículos,útero e rins sintetizamuma proteínaque se liga ao ácido retinóicocelular
(CRABP),e que tem afinidadede ligação principalmentepelo isômero todo-trans,mas que
tambémé capazdese ligara seusisômeros9-cise 13-cis,bemcomoa seumetabólitopolar,o
ácido 4-0H-retinóico(FIORELLAe NAPOLl,1994).Apesarde sua verdadeirafunçãonão estar
aindadevidamenteesclarecida,sugeriu-sequeestaproteínatalvezpudesseestarenvolvidacomo
transportedoácidoretinóicodocitossolparao núcleoou,atémesmo,queestivessemaisdiretamente
relacionadacoma homeostasedo ácidoretinóicono interiorda célula,sequestrando-oe limitando
suadistribuiçãoe efeitosbiológicos(ROSS,1993;NAPOLletaI.,1995).

Alémdisso,descreveu-sea existênciadeumaoutraproteínacelularcomafinidadede ligação
peloácidoretinóico,a CRABPII,compropriedadessemelhantesàsdaCRABP,e detectáveldurantea
embriogênese,mascujalocalizaçãoserestringeà pele,emadultos(ASTROMetaI.,1991).

2,7.2PropriedadesBiológicasdosRetinóidesNaturais

~

Reconhece-se,hámuitosanos,quea vitaminaA é umnutrienteessenciala animas,necessáioà
espermatogênesee ao desenvolvimentoembrionárioadequados,à promoçãodo crescimentode
umaformageral,e à manutençãodaintegridadedosistemaimunee dafunçãovisual,bemcomoda
proliferaçãocelulare diferenciaçãonormais(OLSON,1994c;SPORNetaI.,1994).

Com o decorrerdo tempo,tornou-setambémclaro que não só o retinol,comotambém
outrosretinóidesnaturaispodemapresentarpropriedadesbiológicasespecificas.Assim,sabe-seque
o retinol,retinaldeídoe ésteresde retinila,que são interconversíveis,desempenhampapéisna
visãoe espermatogênese(OLSON,1994c;SPORNetaI.,1994;BARUA,1997),Emcontrapartida,a
formaácidada vitaminaA, ou seja,o ácidoretinóico,podesubstituira vitaminaA quantoa seus
papéis no crescimentoe desenvolvimento,mas não é ativo na visão e reprodução(BASUe
DICKERSON,1996b).

A falta de ácido retinóicopode causarsintomasde deficiênciade vitaminaA, mas seu
excesso pode ser tóxico ao organismo.Da mesmaforma, a deficiênciade vitaminaA pode
resultarem enfermidades,cegueirae até morte,e seu excessoculminarem hipervitaminose,
bemcomoemteratogenicidade(OLSON,1994c;SPORNet aI.,1994).

Assim,diversosestudosdemonstraramque a vitaminaA é necessáriaao crescimentoe
desenvolvimentonormais,e sua deficiênciase expressaapós poucassemanas,em porcos,
gatos, galináceose outras espéciesde animais, como anorexiaseguidade rápida perda de
pesoe interrupçãonocrescimento(GERSTER,1997b).
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No olho a vitaminaA tem uma ação específica,altamentecomplexa,para a visão no
escuro.Associadoà proteínaopsina,o isômero 11-císdo retinaldeído,derivado natural da
vitaminaA,formaa rodopsina,umpigmentovisualsensívelà luzlocalizadonosbastonetesdaretina.
Após exposiçãoà luz os pigmentosvisuaisse desintegramliberandosinaisde energiaque se
traduzemna imagemvisual,formado-se,a seguir,no ciclo da visão,nova rodopsina.Um dos
primeirossinaisda deficiênciadevitaminaA é a nictalopia(cegueiranoturna)ou menorcapacidade
visualà luzdifusa(SPORNetaI.,1994;BASUe DICKERSON;1996b;GERSTER,1997b).

Outra propriedadebiológica importanteda vitamina A é seu papel no controle da
proliferaçãocelulare diferenciação.Há muitosanossabe-se,por exemplo,que sua deficiência
resulta em queratinizaçãode epitéliosciliares secretantesde muco e em outras alterações
epiteliais,inclusivemetaplasiassemelhantesàquelascausadaspor carcinogênicosquímicos,
em tecidossensíveiscomoos da traquéia,pele,glândulasalivar,córneae testículos(BASUe
DICKERSON,1996b;DELUCAetaI.,1997;GERSTER,1997b).

Noolho,lesõesdaconjuntivae dacómea,taiscomoa xerose,manchasde Bitot erosõese,
finalmente,a cegueira,resultamde alteraçõesna diferenciaçãodo epitéliosuperficial(BASUe
DICKERSON;1996b).

Alteraçõesna divisãoe diferenciaçãocelularespodemtambémafetarcélulas-mãe("stem
cells"),resultando,por exemplo,em deficiênciade hematopoiese.A deficiênciade vitaminaA
está então frequentementeassociadacom anemia,caracterizadapor ferro sérico reduzido,
baixacapacidadede ligaçãodo ferro,masdeposiçãoaumentadadessemineralno fígado.Esta
respondeprontamenteà suplementaçãocomvitaminaA (GERSTER,1997b).

Damesmaforma,a deficiênciadevitaminaA poderesultaremalteraçõesnaimunidade,tanto
humoralcomocelular,bemcomoem respostasanormaisde reparotecidual,com consequente
aumentodaseveridadedeinfecções(ROSS,1992;ROSSe STEPHENSEN,1996).

Acredita-seque essa grande diversidadede efeitos biológicosdos retinóidesseja em
parte mediada,em última instância,por proteínasreceptorasnuclearesque fazem parte da
numerosafamíliade receptoresparaos hormôniosesteróidese tireoidianos,bemcomopara a
vitaminaD,e que atuamcomofatoresde transcriçãomodulandoa expressãogênica(EVANS,
1988;MANGELSDORF,1994;SILVEIRAeMORENO,1998).

Essanovaera da pesquisaemvitaminaA teveseu início aofinal da décadade 80 deste
século,porocasiãodo descobrimentoquasequesimultâneo,por doisgruposindependentesde
pesquisa,umlideradoporP.CHAMBONemStrasbourg(França)e o outropor R.M. EVANSem
SanDiego(EUA),daexistênciade receptoresnuclearesparao ácidoretinóico(KASTNERet aI.,
1994;MANGELSDORFet aI.,1994;WOLF,1996).

Estesatuamcomofatoresdetranscriçãodependentesdeseusligantes,e sãoestruturalmente
semelhantes,apresentandouma regiãoPJBpróximaà extremidadeamino-terminalda proteína,
importantepara a ativaçãoda transcrição,uma regiãoC contendodois motivos ligadoresde
zincoenvolvidoscoma ligaçãodo receptora sequênciasespecíficasdo DNA,e uma região E
próximaà extremidadecarboxila-terminal,responsávelpelaligaçãodo receptora seu ligantee
para a formaçãode dímeros.As funçõesdas regiõesD e F desses receptoresnão foram,
entretanto,aindasuficientementeesclarecidas(LEIDet aI.,1992).

Descreveu-seaindaa existênciade dois tipos de receptorespara retinóides,os assim
chamadosreceptoresRARe RXR,com seusrespectivossubtiposa, p e y, todos codificados
por genesindividuais.Os receptoresRARpodemse ligarao ácidoretinóicotodo-transe a seu
isômero9-cis,bemcomoao 4-oxo-retinol,um metabólitoda vitaminaA, mas não apresentam,
entretanto,afinidadepelo isômero13-císdo ácidoretinóico.Já os receptoresRXRapresentam
afinidadepeloisômero9-cisdo ácidoretinóico,masnãopeloisômerotodo-trans(GUDAS,1994;
MANGELSDORF,1994).
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Alémdosisõmerostodo-transe 9-cisdo ácidoretinóico,os receptoresRARe RXR
podemse ligar com diferentesgraus de seletividade,a uma variedadede retinóides
sintéticos(LOTANet aI.,1995).

Estesreceptoresvariamemtermosde suasdistribuiçõesnosváriosteci~vsduranteo
desenvolvimentoe navidaadulta,tendo-se,portanto,sugeridoquepodemapresentarfunções
distintasnaregulaçãodatranscriçãogênica.Destaforma,observou-se,porexemplo,expressão
dosgenesquecodificamparaosreceptoresRARae RXRj3emdiversostecidosdeembriõese
animaisadultos,enquantoa expressãodogeneparao receptorRARj3foi detectadanosrins,
músculoe próstatade animaisadultos(LEIDet aI.,1992;MANGELSDORF,1994),Poroutro
lado,constatou-seexpressãodogenequecodificaparao receptorRARynapele,o quesugere
seuenvolvimentonamorfogênesee diferenciaçãoepitelial(RUBERTEetaI.,1990).

Alémdisso,relatou-seemumestudoin vitroemcélulasF9,emquese realizoumutação
nogeneparao receptorRARy,perdadaexpressãodegenesquerespondema retinóides,tais
comodosgenesparaas proteínasHoxa-1,Hoxa-3,lamininaB1e colagenaseIV,bemcomo
reduçãonometabolismodoácidoretinóicotodo-transa seusderivadospolares.Nessemesmo
estudo,a realizaçãode mutaçãono geneparao receptorRARaresultouem aumentodo
metabolismodo retinóidee reduçãona expressãodosgenesparaCRBPIIe Hoxb-1,o que
indicaquecadasubtipodereceptorpodeapresentarumafunçãoespecíficanamodulaçãoda
expressãogênica(BOYLANetaI.,1995).

GenesdafamíliaHoxcodificamparaproteínasqueatuamcomofatoresdetranscrição,e
cujasexpressõesestãoenvolvidascomo desenvolvimentoembrionárioadequado(MARSHALL
etaI.,1996).

Observou-se,ainda,queestesreceptoresnuclearespararetinóidespodemmodulara
transcriçãoligando-secomodímerosa sequênciasnucleotídicasespecíficaspresentesnos
elementosderespostadeseusgenesalvos(MANGELSDORF,1994).

OsreceptoresRXRsãoos únicoscapazesdeformarhomodímeros(RXR-RXR),atuando
nestaformaemgenestaiscomoCRBPIIe apoA1. Formamtambémheterodímeroscomos
receptoresRAR(RXR-RAR),para a vitaminaD (RXR-DR),para o hormõniotireoidiano
(RXR-TR)ecomo receptorproliferadordeperoxissomosativado(RXR-PPAR).Heterodímeros
sãomaisestáveisquehomodímerose apresentammaiorafinidadecomregiõespromotorasde
genespresentesnoDNA(MANGELSDORF,1994;CHAMBON,1996).

Descreveu-se,ainda,que o heterodímeroRXR-RARe o homodímeroRXR-RXR
reconhecemsequênciasespecíficasde nucleotídeospresentesemgenesquerespondemaos
retinóides.Tais elementosconsistemde três ou mais repetiçõesda sequênciade bases
AGGTCA.Assequênciasdoelementoderespostaparao ácidoretinóico(RARE),ouseja,parao
heterodímeroRXR-RAR,encontram-seseparadaspor2 ou5 nucleotídeos(DR2e DR5),sendo,
inclusive,o espaçamentoDR5o maisfrequente,enquantoqueo elementode respostaparao
homodímeroRXR-RXR(RXRE)reconheceessasmesmassequênciasquandoespaçadaspor
apenas1nucleotideo(DR1)(MANGELSDORF,1994).RAREse RXREssãotambémcapazesdese
ligarema complexosdehomoouheterodímerosde receptoresnuclearesórfãostais comoa
proteínaregulatóriaapo A1 (ARP-1),receptoresnuclearesdo hepatócito(HNF-4)e a
proteína3 v-erbA-relacionada(00 3) (NAKSHATRIe CHAMBON,1994;CHAMBON,1996;
JIANGeSLADEK,1997).

Entende-sepor receptoresórfãosaquelesmembrosda famíliade receptorespara
hormõniosesteróides/tireoidianos/retinóides,paraos quaisaindanãose determinouumligante
específico(GUDAS,1994).

Assim,observou-sequeretinóidespodemtantoestimularcomoinibiratranscriçãogênica.
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Exemplosde genesativadospelo ácidoretinóicoe seus receptores,por processo
denominadode transativação,sãoos genesquecodificamparao hormõniodocrescimentoe a
oxitocina,paraenzimascomoa fosfoenolpiruvatoouálcooldesidrogenasee os genesparaas
proteínasCRBPe CRABPII,bem como para algumasproteínasconstituintesda matriz
extracelular,taiscomodeterminadascolagenasese a lamininaB (GUDASet aI.,1994).Neste
caso,estespodematuardeformadiretasintetizandoumaproteínaapósligaçãodosreceptores
RARouRXRaoelementoderespostadorespectivogenenoDNA,ou indireta,produzindoum
fatordetranscriçãoqueatuará,aseguir,nosgenesalvos(SILVEIRAe MORENO,1998).

Poroutrolado,exemplosdegenescujastranscriçõessãoinibidasporretinóidessãoos
genesparaosfatoresdecrescimentoIGF-1e TGF-a.(GUDASet aI.,1994),bemcomoo gene
paraa proteínaGladamatrizextracelular(KIRFELetaI.,1997).

Descreveu-se,alémdisso,queas açõesdosretinóidesnatranscriçãogênicadependem
das quantidadese tipos dos receptorespresentes,da mesmaforma que dependemdas
concentraçõesdeseusligantes.Assim,napresençade umaconcentraçãoreduzidado ácido
retinóico9-ciseloudegrandesquantidadesdereceptoresRAR,ocorrea formaçãopreferencial
do heterodímeroRXR-RAR,quenessascondiçõespode,inclusive,se ligarao elementode
respostaRXRE,inibindoa transcriçãogênica,comoporexemplonocasoda proteínaCRBPII
(MANGELSDORFetaI.,1991).

Relatou-se,ainda,queretinóidespodemtambématuaremnívelpás-transcricionalatravésdo
aumentodaestabilidade(ZHOUetaI.,1994)oumeia-vidadoRNAmensageiro(BEXetaI.,1995),e
regulandooprocessamentodeprecursoresdetranscritos(JARROUSe KAEMPFER,1994).

Alémdisso,atravésde umprocessodenominadode transrepressão,observou-seque
retinóidespodeminibiralgunsoncogenese colagenases,bemcomoo fatorde crescimento
TGF-J31atravésda interaçãodosreceptoresRARe RXRcomo complexoprotéicoAP-1,um
dímerodasproteínascodificadaspelosproto-oncogenestos e jun em geralenvolvidocomo
controledaproliferaçãocelulare dainflamação,comconsequenteperdadacapacidadedesse
fatordetranscriçãodese ligara elementosderespostadeseusrespectivosgenes(SALBERT
etaI.,1993;GUDASetaI.,1994).

As regiõesdosreceptorespararetinóidesquecontribuemparacomo antagonismoda
funçãodocomplexoAP-1nãosãoidênticasàquelasenvolvidascoma ativaçãotranscricional
(NAGPALetaI.,1995).

2.7.3RetinóideseCâncer

2.7.3.1EstudosemHumanos

Devidoa seu envolvimentocomo controleda proliferaçãoe diferenciaçãocelular,há
algunsanostem havidobastanteinteresseem se esclarecero papelda vitaminaA na
carcinogênesehumana, tendo sido conduzidos,consequentemente,diversos estudos
epidemiológicosobservacionaisque procuraramexaminara relaçãoentre a ingestãode
vitaminaAe oriscoparaocâncer.

Entretanto,deumaformageral,asevidênciasforamatéo momentoinconclusivasnesse
sentido,nãohavendo,inclusive,muitasdessasinvestigaçõesestabelecidodistinçõesentrea
ingestãodevitaminaApré-formadaeadecarotenóides.

Assim,BJELKE(1975)foi o primeiroa relatarna literatura,evidênciasepidemiológicas
sugestivasdequea vitaminaA poderiaterumefeitoprotetorcontrao câncerdepulmão,e quese
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basearamemuminquéritoenviadoa 8278norueguesesemqueesteseramquestionadosa respeito
deseushábitosalimentarese detabagismo,bemcomoemumindicedeingestãototaldevitaminaA
calculado,a seguir,a partirdoconsumodevegetaise laticíniosreferidopor essapopulação.

Nos anos subsequentes,diversosoutros estudu~sugeriramque o maior consumode
vitaminaA na alimentaçãopoderiaproporcionarproteçãocontrao câncerde pulmão.

Destaforma,doisanosapós,em umestudotipo caso-controleconduzidoem mulheres
chinesasde Singapura,observou-sea existênciade uma associaçãoinversaentreo consumo
de hortaliças,ricas em carotenóidescom atividadepró-vitamínicaA, e o câncer de pulmão
(MACLENNANetai., 1977).

PreparaçõestarmacológicasdevitaminaA tambémpareceramconferiralgumbeneficio,aose
compararsuasutilizaçõesentre800indivíduosrecémdiagnosticadoscomoportadoresdecâncerese
3.433pacientescomcondiçõesnão-malignas,observando-senoshomens,umaassociaçãonegativa
entreo desenvolvimentodecâncere o usofi"equentedossuplementos(SMITHe JICK,1978).

Já no início dos anos 1980s,tornou-seevidentea existênciade uma associaçãomais

especificamenteentreo f3-carotenoe reduçãodo riscoparacâncerde pulmão,masnão parao
retino\.

Assim, em um estudo prospectivoconduzidoem 1.954 homens de meia-idadee que
foram seguidos por 19 anos, descreveu-seque a ingestão de f3-carotenona alimentação
relacionava-seinversamentecoma incidênciade câncerde pulmão,antese após ajusteparao
consumode cigarros.Por outro lado, não se observounessa investigação,relação entre a
ingestãodevitaminaA pré-formadae o riscoparacâncerde pulmão (SHEKELLEet ai.,1981).

Em umainvestigaçãorealizadano Havaíem 102mulherese 230 homensportadoresde
câncerde pulmão,bemcomoem 268mulherese 597 homenscontroles,demonstrou-seainda
uma associaçãonegativaclaramentedose-dependente,entre a ingestão de f3-carotenona
alimentaçãoe o risco parao câncerde pulmãonos doissexos. Não se observou,entretanto,
associaçãoentreo retinole o câncerdepulmão(LEMARCHANDet ai., 1989).

Por outro lado, em um estudo conduzido em 106 pacientes portadores de câncer

epidermóide de pulmão e 212 controles, observou-se que os consumos de vitamina A
pré-formadae de f3-carotenoestavamassociados,de formaindependentee significante,a um
menor risco de desenvolvimentodessa neoplasia(DARTIGUESet ai., 1990). Portanto,ao
mesmotempoqueestainvestigaçãoconfirmouo papelprotetordo f3-caroteno,tambémsugeriu,
entretanto,quea vitaminaA pré-formadaexerceo mesmoefeito.

Maisrecentemente,emurnarevisãodeestudosepidemiológicosobservacionaispublicadosna
literatura,descreveu-seque de sete investigaçõestipo caso-controleque avaliaramo risco para
câncerde bexigae a ingestãode vitaminaA pré-formadana alimentação,quatronãoobservaram
associação,duasconstataramreduçãode riscoe umadetectouaumentodo mesmo,emboranão-
significante,o quetalvezpossasugerirquea maioringestãode retinolpodereduziro riscoparao
câncer de bexiga. Todavia, relalou-setambém nessa mesma revisão, que as evidências
epidemiológicaspublicadasaté então na literatura,apontavampara o falo de não haver,
possivelmente,umarelaçãoentrea ingestãode vitaminaA pré-formadana alimentaçãoe os riscos
paraos cânceresde pulmão,estômago,mama e colo uterino(WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICANINSTITUTEFORCANCERRESEARCH,1997e).

Diversosestudosepidemiológicoscomparativosdemonstraram,ainda,a existênciade uma
associaçãoentre asconcentraçõesséricasreduzidasderetinolou f3-caroteno,e o desenvolvimento
de câncer em numerosossítios, incluindoo pulmão,cavidadeorallorofaringe,esôfago,tralo
gastrointestinal,próstata,colouterino,ovárioe mama.Em relaçãoao carotenóide,essasrelações
parecemprecedero desenvolvimentodamoléstia.Entretanto,asevidênciasnessesentidoquantoao
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retinolsão bemmenosconsistentese, em algunscasos,as associaçõespodemrepresentarmais
umaconsequênciadoqueacausadocâncer(HONGe ITRI,1994).

Não existemtambémevidênciasconsistentesaté o momentode que a suplementação
comretinol possareduziro riscode desenvolvimentode qualquertipo de câncer.Ao contrário,
noestudoCARET(J3-CaroteneandRetinolEfficacyTrial)de intervençãoprimária,conduzidoem
milharesde indivíduoscom históriapréviade tabagismoou exposiçãoao asbestono ambiente
de trabalho,e aosquaisse administroudiariamente25.000UI de retinolassociadasa 30 mg de
J3-caroteno,descreveu-seum aumentosignificantedo risco para câncer de pulmãono grupo
suplementado,emcomparaçãoao grupoquerecebeuapenasplacebo(OMENNei aI.,1996).

Em contrapartida,relatou-seque no estudoWittenoom,conduzidona Austrália,o câncer
de pulmãofoi menosfrequenteem trabalhadoresde minasde asbestoque receberamretinol
(palmitatode retinila25.000Ul/dia),do que naquelesque receberamJ3-caroteno(30 mg/dia),
emboraa diferençanãotenhaalcançadosignificânciaestatísticanessecaso(DEKLERK,1998).

Já em duas investigaçõesrealizadasem Linxian,onde se procurouavaliaro efeito da
suplementaçãocom retinol (palmitatode retinila;5000UI/dia),em combinaçãocomo zinco ou
outras vitaminase microelementos,na prevençãodos cânceres de estômago e esôfago,
extremamentefrequentesnaspopulações dessaregiãoda China,não se constatouqualquer
efeito benéfico por parte da vitamina A, até mesmo quando já existiam anteriormente
deficiênciasnutricionaisestabelecidas(BLOTei aI.,1993;LIei aI.,1993).

Doisoutrosestudosde intervençãoconduzidosnos EUAdescartaramumefeitobenéfico
do retinol(25.000Ulldia)emrelaçãoao carcinomacutâneode célulasbasais.Observou-se,por
outro lado, uma redução de 25% no risco de desenvolvimentodo carcinoma de células
escamosas,uma neoplasiamais agressivaque a anterior,em indivíduosque apresentavam
risco moderadode desenvolvimentode carcinomasde pele, emboraindivíduoscom alto risco
nãotivessemapresentadoqualquerbeneficio(LEVINEei aI.,1997;MOONei aI.,1997).

Deve-seressaltar,entretanto,que apesarde bem projetadose conduzidos,esses seis
estudos de intervençãoprimáriativeram suas limitações.Assim, por exemplo, nos estudos
CARETe Wittenoomnãofoi possívela inclusãodegruposplacebo.Todosos ensaios,excetoos
de Linxian,foraminterrompidosou modificadosantesdo que inicialmenteplanejado.Alémdisso,
estes foram conduzidosem indivíduosde alto-risco,o que impossibilitaa extrapolaçãodos
resultadosobtidosparaa populaçãogeral.

Quantoà prevençãodo desenvolvimentode novoscânceresprimáriosou de recorrência,
procurou-seavaliarna Itália,em 1993,o efeitoadjuvantede altasdosesde vitaminaA em 307
pacientesportadoresdecâncerpulmonargrauI decélulasnão-pequenas.Apósa cirurgia,estes
foramdistribuídosaleatoriamenteem dois grupos,umtratadocom dosesorais de palmitatode
retinila(300.000Ul/dia)e o outroque não recebeutratamento.Após46 mesesde seguimento,
37% dos indivíduostratados e 48% dos não tratados apresentaramuma recorrênciaou
desenvolvimentode novos cânceres primários. Dezoito pacientes do primeiro grupo
desenvolveramnovoscânceresprimários,enquantoisto ocorreu em 33 indivíduosdo grupo
controle.O iníciodo desenvolvimentode novoscânceresprimáriosfoi aindasignificantemente
retardadonogrupotratadocoma vitaminaA (PASTORINOei aI.,1993).

Já em 1994,avaliou-se,nosEUA,a eficáciado acetatode retinilaquandoadministradoem
dosesdiáriasde 5000UI ou 40.000UI combinadascomoutrasvitaminasou o zinco,em reduzir
recorrênciasde carcinomasda bexiga.Após12 mesesdetratamento,apesarda sobrevidater sido
semelhantenosdoisgrupos,as taxasgeraisde recorrênciaforamde 80% no grupotratadocom
baixasdosesdevitaminaA e de40%notratadocomaltasdosesdiárias(LAMMeiaI.,1994).

Entretanto,descreveu-seque a vitaminaA por via oral não foi capaz de aumentara
sobrevida de pacientesportadoresde melanomamaligno cutâneo em sua fase inicialapós
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18 meses de tratamento(MEYSKENSet ai., 1994), nem de prevenira recidivaou
desenvolvimentode novoscânceresprimáriosde cabeçae pescoço(JYOTHIRMAYIet ai.,
1996).

Poroutrolado,emsetratandodelesõespré-neoplásicas,relatou-sequetantoavitamina
A comoo j3-carotenoforamcapazesdereduzira frequênciadecélulasexfoliadasdacavidade
oralqueapresentavammicronúcleos(STICHetai.,1984a,1984b;STICHe ROSIN,1984),bem
comode revertere suprimira leucoplaquia,uma condiçãopré-cancerosafrequentemente
associadacomodesenvolvimentodocânceroral(STICHetaI.,1988a,1988b).Apesardoj3-caroteno
terapresentadoporsisóalgumaatividade,a combinaçãodessecarotenóidecombaixasdosesde
vitaminaAfoimaisefetiva(STICHetaI.,1988b,1991).

Alémdisso,relatou-sequeo tratamentode lesõespré-neoplásicasda pelecomretinol
(25.000Ul/dia),resultouem diminuiçãosignificantena incidênciade carcinomasde células
escamosas,emcomparaçãoaogrupocontrole(LOTAN,1996).

Quandoos estudosiniciaiscom a vitaminaA foramconduzidos,dosesterapêuticas
resultaramentretantonasíndromedahipervitaminoseAaguda,fazendocomqueasatençõese
esforçossefocalizassemnasíntesedederivadosmenostóxicosdoretino\.

Nessesentido,oprimeirodessescompostosasersintetizado,e quetambémconstituium
derivadonaturalda vitaminaA, foi o ácidoretinóicotodo-trans.Descreve-sequeos ácidos
retinóicostodo-transe 13-cis,bem comoa 4-hidroxifenilretinamida(4-HPR),podemser
considerados,hojeemdia,comoretinóidesdeprimeirageração.Já os retinóídesdesegunda
geraçãosãoconstituídosporcompostosaromáticosdotipoetretinatoe seuprincipalmetabólito,
a atretina.Maisrecentemente,foramtambémutilizadosretinóidesde terceirageraçãoem
ensaiosclínícos,os assim chamadosarotinóides,uma classe de compostosretinóides
poliaromáticos(HONGe ITRI,1994).

Destaforma,observou-senos últimosanosque umasériede isõmerose derivados
sintéticosdoácidoretinóicoapresentouatividadenaquimioprevençãoe nQtratamentodelesões
pré-neoplásicas,bemcomona terapêuticade algumasformasde câncer,especialmentena
leucemiapromielocíticaaguda(HONGe ITRI,1994;WOLF,1996;SILVEIRlA.e MORENO,1998).

Assim,evidênciasclínicastêmdemonstrado,porexemplo,a eficádiadoácidoretinóico
todo-transno tratamentode lesõespré-neoplásicasda peleou do colo uterino,e do ácido
retinóico13-cisnaprevençãode lesõespré-neoplásicasda laringee do câncerde peleem
pacientescom xerodermapigmentoso,bem como nos tratamentosda leucoplaquiaoral
(LlPPMANetai.,1995)e docarcinomaavançadodecélulasescamosasdapele,docarcinoma
de célulasescamosasdocolouterino,e emcânceresdecabeçae pe~coço(GUDAS,1992;
HONGe ITRI,1994;UPPMANetai.,1995;LOTAN,1996;HONGe SPORN,1997).

Damesmaforma,emestudorecenteconduzidoem89pacientesq~eforamseguidospor
umperíodoaproximadode 38 meses,descreveu-sequea administraçãoporvia oralde um
retinóideacíclico,o ácidopoliprenóico,foi capazde reduzirsignificanterpentea incidênciade
novoscarcinomashepatocelulares,apósinjeçãopercutâneacometanolriuressecçãocirúrgica
docâncerprimário(MUTOetai" 1996).

2.7.3.2Estudosin vitroeemAnimaisdeExperimentação

A baseracionalparaa utilizaçãode retinóidescomoagentesquimiopreventivosou na
terapiado câncercomeçoua ser estabelecida há praticamenteoito décadas,quandose
observouquea deficiênciade vitaminaA poderiaresultarem metaplasiasnosepitéliosdos
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tratosrespiratório,gastrointestinale urinário(MORI,1922;WOLBACHe HOWE,1925),bem
comonodesenvolvimentodecarcinomasdeestômagoemratos(FUJIMAKE,1926),

Entretanto,não foi senãomais recentemente,inclusivecom a descobertada ação
anticarcinogênicada vitaminaA (SAFFIGITIet ai., 1967),que houve grandeimpulsona
pesquisadessaáreadoconhecimento(WOLF,1996).

Estudosin vitrodemonstraram,principalmentea partirdos anos1970s,que retinóides
podemreverteralteraçõespré-malignasdosepitéliosdetraquéiade"hamster"e deglândulasda
próstataou mamáriasde camundongoem culturasde órgão, bem como suprimira
transformaçãomalignade inúmeraslinhagensde células,induzidapor carcinogênicosvirais,
fisicosouquímicos(MOONetai.,1994;LOTAN,1996).

Damesmaforma,inúmerosestudosavaliaramnosúltimosanosa açãoquimiopreventiva
ou terapêuticadosretinóides,emváriosmodelosdecarcinogênesequeutilizavamanimaisde
experimentação.Logode inícioempregou-semaisfrequentementeretinóidesde ocorrência
natural,taiscomoo retinole os ácidosretinóicostodo-transe 13-cis.Todavia,como aumento
da disponibilidadede retinóidessintéticos,vêmsendotestadoscompostosmaisativose que
apresentam,inclusive,menostoxicidade.

Assim,emmodelode carcinogênesemamáriainduzidapelaadministraçãode DMBA
observou-se,porexemplo,aindaem1976,umareduçãode52%naincidênciadecânceresde
ratostratadosdiariamentecomacetatoderetinila,emcomparaçãoa animaisque receberam
somenteplaceboem suasrações(MOONet ai., 1976).Estudossubsequentesnãoapenas
confirmaramessesresultados,comotambémdemonstraramumaaçãoinibitóriadavitaminaA
nomodelodecarcinogênesemamáriainduzidapelaaplicaçãodeMNU.Observou-seaindaque
a vitaminaA foi tambémcapazdeprevenira ocorrênciadenovasneoplasiasmamárias,após
remoçãocirúrgicadocâncerprimário(MOONeMEHTA,1990).

Maisrecentemente,demonstrou-sequeoácidoretinóico9-cisapresentoumaiorefeitoinibitório
doqueo isômerotodo-trans,emmodelodecarcinogênesemamáriainduzidapelaMNUemratos,
sendoparticularmenteefetivosecombinadocomotamoxifenoouraloxifeno,moduladoresseletivos
dereceptoresparaestr6genos(ANZANOetaI.,1994;1996;HONGeSPORN,1997).

De umaformageral,taisestudosindicaramqueduranteo processode carcinogênese
mamáriaexisteumperíodoidealemqueascélulasrespondemaotratamentocomosretinóides,
e dequeestessãomaiseficazesseadministradosdeformacontínua,principalmenteduranteas
etapasdepromoçãoeprogressão(MOONetai.,1994;LOTAN,1996).

Descreveu-seaindaquea administraçãodevitaminaA, bemcomodosácidosretinóicos
todo-transe 13-cis,principalmentedurantea etapade promoção,foi tambémcapazde inibira
formaçãodepapilomascutâneosemmodelodecarcinogênesedepeleinduzidapeloDMBAem
camundongos,comousemaaplicaçãoconcomitantedeumagentepromotorcomooésterdeforbol
ou a antralina,antronaou o ácidoocadáico(DAVlES,1967;DAWSON,1987;LOTAN,1996;DE
LUCAetai.,1997).

Resultadosconflitantesforam, entretanto,descritosem relação aos efeitos de
retinóidesna fotocarcinogênese,em quepapilomase carcinomasda pele são induzidos
pelaradiaçãoUV-B.Naverdade,diversosestudosnosanos1970se 1980sobservaramnesse
modelo,aumentoda carcinogênesequandoo ácidoretinóicofoi aplicadotopicamenteou
administradoporviaoral(MOONetai.,1994;LOTAN,1996).Todavia,emestudomaisrecente
observou-senessetipodemodeloemcamundongos,supressãodaconversãodepapilomasem
carcinomaspelaaplicaçãotópicadeácidoretinóicotodo-trans(ATHARetai.,1991).

Demonstrou-setambémqueo ácidoretinóico13-cisfoi capazde inibira carcinogênese
oralemtrêsálferentesmodelosexperimentais,ouseja,as carcinogênesesinduzidasna bolsa
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faciale na linguade "hamsters"pelaaplicaçãode DMBA,e a induzidana cavidadeoralde
camundongospelaadministraçãodeóxidodenitroquinolina(LOTAN,1996),

Alémdisso,observou-sequeosácidosretinóicostodo-transe 13-cis,bemcomodiversas
retinamidas,incluindoa 4HPR,alémde suprimirema atipiahistológicade lesõesuroteliais,
tambémreduzirama incidência,o númeroe a severidadedecarcinomasde bexigainduzidos
pelaadministraçãointragástricadeN-butil-N-(hidroxibutil)nitrosaminaemratosoucamundongos.A
maioriadosretinóidesefetivosreduziuo aparecimentodasneoplasias,suprimindoa progressãode
lesõesuroteliaisacarcinomasderápidocrescimento(MOONetaI.,1994;LOTAN,1996).

Relatou-se,ainda, que o acetatode retiniIa foi capaz de inibir a carcinogênese
vesical induzidapela suplementaçãode raçõesde camundongoscomo carcinogênico
N-[4-(5-nitro-2-furil)-2-tiazolil]formamida,e de reduzira incidênciade adenomase carcinomas
pancreáticosemratostratadoscomraçõessuplementadascomazasserina,ou o númerode
adenomaspresentesnocólonderatosexpostosà DMH(MOONetaI.,1994;LOTAN,1996).

Descreveu-setambémaindarecentemente,que o ácido retinóico9-cis e a 4-HPR
reduzirama proliferaçãocelulare preveniraina formaçãode lesõespré-neoplásicase de
cânceres,emratostratadoscomazoximetanocomocarcinogênicoindutordacarcinogênesede
cólon(ZHENGetaI.,1997).

2.7.3.2.1Retinóidese HepatocarcinogêneseExperimental

Quantoaos poucosestudosdescritosna literaturaa respeitodosefeitosde retinóidesna
hepatocarcinogênese,seusresultadostêmsidotambémmuitas vezesconflitantes.

Investigaçõesconduzidasnosanos1970semratossubmetidosa modeloqueempregava
aflatoxinaB1comohepatocarcinogênico,demonstraram,inicialmente,quetantoa administração
de palmitatode retinilacomoa de acetatoderetinilanãoforamcapazesde inibiro desenvolvimento
decâncereshepáticos(NEWBERNEe ROGERS,1973b;NEWBERNEe SUPHAKARN,1977).

Mais recentementedemonstrou-se,entretanto,queratosexpostosa diferentesdosesdo
hepatocarcinogênico3'-MDABna raçãoe tratadoscom raçõessuplementadascom acetatode
retinila(1 mmollkg),nãoapresentaramnóduloshepáticosobserváveis,ao contráriodosanimais
do grupo controle, cujos fígados foram bastante comprometidospor essas lesões pré-
neoplásicas(MACKetaI.,1990).

Poroutrolado,relatou-se,a seguir,quea administraçãointraperitonealintermitentede retinol
emdiferentesdosagens(6,25; 12,5e 25mg/rato)duranteasetapasiniciaisdahepatocarcinogênese
induzidapelo carcinogênico3'-MDABresultouem aumentomoderado,mas não significante,no
desenvolvimentodecâncereshepáticosemratos(OHKAWAetaI.,1991).

Em camundongosC3H-AVYfemeastratadoscom raçõessuplementadascom acetatode
retinila observou-se,por sua vez, redução dose-dependentena incidência de hepatomas
espontâneos(MAlORANAe GULLlNO, 1980),ao contráriode camundongossubmetidosa
modelode hepatocarcinogêneseinduzidapelaaplicaçãode DENe tratadoscom ácidoretinóico
todo-trans ou retinamidas, que apresentaram aumento no número de carcinomas
hepatocelulares(MCCORMICKetaI.,1990),

Em contraste,constatou-seao final de umoutroestudoque 90% dos ratosalimentados
com raçõescontendoo carcinogênico3'-MDABdesenvolveramcâncereshepáticos,enquanto
isto ocorreuem apenas11% dos animaisquereceberama mesmaraçãosuplementadacom o
ácidoretinóico13-cis(DAOUDe GRIFFIN,1980).
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Damesmaforma,descreveu-sequeinjeçõesintramuscularesdeácidoretinóicotodo-transem
ratostratadoscomo carcinogênicoN-nitrosomorfolinadissolvidonaáguadosbebedouros,resultaram
em reduçõessignificantesno número,e dimensõesde lesõespré-neoplásicaspositivaspara a
enzimayGT,com concomitanteaumentono númerode lesõesmyc 11D-negativas,sugerindoum
efeitosupressordesseretinóidenaexpressãodooncogenemyce na proliferaçãocelularde lesões
pré-neoplásicashepáticas(BABAetal.,1991).

Os resultadosdesseestudoestãode acordocomoutraobservaçãotambém conduzidaem
ratos,emquea suplementaçãodasraçõescompalmitatode retinilafoicapazdereduziro númeroe
volumede lesõespré-neoplásicasinduzidasnosanimaispor aplicaçãode doisdiferentesagentes
promotoresdurante8 semanasconsecutivas,emmodelode hepatocarcinogênesequeutilizavaDEN
comoagenteiniciante(BERBERIANetaI.,1995).

Emcontrapartida,observou-seemnossomeioqueratossubmetidosao modelodo hepatócito
resistente(RH),que tambémutilizaa DENcomocarcinogênicoiniciantemas que não emprega
agentepromotorportempoprolongado,e tratadosconcomitantementecomacetatoderetinilaporoito
semanasconsecutivasduranteas fases de iniciaçãolseleção,apresentaramuma incidênciade
nóduloshepáticosde100%e apenasumadiminuiçãomoderadado númerototaldessaslesõespré-
neoplásicas,em comparaçãoa animaisdo grupo controle.Nessascondiçõesexperimentais,a
administraçãode vitaminaA tambémnãoreduziusignificantementeo númeroe as dimensõesde
focosdehepátocitosmarcadospositivamentepelaenzimayGT(MORENOetaI.,1995a).

Alémdisso,descreveu-seposteriormenteaindaem nossomeio,queratossubmetidosao
modelode hepatocarcinogênesedo RH e tratadoscom acetatode retinilapor cinco semanas
consecutivasdurantea fase de promoçãoinicialda carcinogênese,tambémnãoapresentaram
reduçõessignificantesnos númerose dimensõesdas lesões pré-neoplásicashepáticas,em
comparaçãoa animaisdo grupocontrole(RIZZIet aI.,1997).

Quandoadministradaespecificamentepor oito semanasdurante a fase de progressão
observou-serecentemente,entretanto,que a vitaminaA foi capaz de reduzira incidênciade
hepatocarcinomase nódulospersistentesde hepatócitosemratosWIStarsubmetidosao modelodo
RH(SILVEIRA,1998).

2.7.3.3MecanismosdeAçãodosRetinóidesEnvolvidoscoma Carcinogênese

Atéo presenteforamaventadosinúmerosmecanismosquepoderiamestarrelacionados
comasaçõesdavitaminaA e dosretinóidesnasetapasda iniciação,promoçãoe progressão
dacarcinogênese(GUDASetaI.,1994).

Assim,demonstrou-sequea vitaminaA e outrosretinóidespodeminibirmutagênicosde
açãodireta,bemcomoa ativaçãometabólicade algunscarcinógenosquimicos,quede outra
formainteragiriamcom o DNAlesando-o(LUPULESCU,1993).Relatou-se,ainda,que os
retinóides poderiamtambéminduzir as atividadesde enzimasrelacionadascom a
metabolizaçãodecompostosquimicos(GUDASetaI.,1994;WANGe HIGUCHI,1995).

Estesefeitospoderiamser,portanto,responsáveispelaatividadeanticarcinogênicados
retinóidesmaisespecificamentena fase de iniciação,emborase tenhadescritoque estes
compostosagempreferencialmentenas etapasmaistardiasda carcinogênese,ou seja,na
promoçãoeprogressão(LUPULESCU,1993;LOTAN,1996).

A etapadepromoçãoenvolvea expansãodapopulaçãodecélulasiniciadasparaformar
uma lesãopré-neoplásica,com subsequenteprogressãoe conversãoda mesmaem uma
neoplasiamaligna.Estesprocessosestãoassociados,basicamente,com desregulaçãoda
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,

proliferação celular e diferenciaçãoaberrante, bem como com perda da capacidade ou
tendênciadiminuídadascélulassofreremapoptose(LOTAN,1996).

Destaforma,as evidênciasde queos retinóidespodemtambématuarde modoprotetor
na etapa da promoçãoou progressãoda carcinogênesese devem, basicaméllte,a diversas
investigaçõesquedemonstraramas capacidadesdessassubstânciasde inibira transformação
in vitro de diversaslinhagenscelulares,de reverterlesõespré-neoplásicasem animais,e de
suprimir a síntese do DNA, a proliferaçãocelular e a angiogênese,além de induzir a
diferenciaçãoe a apoptosedecélulas.Alémdisso,retinóidespodemaindaalterarcomunicações
intercelularesdo tipo hiato,inibira produçãode prostaglandinas,a induçãoda enzimaornitina
descarboxilaseou a expressãodeoncogenescomoc-fosou c-myc e fatoresde crescimentodo
tipoTGF-a.,bemcomoestimulara expressãode citocinastais comoo TGF-p, inibindoassima
carcinogênese(GUDASet aI.,1994;LOTAN,1996).

Quanto ao papel das prostaglandinas na carcinogênese, descreve-se que estas
teriam potencialmente importância nas fases pós-iniciação, devido a seus papéis na
modulação da vigilância imunitária (MARNETT,1992) e pelo fato da hiperexpressão da
enzimacicloxigenase-2,quecataliza a síntesede prostaglandinase a produçãode radicais
eletrofílicosmutagênicos,estarrelacionadacomumainibiçãoda apoptoseemcélulasepiteliais
(TSUJIIe DUBOIS,1995).Portanto,inibidoresdessa enzimateriam, teoricamente,um efeito
anticarcinogênico,o quefoi confirmadoatravésda utilizaçãode antinflamatóriosnão-esteroidais
em modelosexperimentaisin vivo de carcinogênesede cólon, bem como em seres humanos
(MARNETT,1992;GIARDELLOet aI.,1993;HONGe SPORN,1997).

Relatou-seaindarecentementequeretinóidestais comoo acetatode retinilae o ácido
retinóico,podemsuprimira induçãoda enzimacicloxigenase-2e a produçãode prostaglandina
E2, mediadaspelo agentepromotoréster de forbol em células epiteliais da cavidade oral,
sugerindo que estes efeitos poderiam estar também relacionados com suas atividades
quimiopreventivascontrao câncer(MESTREet aI.,1997).

Já a enzimaornitina descarboxilase,que cataliza a descarboxilaçãoda ornitina em
putrescina,desempenhaimportantepapelna síntesede poliaminase, portanto,na proliferação
celular, podendo ser induzida por diversosfatores, incluindo a administraçãode agentes
promotoresdo câncer.Nessesentido,descreveu-sequeretinóidespodemreduzirsua atividade
em diversaslinhagenscelularese emmodelosexperimentaisin vivo,o quetambémexplicaria,
ao menos em parte, os efeitos inibitóriosdesses compostos na etapa de promoção da
carcinogênese(GUDASet aI.,1994).

Entretanto,acredita-sehojeemdiaqueé, naverdade,a capacidadequeos retin6idestêm
de modular a expressãogênica atravésde suas interaçõescom receptoresnuclearesque
atuamcomofatoresdetranscrição,a principalresponsávelpor suas propriedadesbiológicase
atividadesnacarcinogênese.

Assim,existeminúmerasevidênciasde quealteraçõesna&irutura, funçãoe expressãodos
própriosganesdessesreceptoresnuclearespararetinóidesestãoassociadascoma carcinogênese.

Nessesentido,demonstrou-se,porexemplo,hájá algunsanos,a existênciade alteração
no gene para o receptorRARa na leucemiapromielocíticaaguda,com a ocorrênciade uma
translocaçãocromossômicat(15;17)fundindoo ganePMLdo crornossomo15 como genepara
o receptorRARa localizadonocromossomo17(WARRELLet aI.,1993;SILVEIRAe MORENO,
1998)e, em umcaso de carcinomahepatocelularhumano,alteraçãodo geneparao receptor
RARppor integraçãodoDNAdovírusdahepatiteB (DEJEANet aI.,1986).

Damesmaforma,demonstrou-setambémumareduçãonasexpressõesdosganesparaos
receptoresRARae RARyna pelenormale em neoplasiascutâneasbenignasde camundongos,
induzidapelaadministraçãodoagentepromotorésterdeforbol.Estaseassociava,nocaso,comuma
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ativaçãoconcomitantedooncogenev-rasHae maiorriscodeconversãoà malignidade(DARWICHEet
aI.,1996).).Já a introduçãode umvetorrecombinantedeexpressãodo receptorRARa.emcélulas
de papilomacutâneoresultouem inibiçãoda proliferaçãocelular,em respostaà administraçãode
ácidoretinóico(DARWlCHEetaI.,1996;DELUCAetaI.,1997).

Observou-se,ainda,concentraçõesreduzidasoupraticamentenão-detectáveisdomRNApara
o receptorRARJ3em muitaslinhagenscelularesepiteliaismalignasderivadas,por exemplo,de
carcinomasde pulmão(ZHANGet aI.,1994;1996),de câncerepitelialovariano(CALIAROet aI.,
1994),decarcinomasdocolouterino(GEISENetaI.,1997),decarcinomasdecélulasescamosasda
orofaringe(HUetaI.,1991)e decânceresdemama(SWISSHELMetai.,1994;ZHANGet aI.,1996),
bemcomoreduçãodomRNAparaRARJ3emcarcinomadecélulasescamosasdaregiãodacabeça
e pescoço(XUetaI.,1994),emlesõespré-neoplásicasdacavidadeoral (LOTANetaI.,1995b)e em
carcinomasdemama(XUetaI.,1997).

Reduçãodetranscritosparao receptorRARJ3foitambémconstatadaemlinhagensdecélulas
dehepatoma,emcomparaçãoaofígadoadultoderato.Istosugerequeo aumentodaexpressãopara
RARJ3esteja associado,nocaso, à ãlferenciaçãooumaturaçãodoshepatócitos(WANetaI.,1992).

Poroutro lado,essasdiversasobservaçõessugerem,ainda,de umaformageralque uma
. reduçãoouperdaespecíficadaexpressãodedeterminadogenecodificanteparareceptornuclearde

retinóide,comoporexemplodo geneparao receptorRARJ3,possaconstituireventoimportanteno
processoem múltiplasetapasda carcinogênesee conúibuirparacom a resistênciaa retinóides
observadaem certas células, e que estes poderiamrepresentar,inclusive,antkmcogenes
(GERADTSetal.,1993;ZHANGetaI.,1996;DELUCAetaI.,1997;XUetaI.,1997).

As observaçõesde que a transfecçãode célulasde carcinomaepiderm6idede pulmão
humano com um plasmídio de expressão do receptor RARJ3resultou em redução da
carcinogenicidadeemcamundongos(HOULEetaI.,1993),e dequecamundongostransgênicosque
expressamumgeneRARf3anti-sentidodesenvolveramcâncerespulmonares(BERARDetaI.,1996),
bem como a constataçãode que a transfecçãode células de câncer de mama hormônio
independentecomo geneRARf3resultouem recuperaçãoda sensibilidadea retinóidespor parte
dessascélulaspreviamentedeficientesnessegene(ZHANGetaI.,1996),reforçamestahipótese.

Além disso,que alteraçõesna expressãodo gene1JARf3podemaindacontribuirpara o
desenvolvimentodecânceresdocolouterino,foitambémsugeridopelaanálisede hibridosformados
entrecélulassomáticasHeLa de carcinomade colo uterinoe célulashumanasnormais.Assim,
demonstrou-sequeo tratamentocom ácidoretinóicoresultaem potenteinduçãona expressãodo
geneRARf3em hibridosnão-carcinogênicosentrecélulasHeLae célulasnormais,mas não nas
célulasHeLaparentaisounoshíbridoscarcinogênicos(BAUSTataI.,1996).

De certo modo em concordânciacom essas observaçõesrelatou-se,ainda, que a
hiperexpressãode RARJ3emcélulasHeLaresultouemdramáticasupressãodaproliferaçãocelular
napresençadeácidoretinóicotodo-flans,masnãoemsuaausência(FRANGIONIetaI.,1994).

Assim, a ativaçãotranscricionalmediadapelos receptoresnuclearese induzidapelos
retinóidespodecontribuirparacoma atividadeanticarcinogênicadescritaparadiversasdessas
substânciasnaturaise sintéticas.

Um exemplojá bem conhecidoé a ativaçãodo receptorRARa.pela administraçãode
ácido retinóicotodo-transou 9-cis como terapia de diferenciaçãona leucemiapromielocítica
aguda, com consequente maturação dos promielócitos leucêmicos não-diferenciadose
proliferantes,em granulócitosdiferenciadosnão-proliferantesque são, então, eliminadospor
apoptose(WARRELLet aI.,1993;CHOMIENNEet aI.,1996).

Descreveu-seaindaque o receptorRARJ3ativadoporseus respectivosligantespodeser
necessárioá atividadeanticarcinogênicade análogosdavitaminaA em pacientesportadoresde
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lesõesorais (LOTANet aI.,1995),ou em célulasde câncerde mama,talveztambémmediada,
nestecasoespecífico,porumainduçãodeapoptose(LlUet aI.,1996).

Poroutrolado,a atividadeanticarcinogênicadosretinóidespodeestartambémrelacionadaà
capacidadeque-algunsdestescompostostêm de transreprimiro complexoprotéicoAP-1, cuja
desregulaçãoestàassociadaa estadosinflamatóriose àtransformaçãomaligna.

Sugeriu-seportantorecentementeque retinóidesque têm a capacidadede transreprimir
especificamenteAP-1, inibindodestaformaosprocessosdeproliferaçãoetransformaçãodascélulas,
poderiamrepresentarvaliososagentesterapêuticosantiproliferativose contrao câncer,produzindo,
inclusive,menosefeitoscolaterais(FISHERe VOORHEES,1996;AGADIRetaI.,1997).

Nessesentido,descreveu-setambémnosúltimosanosqueretinóidescomatividadeespecífica
anti-AP-1foramcapazesde inibira proliferaçãode linhagensde célulasepiteliaisda epidermede
camundongosensíveisà transfonriaçãoporagentepromotor,e decânceresde pulmãoe de mama
(FANJULetaI.,1994;CHENetaI.,1995;LIetaI., 1996).
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3. OBJETIVOS

3.1Geral

Avaliare compararos efeitosdasadministraçõesde f3-carotenoe vitaminaA emratos
Wistarnaetapadeprogressãodomodelodehepatocarcinogênesedo"hepatócitoresistente".

3.2 Específicos

AvaliaremratosWistara ocorrênciaou nãodeeventuaisefeitosinibitóriosdo f3-caroteno
e davitaminaA emlesõespré-neoplásicase neoplásicas,quandoadministradosdurante
a etapadeprogressãodomodelodehepatocarcinogênesedo"hepatócitoresistente".

AvaliaremratosWistaraocorrênciaounãodeeventuaisefeitosmodulatóriosdo
f3-carotenoou da vitaminaA na proliferaçãocelular, quando administrados
durante a etapa de progressãodo modelo de hepatocarcinogênesedo
"hepatócitoresistente".

AvaliaremratosWistara ocorrênciaounãodeeventuaisefeitosmodulatóriosdo
f3-carotenooudavitaminaAnametilaçãodosproto-oncogenesc-Ha-rasec-myc,bem
comodoganequecodificaparaa enzimaHMGCoAredutase,quandoadministrados
durantea etapade progressãodo modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócito
resistente".
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4. MATERIALEMÉTODOS

4.1Animais

Foramutilizadosnesteestudoratosmachosda linhagemWistar (Ratusnorvegicus,var.
albinos,Rodentiamammalia),compesomédioinicialde 50,1::t 1,9g, e obtidosa partirde
colônia do biotérioda Faculdadede CiênciasFarmacêuticasda Universidadede São Paulo.

Estesforammantidosdurantetodo o experimentoemsala dessemesmobiotérioprovidade ar
condicionado,e que propiciavaa manutençãode umatemperaturaambientede 22°C:!: 2°C,
bemcornodesistemade iluminaçãoprogramadoparageraçãode ciclosclaro-escurode 12 horas
cada,comluzacesaa partirdas6 horas.

Nesseambientecontrolado,os animaisforamalojadosem númerode no máximoquatro,
em gaiolasde polipropilenocomtampasde aço inoxidávele contendomaravalhapreviamente
esterilizada,quefoi trocadarotineiramenteem diasalternados.Estesreceberam,ad libitum,e
durantetodo o estudo,águae raçãocomercialpeletizada(PurinaNutrimentosltda., Campinas,
Brasil),sendoaindacontroladoo pesodosratosemdiasalternados.

4.2 Delineamentoexperimental

Após um períodode aclimataçãode 4 dias,com exceçãode quatroanimaisque
constituíramumgrupocontrolenãosubmetidoa qualquerprocedimentoexperimentaldurante
todoo estudo(ratosnormais),masquesimplesmentepermaneceramnamesmadependência
dobiotérioemqueosoutrosgruPE- g-e- erimentaisforamalojadosatéseremsacrificadosapós
12meses,todosos outrosratos =28 foramsubmetidosao modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócitoresistente"(RH) ese volvidopor SOlT e FARBER(1976),modificadopor
SEMPlE-ROBERTSetai.(1987)eadaptadopararatosWistar(MORENOetai.,1991).

Paratanto,administrou-senosanimais,logodeinício,e porviaintraperitoneal,umaúnica
dose(20mg/1009 de pesocorpóreo)necrogênicade dietilnitrosamina(DEN- SigmaChemical
Co.,St Louis,MO,USA),dissolvidaemsoluçãosalinaestérila 0,9%.Decorridasduassemanas,deu-
se início ao processo de seleção/promoçãocom a aplicação intragástrica, em dose única
diária(2 mg/1009 de pesocorpóreo),por quatro dias consecutivos, de 2-acetilaminofluoreno
(2-AAF- Sigma)dissolvidoemdimetilsulfóxido(DMSO- Sigma)e óleodemilho(Mazola~.

A seguir,24 horasapósa quartadosede 2-AAF,todosos ratosforamsubmetidosa uma
hepatectomiaparciala 70%,basicamentede acordocom HIGGINSe ANDERSON(1931),e no
2° e 4° dias após a cirurgia,administrou-seainda nos mesmos,por via intragástrica,doses
únicasde 2-AAF(20mg/kgdepesocorpóreo),tambémdissolvidasemdimetilsulfóxidoe óleode
milho(Figura 1).-

Apósesseprocedimento,os animaisforamdistribuídos,quandoindicado,emtrês diferentes
gruposexperimentais,ouseja,nosgruposdenominadosOM,J3CeVA,respectivamente.

Decorridos10 mesesda iniciaçãocomDEN,deu-seinicio ao tratamentodos três grupos
de ratos,comóleo de milho(grupoOM;0,25 mU1009 de peso corpóreo),J3-caroteno(grupo
J3C;7 mg/1009 de pesocorpóreodissolvidosem 0,25 ml de óleo de milho; trans J3-caroteno
tipo1,Sigma)ouvitaminaA (grupoVA;1 mgl1009 depesocorpóreodissolvidoem0,25ml de
óleode milho;acetatode retinila,Merck,RJ,Brasil),respectivamente,porvia intragástricae em
diasalternados,e quese estendeupor 8 semanasconsecutivasaté a ocasiãodo sacrificiodos
animais(Figura1).
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FIGURA 1. Representação esquemática do modelo experimental.
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4,3 Verificaçãoda Purezado J3-carotenoe da VitaminaA a SeremAdministradosnos
Animais

Paracálculodasquantidadesadequadasde j3-car0tenoe vitaminaA a seremadministradas
nos animaisem dias alternadose por 8 semanasconsecutivas,verificou-sea pureza dessas
substânciasapós preparode urna solução-mãede concentraçãoteoricamenteconhecida,do
carotenóide(transj3-carotenotipo1,Sigma)eméterdepe1róleo(SynthPA)e davitaminaA (acetato
deretinila,Merck)emhexano(MerckPA).Devidoà altaconcen1raçãodessassoluções,estasforama
seguirdiluidas,procurando-seobteras concen1raçõesadequadasparaleiturasa seremrealizadas
emespec1rofotôrne1ro(Beckman,modeloDU-70,CA,EUA).

De possedosvaloresde absorbânciasmáximas,calculou-seo teor real de J3-carotenoe
retinol(vitaminaA) nasrespectivassoluções,utilizando-sea seguintefórmula:

uadocomposto= Anáx x vol. x 104
mLdesolução 1%E1em

onde: Amáx= absorbânciamáxima
1%E1em= coeficientedeabsorção,específicoparacadacompostoem

umdeterminadosolvente

vol. = volume(mL)dosolventeemqueo compostofoi dissolvido.

o valor do coeficientede absorçãoutilizadopara o cálculo do j3-carotenofoi de 2592,
referenteao éter de pe1róleo(DAVIES,1976),realizando-sea varreduraen1re350e 520 nm no
espec1rofotômetro.

Damesmaforma,o valordocoeficientede absorçãoempregadoparao cálculodo retinol
foi de 1826, referente ao hexano (RETTENMAlERe SCHUEP,1992), sendo a varredura
realizadaen1re300e 350nm.

Determinou-sea porcentagemdepurezarelacionando-seos valoresreale teórico.

4.4SacrifíciodosAnimais

Decorridasas 8 semanasde 1ratamentodostrês gruposexperimentais,na noiteanterior
ao sacrifícioretirou-seasraçõesqueestavamà disposiçãodosratos.

Urnahoraantesdesteocorreradminis1rou-se,entretanto,emtodosos animais, urnaúnica
dose in1raperitoneal(10 mgl100de peso corp6reo)de 5-bromo,2-desoxiuridina(BrDU- Sigrna),
dISSOlvidaemDMSO(Sigrna)e soluçãosalina(1:3v/v).

Alémdisso,antesdosacrifíciopesou-setodosos ratosembalançaele1rônicadigital(ACATEC
BCM1100;São Paulo,Brasil).A seguir,estesforamanestesiadoscom éter etílico(MerckPA)e
colocadosemdecúbitodorsalsobrepranchacirúrgica,procedendo-se,então,à laparotomia.

O sacrifíciose deusob inalaçãocontínuado anestésico,a1ravésde secçãoda aorta
abdominaleconsequentechoquehipovolêmico.

Emseguida,retirou-seo fígadodosratos,quefoi então"lavado"emsoluçãosalinaà
0,9%gelada,pesadoembalançaele1rônicadigitalACATECBCM1100e examinadodoponto
devistarnacrosc6pico.
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Subsequentemente,seccionou-secadalobohepáticoemfatiasde aproximadamente
0,3 cm de espessuracompreendendo,concomitantemente,regiõesao redor das lesões
consideradas"normais"àmacroscopiaeasprópriaslesõespré-neoplásicase neoplásicas,para
posteriorfixaçãoe realizaçãodeexamesmicroscópicos(histoquímicaenzimáticapáia a yGT,
histopatológicoatravésdahematoxilina-eosinae imunohistoquímicaparaa BrDU).

Colheu-senaocasiãoamostrasdo lobodireitodo fígadocontendoapenasas regiões
consideradas"normais"à macroscopiaparadeterminaçãodasconcentraçõeshepáticasde
~-caroteno,retinole DNA,bemcomoparaa avaliaçãoda metilaçãodos proto-oncogenes
c-Ha-rase c-myce dogenequecodificaparaa enzimaHMGCoAredutase.Damesmaforma,
colheu-setambémamostrasdelesõeshepáticaspré-neoplásicase neoplásicaseventualmente
presentes,especificamenteparaavaliaçãodametilaçãodosproto-oncogenesc-Ha-rase c-myc,
bemcomodogeneparaa enzimaHMGCoAredutase.Estasforamimediatamentecongeladas
emnitrogêniolíquidoe, a seguir,armazenadasemcongeladora -70°C(Kelvinatorseries100,
Wis.,EUA).

4.5 ExameMacroscópico

Cadalobodofígadofoi examinadoindividualmente,logode início,quantoà presençaem
sua superfíciede formaçõespré-neoplásicas(Figuras2a, b e c) ou neoplásicas(Figuras 3a e
b) detamanhosvariadose coloraçãoem geralesbranquiçadaou amarelada,quese distinguiam
do parênquimahepático.

Após o exame da superfície, cada lobo hepático foi seccionado em fatias de
aproximadamente0,3 cm de espessura,sendo, então, tambémidentificadase contadas as
lesõesinternas.
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Figura3 a e b. Aspectomacroscópicode fígadode ratotratadocomóleode milhoporoito
semanasconsecutivasdurantea fasede progressãodo modelode hepatocarcinogênesedo
"hepatócitoresistente".Observarna superfíciedos diversosloboshepáticos,a presençade
formaçõesnodularesde coloraçãoamareladaou esbranquiçada,com volumesdesiguaise
contornosirregularesemaldelimitados,comprometendoe deformandogrosseiramenteoórgão.
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4.6 ExameMicroscópico

4.6.1MicroscopiadeLuz

Porocasiãodo sacrifíciodos animaisforamcolhidosfragmentosrepresentativosde cada
lobo hepático, de aproximadamente5 mm de espessura, e submetidos aos seguintes
procedimentos:

4.6.1.1 HistoquímicaEnzimáticaparaEvidenciaçãodaAtividadede 'Y-glutamiltranspeptidase
(yGT)

Os fragmentosde fígado foram rapidamentecongeladosem nitrogêniolíquidoe
transportadosemgeloseco,parasubsequenteestocagememcongeladora-lO°C.

Posteriormente,utilizou-seum criostatoCryocut1800(Reichert-Jung;Alemanha),do
Laboratóriode OncologiaExperimentaldo Departamentode Patologiada Faculdadede
MedicinaVeterináriae ZootecniadaUniversidadedeSãoPaulo,SãoPaulo,paraobtençãode
cortesde 10micrômetros.Aseguir,estesforamfixadosemacetona(SynthPA)a 4°Cpor 10
minutose mantidosemgeladeiraatéarealizaçãodareaçãodecoloração.

Nessesentido,a técnicautilizadafoi a preconizadaporRUTENBURGetaI.(1969).Para
tanto,realizou-se,inicialmente,incubaçãodoscortesemestufaa 3loC,por30minutos,coma
seguintemistura:

2,5mgdey-glutamil-4-metoxi-2-naftilamida(Sigma),dissolvidosem0,05mLde
DMSO(Sigma);
0,05mLde hidróxidodesódia1 N (MerckPA);
14mLdecloretodesódioa 0,85%(J.T. BackerPA,SP,Brasil);
10mLde glicil-glicina(Sigma),e
10mgde FastBlueaa saft(Sigma).

A seguir, apósa incubação,lavou-seos cortespor 2 minutosem soluçãosalinaà 0,9%,
emsoluçãode sulfatodecobre0,1M (J.T. BackerPA)por2 minutose, novamente,emsolução
salinaa 0,9%por2 minutos.

Efetuada a coloração, montou-seos cortes em glicerina para subsequenteexame
quantitativoemsistemacomputadorizadode análisede imagem,constituídopor ummicroscópio
(Olympus,Japão)ou lupaao qualse encontravaacopladacâmerade vídeoquese conectavaa
um microcomputadorAT-486, equipadocom placa apropriadae com o programaBIOSCAN-
OPTIMAS4.1 (Edmonds,CA,EUA).

Para tanto,após calibraçãodo equipamento,delimitou-seas áreas de interessecom o
cursar,fornecendoo programaautomaticamentesuasrespectivasdimensõesemcm2.
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4.6.1.2 ExameHistopatológico Através de Coloração pela Hematoxilinae Eosina

Fragmentosrepresentativosdecadalobohepáticoforamtambémfixadosemformõ:a
10%,emsoluçãosalinatamponadacomfosfato(PBS),duranteaproximadamente48horas.

A seguir,estesmateriaisforamprocessadospor técnicasrotineirasde desidratação,
diafanizaçãoe indusão em parafina,otXendo-se,posteriormente,cortes seriados de aproximadamente
5 J.UT1. Estesforam,subsequentemente,coradoscomhematoxilinadeHARRISe eosina,basicamente
como descritopor JUNQUEIRAe JUNQUElRA(1983).

4.6.1.3ExameImunohistoquímicoparaaBrOU

Fragmentosrepresentativosde cada lobo hepáticocontendoáreas consideradas
"normais"à macroscopiae lesõespré-neoplásicas,bemcomo,eventualmente,neoplásicas,
foramfixadosem metacam(60% de metanol,30%de clorofórmioe 10%de ácidoacético
glacial;MerckPA)poraproximadamente48horas.

Emseguida,estesforamsubmetidosàstécnicasrotineirasdedesidratação,diafanização
e inclusãoemparafina,sendo,então,obtidoscortesseriadosdeaproximadamente5 Jlm.

Subsequentemente,realizou-senosmesmosa técnicaimunohistoquimicaparaa BrDU,
utilizando-se,paratanto,anticorposprimáriosmonodonaisanti-BrDU(Dako,Dinamarca)na
diluiçãode 1:60e anticorpossecundáriosbiotiniladosanti-imunoglobulinasde coelho(Vector
laboratories,CA,EUA),nadiluiçãode1:400.

Ométodoutilizadofoibasicamenteodaavidina-biotina(HSUetai.,1981),intercalando-se
cadaprocedimentocomlavagensdaslâminasemsoluçãosalinatamponadacomfosfato(PBS).

Assim,nessesentido,logodeiníciooscorteshistológicosforamdesparafinizadosemxilol
e hidratadosem sequênciados álcooisabsoluto,a 95%e a 70%,e, por último,em água
destilada.

A seguir,estesforamincubadospor 1 hora em ácidoclorídrico2N (Merck,PA),
bloqueando-se,subsequentemente,por 30 minutos,a peroxidaseendógenaatravésde
incubaçãodaslâminasemmetanol(labsynth,PA)contendo50%deperóxidode hidrogênioa
30volumes(labsynth,PA).

Estescortesforam,então,incubadoscomos anticorposprimáriosna diluiçãojá
mencionada,por períodode umanoite,a 4°Ce emcâmaraúmida.Paradiluiçãodesses
anticorpos utilizou-se uma solução contendo soro-albuminaa 5% (albuminabovina
fraçãoV-Sigma)em águadestilada(1,25 ml), azidasódicaa 5% (LabsynthPA)em água
destilada(2,5ml) esoluçãosalinatamponada(PBS;59ml).

Em seguida,incubou-seos cortespor 30 minutoscom os anticorpossecundários
biotiniladosna diluição anteriormentecitada, seguindo-sea aplicaçãodo conjugadoavidina-
biotina-peroxidase(Vectastain-ABCkit, Vector)diluídoem PBS(1:400),por 30 minutos,e,
posteriormente,de soluçãocontendosubstratoda peroxidasepreparadaimediatamente
antesda utilizaçãoe consistindonamisturadeperóxidode hidrogênioa 0,02%(MerckPA)
com3,3'-diaminobenzidina(Sigma)a0,1%emPBS.

Finalmente,estesforamlavadosemPBSpor5minutos,contracoradoscomhematoxilina,
desidratados,diafanizadose montadoscomresinasintética.
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4.7 DeterminaçãodasConcentraçõesHepáticasdep-carotenoeretinol

Para a determinaçãodas concentraçõeshepáticasde p-carotenoe retinol, colheu-se,
duranteo sacrifício,amostrascom aproximadamente1 g do lobodireitodo fígadodos animais,
de áreasconsideradas"normais"aoexamemacroscópico.Estasforamrapidamentecongeladas
em nitrogênio líquido e transportadasem gelo seco, para subsequenteestocagem em
congeladora -7QoC.

As análisesde p-carotenoe retinolno fígadoforamrealizadasatravésde cromatografia
líquidade altaeficiência(CLAE).

Paratanto,realizou-se,logodeinício,os processosdesaponificaçãoe extraçãodo retinol
e p-caroteno,basicamentedeacordocomAL-ABDULALY e SIMPSON(1989).

Assim,o fígadofoi pesadoemtubo deensaioe homogeneizadocomtrituradortipoTurrax
(Marconi, SP, Brasil), utilizando-seaproximadamente2 mL de água destilada. A seguir,
adicionou-se30 mL de KOH metanólicoa 30% (Synth PA) (p/v), deixando-sea misturaem
repousoduranteumanoite,noescuro,sobnitrogênioe à temperaturaambiente.

Ao términodesseperíodo,a misturafoi transferidapara un@nmeyer contendo50 mL
de éter etilico (SynthPA) e agitadamecanicamentepor 15 minutós,sendo,então,transferida
paraumfunildeseparação,ondese descartoua fasemetanólica.

A seguir,removeu-seo álcali residualpresentena fase etérea atravésde sucessivas
lavagens com água destilada, transferindo-se,subsequentemente,a solução para um
erlenmeyere retirando-sea águaremanescenteatravésda adiçãode sulfatode sódio anidro
(SynthPA). .

O éter etílicocontendoo p-carotenoe o retinolfoi, então,transferidopara um balãoe
evaporadoatéà secura,emrota-evaporadora vácuo(Tecnal,SP,Brasil).

Em seguida,lavou-seesse balãocom 2 mL de éter etílicoe separou-sea soluçãoem
duas alíquotasde 1 mLcada,evaporando-sesubsequentementeo éter com nitrogênio.A uma
dessas alíquotas adicionou-se0,3 a 0,5 mL de metanol (Merck, grau HPLC) para a
determinaçãode p-caroteno,e na outracercade 0,5a 2,0 mL de hexano(Merck,grauHPLC)
paraanálisederetinol.

Antesdainjeçãonocromatógrafoasamostrasforamfiltradasemmembranasde 0,45Jlm
de malha.

O p-carotenopresente no fígado foi determinadoatravés de cromatografiade fase
reversa,basicamentede acordocomSCHMITZeta/. (1991).

Paratantoutilizou-secromatógrafoShirnadzuLC9A(Japão)comsistemade bombeamento
paramultisolventes,auto-injetore detectarUV-VlS.Alíquotascomvolumecorrespondentea 20 J.Ll
foraminjetadasnoaparelho,sendoo carotenóideseparadoemcolunaC18(Vydac201TP 54;5 J.Lffi,
250x 4,6mmDI)e eluídoatravésdefasemóvelconsistindoemurnamisturademetanol(Merckgrau
HPLC),acetonitrila(MerckgrauHPLC)e água(88:9:3v/v/v),comfluxode2 mUminuto.A detecçãofoi
realizadanocomprimentodeondade452nm.

Poroutrolado,a determinaçãodo retinolnofígadofoi realizadaatravésde cromatografia
líquida em fase normal,basicamentede acordo com RElTENMAlERe SCHUEP(1992), e
empregandoo mesmocromatógrafoe sistemade bombeamentoe injeçãodescritosacima,com
exceçãododetector,quenocasofoi defluorescência.

Alémdisso,paraa separaçãodo retinolnasalíquotasde 20 JlL queforam injetadasno
aparelho,utilizou-secoluna de sílica com micro-esferasde 5 Jlm,6 mmde diâmetrointerno
e 15 emde comprimento(Shimadzu,Japão),bemcomosistemade eluiçãoisocrático(fluxo de
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2,0mUminuto)comfasemóvelconsistindodeumamisturadehexano(MerckgrauHPLC)com
isopropanol(MerckgrauHPLC),naproporçãode99:1(v/v).Paraa detecção,oscomprimentos
deondaempregadosforam:emissão=480nme excitação=330nm.

Deacordocomessascondiçõesexperimentais,o tempoderetençãodoJ3-carotenofoide
aproximadamente12minutose o da vitaminaA de 8 minutos,tendosidoestesidentificados
atravésdecomparaçãocomostemposderetençãodospicosdospadrõescorrespondentes,ou
seja,doJ3-carotenotodo-tlâns(Sigma)e doretinoltodo-tlâns(Sigma).

Damesmaforma, a quantificaçãodessescompostosfoi feitaatravésde determinação
das áreasdos picose comparaçãocomos respectivospadrões,utilizando-securvasde
calibração.Antesda construçãodas mesmasverificou-seo grau de purezados padrões,
conformedescritonoitem3.3.

4.8 DeterminaçãodaConcentraçãoHepáticadeDNA

Paraa determinaçãoda concentraçãohepáticade DNAfoi utilizadoo métodobioquimico
de BURTON(1956),realizando-seas análisesem duplicatase com repetições,em amostras
contendoaproximadamente1 g de fígado obtidas de regiões do lobo direito consideradas
"normais"aoexamemacroscópico,e armazenadasa -70OC.

Assim,apóspesagemde500mgdefigadoembalançaeletrônicadigitalestesforam1riturados
emhomogeneizadortipoPotter-8vehjemcom3 mLdeácidoperclórico(PCA;MerckPA)1 N gelado,
centrifugando-seo homogeneizado,subsequenternente,a 8000r.p.m.(centrífugaSorvalllnstrurnents,
EUA,modeloRC5C,rotorSS34)por10minutos,àtemperaturade4OC.

Desprezou-se,emseguida,o sobrenadante.
A seguir,com auxíliode bastãode vidro,dissolveu-seo precipitadoem6 mLde PCA0,5

N gelado,agitou-seo mesmopor 2 minutosem agitadorde tubos (Marconi,modelo162, SP,
Brasil)e centrifugou-sea suspensãoa 8000r.p.m.,por 10minutose à temperaturade4°C.

Esteprocedimentofoi repetidopormaisduasvezes.
A seguir, ressuspendeu-seo precipitadoem 4 mL de PCA 0,5 N geladocom ajuda de

bastãode vidro,colocando-se,então,a suspensãoem banho-maria(NewBrunswickScientific,
modeloR76,NJ,EUA)a 70°C,por 1 hora.

Decorridoesse período,e duranteo qual se tomou a cautelade agitarmanualmentea
suspensãoa cada 5 mínutos,esta foi centrifugadaa 8000r.p.m.por 10 minutosà temperatura
de4OC,armazenado-se,emseguida,o sobrenadantea 4°C.

Para a determinaçãoda concentraçãode DNA nessesobrenadantepipetou-se,então,
100 ~L dessaamostraem tubo de vidro,adicionando-se900 ~L de PCA0,5N e 2mLde uma
soluçãode õlfenilaminalacetaldeído,armazenando-sesubsequenternentea soluçãopor17horasao
abrigodaluz.

A soluçãodedifenilaminalacetaldeídoconsistiunoseguinte:50mLdesoluçãode difenilamina
[750mg de õlfenilamina(Sigma),50 mL de ácidoacéticoglacial(MerckPA)e 750 ~ de ácido
sulfúricoconcentrado(MerckPA),juntamentecom 250IlL da soluçãode acetaldeído(125~ de
acetaldeído-Ruka ChemieAG,Suíça- em6 mLdeáguadestilada)].

A leituradaabsorbânciafoi realizadaemespecfrofotôrnetroHitachimodeloU3410(Japão),no
comprimentodeondade600nm,determinando-sea concentraçãode DNAatravésdecomparação
comcurvapadrãoconstruídaatravésdautilizaçãodeDNAdetimodevitela(Sigrna).
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Faculdadede CiênciasFarmacêuticas- USP



EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE j3-CAROTENOEVITAMINAA EM RATOSWISTAR NA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

70

4.9 Análise do Padrão de Metilação dos proto.oncogenes c.Ha.ras e c.myc, bem como do
Gene que Codifica para a Enzima HMGCoARedutase

4.9.1 Isolamento do DNAGenômico

A avaliação do padrão de metilação dos proto-oncogenes c-Ha-ras e c-myc, bem como do
gene que codifica para a a enzima HMGCoAredutase, foi realizada em amostras de fígado de
ratos normais, bem como de regiões de tecido hepático do lobo direitoconsideradas "normais" à
macroscopia e de lesões pré-neoplásicas/neoplásicas de ratos submetidos ao modelo do RH e
tratados com óleo de milho, f3-carotenoou vitaminaA da 40a à 48a semana do estudo, colhidas
durante o sacrifícioe armazenadas a -70°C.

Para tanto, procedeu-se, logo de início, ao isolamento do DNA genômico das mesmas
mediante centrifugação diferencial (centrifuga Sorvall RC5C, rotor SS34), e basicamente de
acordo com o descrito por RAJALAKSHMIet ai. (1978).

Assim, 0,5-1,0 g de tecido de cada amostra foi hornogeneizado, inicialmente, em um triturador

Potter-Elvehjem na presença de solução de NaCI (Sigma) 0,075 M, ácido etilenodiaminotetracético

(EDTA; Sigma)0,025 M e Triton X-100 (Sigma) 0,1% e, logo após, centrifugado a 3500 r.p.m., por 10
minutos e a 4oC.

A seguir, o precipitado foi ressuspencido em solução de cIorictato de 1rishictoximetJlél11nometano

(Tris-HCI; Sigma) 0,05M (pH 7,6)contendo 0,1% de Tritone cen1rifugadoa 3500r.p.m.,por 10
minutose a 4oC.

Repetiu-seesse procedimentopor duas vezes, seguindo-se duas outras "lavagens"do
precipitado com solução de Tris-HCI 0,05 M, pH 7,6.

Em seguida, ressuspendeu-se, novamente, o precipitado de núcleos em solução de
Tris-HCI 0,05 M (pH 7,6) contendo 0,1% de Triton X-100 e centrifugou-se a 3500 r.p.m, por
10 minutos a 4°C. Tais "lavagens" foram efetuadas por duas vezes, seguindo-se duas outras
"lavagens" com solução de Tris-HCI0,05 M,pH 7,6.

O precipitado resultante foi ressuspendido, agora, em solução de Tris-HCI 0,01 M
(pH 8,0), e centrifugado ~ 3500r.p.mpor 10minutos, a 4°C.

A cromatina solubilizada nessa solução de Tris-HCI 0,01M (pH 8,0), foi então
desproteinizada, após adição de NaCI a uma concentração final de 1 M, com 100 Jlg/mL de
proteinase K(Sigma),peloperíodode uma noite, a 370Ce sob agitação contínua.

A seguir, adicionou-se à essa cromatina digerida um volume igual de solução de
clorofórmio:álcool isoamílico (Sigma) (24:1, v/v), agitando-se a mesma delicadamente por
30 minutos, à temperatura ambiente. Após centrifugação a 5000 r.p.m. por 20 minuto,
recolheu-sea fase aquosa cuidadosamente,procurando-seevitarcontaminaçãocom a camada
deproteínasdesnaturadas,estratificadanainterfacecomafaseorgânica,

Emseguida,apósadiçãode doisvolumesde álcool etílicoabsoluto(MerckPA)gelado,
realizou-se precipitação do DNApor período de umanoite,à temperaturade -20°C.

O precipitado foi ressuspendidoemsoluçãode NaCIa 0,01 Me Tris-HCI0,01 M (pH 8,0),
eliminando-se,subsequenternente,oRNAcontaminanteatravésdotratamentocom 100 Jlg/mL
de RNaselivre de DNase (RNaseA, Pharmacia Biotech,EUA),por 2 horase à temperatura de 37oC.

A seguir, realizou-senova extraçãocom solução de clorofórmio:álcool isoamílico e
precipitaçãoem etanol absoluto,como descrito anteriormente.O DNA purificado foi, então,
"lavado"emetanola 70%, secado á temperaturaambientee dissolvidoem soluçãode Tris-HCI
0,01 M (pH 8,0). Posteriormente,sua concentraçãofoi determinadaem um comprimentode
ondade260nm,utilizando-se,paratanto, espectrofotômetroHitachimodeloU341O(Japão).
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4.9.2 Digestão do DNAGenõmicocom Enzimasde Restrição

Paraavaliaçãodopadrãodemetilaçãodosoncogenesc-Ha-rase C-fiílc,bemcomodo
genequecodificaparaa enzimaHMGCoAredutase,o DNAgenômico(10J.!g)extraídodas
amostrasde fígadofoi, então,submetidoà digestãocom5 U/J.!gde DNAdasenzimasde
restriçãoHpa11eMspI (Pharmacia),por3horaseà37°C.

Apósa digestão,e previamenteà eletroforesedasamostrasde DNAdigeridoemgelde
agarosea 1%(Sigma),adicionou-seàs mesmas3 J.!Lde soluçãocontendoglicerola 30% em
águagraureagentetipoI (Milli-QPlus,MilliporeCo.,EUA),EDTA (Sigma)a 1 mM,azulde
bromofenol(Sigma)a0,25%exilenocianolFF(Sigma)a0,25%.

4.9.3 Eletroforese em Gel de Agarose e Transferência para Suporte Sólido

Osfragmentosde restriçãoresultantesdadigestãodo DNAgenômico(10J.!g)comas
enzimasHpa11e MspI, bemcomoamostrade DNAde fagoÀ digeridocoma enzimade
restriçãoHind 111(Sigma)e utilizadocomomarcador,foramentãoseparadosatravésde
eletroforesehorizontalemgelde agarose(Sigma)a 1%,durante16 horas,a 20V e emtampão
TPE1xcontendoTris-HCI0,036M, NaH2P04(Sigma)0,03Me Na2EDTA(Sigma)0,01M,
pH 7,5. Subsequentemente,fotografou-se(Polaroid,modeloDS 34; England)o gel em
transiluminadorequipadocom luz UV (Pharmacia)e utilizando-sefilme Polaroid667,após
coloraçãodomesmocombrometodeetidio(0,5J.!g/mL;Sigma).

Aseguir,transferiu-seo DNAparamembranadenitrocelulosecomsuporte(Schleicher&
Schuell0,45J.!ffi),basicamentedeacordocommétododescritooriginalmenteporSOUTHERN
(1975).

Paratantodespurinizou-sepreviamenteo DNA,imergindo-seo gelpor 15minutosem
HCI(MerckPA)0,2 M. Alémdisso,apóslavagemdo gel com águagraureagentetipo I
desnaturou-seo DNAemsoluçãocontendoNaOH(MerckPA)0,5 M e NaCI1,5M, por 15
minutos.Esteprocedimentofoi repetido,comsubsequenteneutralizaçãoemtampãocontendo
Tris-HCI0,5MpH7,5e NaCI1,5M,por30minutos.Cadaumadessasetapasfoirealizadacom
suaveagitaçãodogelmergulhadonasrespectivassoluções,eàtemperaturaambiente.

A transferênciafoi efetuadaporcapilaridadeduranteperíodocompreendendocercade
18-20horas,atravésda utilizaçãode papelde filtro3 MMChr.(WhatrnanInternationalLtd.,
England)etampãoSSC20xpH7,0(NaCI3M,citratodesódio0,3M).

Emseguida,fixou-seirreversivelmenteo DNAà membranadenitrocelulose,expondo-se
a mesmapor2 horasa umatemperaturade80°C, emfornoàvácuo(25mmHg;Fanemmodelo
099,Brasil).

4.9.4 Pré-hibridização,Hibridização,Lavagemda Membranae Autorradiografia

Tais procedimentosforam realizados,basicamente,de acordocom o descritopor
SAMBROOKetai.(1989).

Assim,a membranade nitrocelulosecontendoo DNA genômicodigeridofoi pré-
hibridizada,logo de início, em forno de hibridização(TechnemodeloHB200;Techne
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(Cambridge)Ltd.,England),porumanoiteea 42°C,emumexcessodesolução(0,1mUcm2de
membrana)contendo:formamidadesionizadaa 50%(Sigma),SSC6x,soluçãodeDenhardt5x
(0,5 g Ficol 400 [Pharmacia],polivinilpirrolidona[Sigma],albuminabovina fração V),
dodecilsulfatodesódio(SDS;Sigma)a 0,5%,NaH2P040,05MpH 7,0e 100J.lg/mlde DNA
sonicadodeespermadesalmão(Pharmacia)desnaturadomediantefervurapor10minutose
rápidoresfriamentoemgelopor2minutos.

Subsequentemente,porocasiãoda etapade hibridização,conduzidaa 42°Ce por 48
horas,adicionou-seàsoluçãodepré-hibridizaçãoasondamarcadacom32P,apósdesnaturação
damesmaatravésdefervurapor10minutose incubaçãoemgelopor2minutos.

Decorridoo procedimento,descartou-seasoluçãodehibridizaçãoe lavou-segentilmente
amembranasobagitação,porperíodode5 minutose àtemperaturaambiente,emumasolução
contendoSSC2xe SDSa 0,5%,e,emseguida,por15minutosà temperaturaambienteem
umasoluçãoSSC2x e SDS0,1%e, finalmente,por 10minutosa 52°Cem umasolução
SSC0,1xeSDS0,5%.

Apósaslavagens,e enquantoaindaúmida,envolveu-sea membranaemfilmedePVC,
retirando-seo excessode líquidoatravésdesuavecompressãomanualsobrea mesma.Em
salaescuraapropriada,estafoientãocolocadaentrefilmesradiográficosX-OMAT-K(Eastman
KodakCo.,NY, EUA),inserindo-se,em seguida,todo o conjuntoem um chasside metal
contendotelas intensificadoras(Imagemlanex, baseverde;EletroMédica,Brasil),que foi
posteriormentearmazenadoa-70°C.

Decorridoo tempoadequadodeexposição(deumdiaaumasemana),revelou-seefixou-
se os filmesradiográficosutilizando-se,paratanto,reveladore fixadorGBX(KodakBrasileira
Com.Ind.Ltda;Brasil),respectivamente,deacordocomasinstruçõesdofornecedor.

4.9.5OrigemdasSondasesuasMarcações

Assondasv-Ha-ras,derato,com0,73kb, e c-mychumana,com1,4kbe para03° éxon,
foramadquiridasdaOncor@,Gaithersburg,MD,EUA.

Poroutrolado,a sondaparao geneda HMGCoAredutasefoi gentilmentecedidapelo
Prof. Dr. D.S.R.Sarma,do Departamentode Patologiada Faculdadede Medicinada
Universidadede Toronto,Canadá,e consistiaem um fragmentocom4,5 kb do plasmídio
pRed227(ATCC),representandoocDNAparaaHMGCoAredutasedehamsterecontendotoda
a regiãocodificante,bemcomo163pbda região5' não-traduzívele 1,65kb da sequência
3' não-traduzível(CHINetaI.,1984).

Estasforammarcadascoma-32P-dCTP(Amersham,sp.act.6000Ci/mmol)utilizando-se
o conjuntoMultiprimeDNALabellingSystemdaAmersham,de acordocomas instruçõesdo
fornecedore essencialmenteconformeos procedimentosdescritospor FEINBERGe
VOGElSTEIN(1983b,1984).

Apósamarcaçãoporperíododeumanoite,assondasforampurificadasdosnucleotídeos
marcadosnão-incorporados,mediantefiltraçãoemgelde SephadexG-50,utilizando-se,para
tanto,colunasdescartáveis(Nick@Column;Pharmacia).Foramobtidas,rotineiramente,sondas
comatividadesespecíficascorrespondendoa (1-3)x 109cprnlllgdeDNA.
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4.10 AnáliseEstatística

Quanaoindicado,a análiseestatísticados resultadosfoi realizadacom auxíliodo
programaINSTATparamicrocomputador(GraphPadSoftwareV2.01- Copyright1990-1993).

Assim,logode início,parase verificara existênciade diferençassignificantesentreos
diversosgruposexperimentaisutilizou-seo testede Kruskall-Wallis,análisede variância
não-paramétrícacapazdeverificarheterogeneidadeentregruposemqueo n<30.Quandoisto
ocorreu,empregou-se,logoa seguir,o testenão-paramétricode Mann-Whitneycomnívelde
confiançade95%,paraarealizaçãodecomparaçõesgrupoagrupo(GADeWEIL,1989).
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5, RESULTADOS

5.1 CurvaPonderaldosAnimaisDuranteAplicaçãodo Modelod~Hepatocarcinogênese

A Figura5 demonstracurvaqueilustrao comportamentoduranteos primeirossessenta
diasdo estudo,dospesoscorpóreosdosratosWistarqueforamsubmetidosao modelode
hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente"(RH).Pode-seobservarnessaFigura que
duranteesseperíodoosanimaistenderam,deumaformageral,a ganharpeso,excetodurante
quatrodiasapósa aplicaçãointraperitonealdocarcinogênicoiniciantedietilnitrosamina(DEN)e
durantea fasedeadministraçãodas6 dosesde 2-acetilaminofluoreno(2-AAF)por intubação
gástrica,quandoestese mantevepraticamenteconstante,bemcomoapósa realizaçãoda
hepatectomiaparciala70%,quandohouve,inclusive,ecomoesperado,decréscimopondera!.

Estasvariaçõesdevemrefletir,portanto,alémdocrescimentonormalesperávelemratos
jovens,os momentosemqueestessofreramas respectivasintervençõesrelativasá aplicação
do modelode hepatocarcinogênesee as própriastoxicidadesda DENe do 2-AAF,nas
concentraçõesemqueforamempregados.

Decorridosesses sessentadias, os animaisforam distribuídosem três grupos
experimentaisaseremtratadosa partirda40asemanadaaplicaçãodaDEN,comóleodemilho
(grupoOM- controles),j3-caroteno(grupoj3C)ou vitaminaA (grupoVA),respectivamente
(Figura1).
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FIGURA 5. Curva de peso dos ratos Wistar durante a aplicação do modelo do "hepatócito resistente".
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5.2 Pesos Corpóreos ao Inícioe Finaldo Tratamento, Bemcomo Pesos dos Fígados por
Ocasião do Sacrifício

Assim,após 40 semanas da realização do processo de iniciaçãocom DEN deu-se inícioao
tratamentodos animaisdos gruposexperimentaisOM(controles),pC e VA,comóleode milho,13-

caroteno ou vitaminaA,respectivamente,e que se estendeu poroitosemanas consecutivas, quando,
então, os ratos foramsacrificadosdurantea fase de progressão do modelodo "hepatócitoresistente".

Desta forma, a Tabela 1 demonstra os pesos corpóreos dos animais quando do ínicio do
tratamento e do sacrífico, bem como os pesos de seus fígados nessa ocasião,

Tabela 1. Pesos corpóreos e dos fígados de ratos Wistar submetidos ao modelo do
"hepatócitoresistente"e tratadoscomóleode milho(grupoOM- controles),p-caroteno
(grupo PC) ou vitaminaA (grupoVA),por 8 semanas consecutivas,durante a fase de
progressãoda hepatocarcinogênese.

Pode-seobservarnessaTabela, a homogeneidadedospesoscorpóreosdosanimaisdos
três gruposexperimentais,porocasiãodo iniciodasadministraçõesde óleode milho(grupoOM

- controles),J3-caroteno(grupoPC)ou vitaminaA (VA)na 40asemanaapósaplicaçãodo
carcinogênicoinicianteDEN.

Aos12mesesdeexperimento,ouseja,após8 semanasconsecutivasdetratamentoe
quandodosacrifíciodosanimaisnafasedeprogressãodomodelodoRH,observa-seaindana
Tabela 1 queos pesoscorpóreosdosratosdostrêsgruposexperimentaispraticamentenão
diferiramentresi,e queospesosdosanimaisdosgruposVAe OMse mantiverampraticamente
inalteradosem relaçãoa seusrespectivospesosapresentadospor ocasiãodo inicio das
aplicaçõesna 40asemana,enquantohouvecerta tendência,emboranão estatisticamente
significantede acordocomo testede MannWhitneyparaamostrasnão-pareadas,destes
aumentaremnogrupopC. Istopodeindicarqueas dosesadministradasdocarotenóide,e até
mesmodoretinóide,nãoresultaramnopresenteestudoemtoxicidadegeraldignadenota.

Poroutrolado,emboratambémnãoresultandoemdiferençassignificantesdo pontode
vistaestatísticodeacordocomotestedeMannWhitneyparaamostrasnão-pareadas,ospesos
dos fígados,inclusivedos relativos,dos animaistratadoscom p-caroteno(grupoPC) ou
vitaminaA (grupoVA) durante8semanasconsecutivase sacrificados12mesesapósaplicação
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Grupos N Peso Peso Pesodo Peso relativo
corpóreo corpóreo fígado' do fígado/100

inicial' final' g de peso
(g) (g) (g) corpóreo'

OM 8 496,6:!:37,9 501,0:!:41,2 23,4:!:7,5 4,7:!:1,7

pC 8 491,0 :!:55,0 507,0:!: 36,9 18,5:!: 4,7 3,6 :!:0,9

VA 8 494,0 :!:56,1 499,4:!: 47,6 19,7:!: 8,4 4,0:!: 1,7

n = número de animais

*= os valores representam, respectivamente, média:!: desvio padrão da média.
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da DEN, tenderama ser menores do que os dos ratos que receberam tão somente óleo de milho

durante esse mesmo período (grupo OM- controles) (Tabela 1).Estas observações sugerem
que as doses administradas do carotenóide, ou da vitamina A, não resultaram, da mesma forma,
em hepatotoxicidade digna de nota nessas condições experimentais, podendo ainda refletir,
inclusive, a presença de lesões neoplásicas malignas constatada em maior número no grupo
OM (controles) (Tabela 2).

S.3 Quantificação das Lesões Nodulares e de Cânceres Observados Macroscopicamente

A Tabela 2 apresenta a observação macroscópica de fígados de ratos Wistar submetidos
ao modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",tratadosa partirda 4()a semana

do experimentocomóleode milho(grupoOM- controles), f3-caroteno (grupo f3C) ou vitamina
A (grupo VA) durante 8 semanas consecutivas, e sacrificados, portanto, ao término da 48a
semana do estudo, em fase adequada à constatação da presença de neoplasias malignas,

Nessa etapa do processo de hepatocarcinogênesedesencadeado pelo modelo do RH em
ratos Wistar, ou seja, 1 ano após a aplicação do carcinogênico iniciante DEN, espera-se
constatar. ao exame macroscópico, em maior ou menor número de animais, a presença
simultânea nos fígados dos mesmos, de uma quantidade variável de nódulos persistentes de
hepatócitos ou cânceres.

Pode-se constatar na Tabela 2 que ratos submetidos ao modelo do RH e tratatos com

vitamina A (grupo VA), apresentaram por ocasião do sacrifício, em comparação a animais do
grupo OM(controles),menoresincidênciasde nódulospersistentesde hepatócitose cânceres.
Além disso, ainda em comparação ao grupo OM, ratos aos quais se administrou esse retinóide

natural (grupo VA) por 8 semanas consecutivas durante fase do modelo de
hepatocarcinogênese propícia ao desenvolvimento de neoplasias malignas, também
apresentaram menor número total de nódulos persistentes de hepatócitos.
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Tabela 2.Quantificaçãodas lesões nodulares macroscópicas, bem como de cânceres, de
ratos Wistar submetidos ao modelo do "hepatócito resistente" e tratados com óleo de
milho (grupo OM- controles), f3-caroteno(grupo (3C)ou vitamina A (grupo VA)por 8
semanas consecutivas, durante a fase de progressão da hepatocarcinogênese.

Grupos N°.de ratos Incidênciade N°.total de N°.de ratos Incidênciade
com nódulos nódulos nódulos com câncer cânceres
persistentes persistentes persistentes (%)

(%)

OM SI8 62,S 26 5/8 62,S

(3C 6/8 7S,0 27 2/8 2S,0

VA 3/8 37,S 8 218 2S,0
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Por outro lado, quando comparados aos controles(grupoOM),ratos tratados com p-caroteno
(grupoPC) da 40aà 48asemana após iniciaçãocomo carcinogênicoDEN,apresentaram maior
incidência de nódulos persistentes, mas menor incidência de cânceres, ao exame macroscópico
por ocasião do sacrificio (Tabela 2). Alémdisso, estes apresentaram (grupo PC) praticamente o
mesmo número total de nódulos persistentes que animais do grupo controle (OM).

5,4 Quantificação dos Focos e Nódulos de Hepatócitos Marcados Positivamente pela
Enzima r-glutamiltranspeptidase (rGT)

Os resultados das quantificações dos focos e dos nódulos de hepatócitos marcados

positivamente pela enzima yGT apresentados por animais tratados com óleo de milho (grupo
OM- controles),p-caroteno (grupoPC) ou vitaminaA (grupoVA)e sacrificadosna fase de
progressão do modelo do RH, realizadas em sistema de análise de imagem computadorizado,
estão apresentados na Tabela 3.

A técnica empregada para marcar a yGT demonstrou resultados satisfatórios no presente
estudo, do ponto de vista morfológico.Além de delimitar áreas de hepatócitos alterados (focos
ou nódulos pré-neoplásicos), esta revelou que os duetos biliares também se mostravam
positivos para essa enzima, da mesma forma que grupos de células alongadas (células ovais)
que entremeavam o parênquima hepático e também delimitavamalgumas lesões pré-neoplásicas
(focose nódulosde hepatócitos).

Tabela 3.Quantificação dos focos e nódulos pré-neoplásicos (F/N)positivos para a enzima
yGT, de ratos Wistar submetidos ao modelo do "hepatócito resistente" e tratados com
óleo de milho (grupo OM- controles), p-caroteno (grupo PC) ou vitamina A (grupo VA)
por 8 semanas consecutivas, durante a fase de progressão da hepatocarcinogênese.

Pode-seobservarnaTabela3 quefoi praticamenteidênticoo númerode lesõespré-
neoplásicas(focose nódulos)marcadaspositivamentepelaenzimarGT,observadonofígado
dosanimaisdosgruposOM(controles),pC e VA,ouseja,daquelessubmetidosaomodelodo
RHe tratadosda40aà 48asemanadoestudocomóleode milho,p-carotenoouvitaminaA,
respectivamente,durantea fase de progressãoda hepatocarcinogênese.Todavia,pode-se
tambémconstatarnessaTabelaqueanimaistratadoscomp-caroteno(grupoPC)ouvitaminaA
(grupoVA)por8 semanasconsecutivas,tenderama apresentarporocasiãodosacrifícioao
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Grupos n NúmerodeF/N Áreamédiade %deÁreado
porem2* F/Npormm2* corteocupada

por F/N*

OM 8 5,68:!:4,0 0,80:!:0,6 4,11:!: 3,&

pC 8 5,51:!:3,7 0,47:!:0,2 3,25:!:2,2

VA 8 5,71:!:2,5 0,48:!:0,2 2,78:!:2,0

n= número de animais

*=os valoresrepresentam,respectivamente,média:!:desviopadrãoda média.
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términoda 48asemana,lesõespré-neoplásicas(focose nódulosde hepatócitos)positivaspara.
a enzimayGTcommenoresáreasmédiase queocupavammenoresporcentagensda áreado
corte, do que ratos do grupo OM (controles).Estas diferenças não atingiram,entretanto,
significânciado ponto de vista estatistico,de acordo com o teste de Mann Whitney para
amostrasnão-pareadas.

5.5 Exame Histopatológicodos Fígados dos Ratos Através de Coloração pela
Hematoxilinae Eosina

5.5.1ObservaçãoGeral

Focose nódulospré-neoplásicosconsistemem áreasem que os hepatócitosse
encontrammorfologicamentealterados,correspondendo,respectivamente,a diâmetrosinferiore
igualousuperioraodeumlóbulohepático.Alémdisso,essespodemserpredominantemente
constituídosporcélulasclaras,acidófilas,basófilas,ouseremmistoscontendocélulasclarase
acidófilas.

O aspectohistológicodos focose nódulosde hepatócitosdos ratossubmetidosao
modelodehepatocarcinogênesedo"hepatócitoresistente"(RH)observadonopresenteestudo
confirmouaquelesdecritosnaliteratura.

Assim,nessasáreasos hepatócitosapresentavamalteraçõesmorfológicasassumindo
arranjoacinarecomprimindo,nocasodosnódulos,oparênquimahepático.

As célulasquecompunhamos focospredominantementecompostosde célulasclaras
(focosde célulasclaras)apresentavam-seaumentadasde volumee com seu citoplasma
rarefeito.Os núcleosestavamalgumasvezes deslocadospara um dos polosda célula,
mostrando-sepleomórficose comnucléolos(emnúmerode um,doisou mais)evidentes.Em
geralnãose observavamsinusóidesnointeriordessesfocos.Alémdisso,umapopulaçãode
células alongadassemelhantesàs sinusoidaisachava-sepresente,entremeandoos
hepatócitos.Com pouca frequênciaobservavam-secélulas ductulares("célulasovais")
envolvendoparcialmenteosfocos.Destaforma,estesdistinguiam-sedoparênquimahepático
devidoàs característicasde suascélulas,porémnãose observavacompressãodas áreas
adjacentes.

Nos focos constituídospredominantementede célulasacidófilas(focosde células
acidófilas),constatavam-secélulascomvolumeaumentadoe o citoplasmacorando-semais
intensamentepelaeosina,o queIhesconferiacoloraçãoavermelhadauniforme.Corpúsculos
semelhantesaosdeCouncilman,consideradosapoptóticos,observadostambémemhepatites
tóxicasouvirais,queapresentamvolumereduzidoemrelaçãoàsdemaiscélulas,intensamente
acidófilosecomnúcleopicnótico,podiamservistosprincipalmentenaregiãomaisperiféricados
focosdecélulasacidófilas.Nessascélulasfoipossívelseobservarpleomorfismonuclear,coma
evidenciaçãode nucléolosúnicosou múltiplos,quese situavamem umaposiçãocentralou
periféricaemrelaçãoàcarioteca.Célulasbinucleadasforamocasionalmenteobservadas.Além
disso,nessetipo de focoforamvistasfigurasde mitosetípicase atípicas.Entremeandoos
hepatócitosconstou-sea presençade sinusóidese de capilarescom a luz dilatada.Uma
populaçãodecélulasalongadassemelhantesàs quecompunhama populaçãosinusoidal,foi
tambémvistaemmeioaoshepatócitos,dentrodosfocos.
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Focosmistos,compostospor célulasclarase acidófilas,foram tambémobservadosem
todosos gruposde animaissubmetidosao modelodo RH. Nestecaso,variavaa proporçãode
um e outro tipos celulares.Sinusóidesforam vistos entremeandoos hepatócitosalterados,
principalmentenaslesõescommaiorárea.A delimitaçãopor "celulasc/vais"foi vistacom maior
frequência,nestecaso,do quenos focosdecélulasclaras.

Foramtambémobservadosfocos constituidos predominantementede células basófilas
(focos basófilos)constituídospor hepatócitospequenose que tinham como característicaa
intensabasofiliacitoplasmática.Emgeralnãose constatou,nestetipo de lesão,anaplasianem
figurasde mitose.

Quanto aos nódulos de hepatócitos,são válidos os mesmos achados e a mesma
classificaçãoque paraos focos.Entretanto,algunsdos nódulosdiferiamquantoà presençade
uma delimitaçãomais evidentefeita às custas principalmentede células alongadasdo tipo
"célulasovais",bemcomodeoutrascélulasalongadase arredondadasqueas acompanhavam,
alémdetecidoconjuntivo.

No parênquimahepáticolivrede focosou nódulosforamtambémobservadasalterações
hepatocelulares,consistindo principalmentede degeneração vacuolar. Além disso, foram
constatadosinfiltradosinflamatóriosconstituídospredominantementepor célulasmononucleares,e
situando-seemregiãoperi-portal.

Alémdapresençanofígadodosanimais,defocose nódulospré-neoplásicos,proliferação
de "celulasovais"e infiltradoinflamatório,foramconstatadas,ainda,a colangiofibrose,peliosee
a espongiose,bemcomoa presença,em determinadoscasos,de lesõesneoplásicasbenignas
e decarcinomahepatocelularcompadrãotrabecularouglandular(Quadro 1).

5.5.2ObservaçãoEspecífica

Grupo OM

Foramestudadosos fígadosde 8 ratosdestegrupo,e os animaisapresentaramlesõespré-
neoplásicas(focose nódulos)distinguíveisnoscortescoradospor H & E, principalmentede células
claras e mistos.Discretaa moderadainflamaçãoperi-portalfoi constatada,além de discreta
degeneraçãovacuolarem hepatócitosperi-portais.Lesõesneoplásicasbenignase malignasforam
observadas,bemcomooutraslesõeshepáticas,conformeapresentadonoQuadro 1aseguir.

GrupopC

Foramestudadososfígadosde8 ratosdestegrupo.Estesapresentaramfocose nódulospré-
neoplásicosdistinguíveisnoscortescoradospor H & E, principalmentede célulasclarase mistos.
Discretaa moderadainflamaçãoperi-portalfoiconstatada,alémdediscretadegeneraçãovacuolarem
hepatócitosperi-portais.Lesõesneoplásicasbenignase malignasforam observadas,bem como
outraslesõeshepáticas,conformeapresentadoaseguirnoQuadro1.

Grupo VA

Foramestudadosos fígadosde 8 ratosdestegrupo.Estesapresentaramfocose nódulos
de hepatócitosdistinguiveisnoscortescoradosporH & E,principalmentede célulasclarase mistos.
Discretaa moderadainflamaçãoperi-portalfoiconstatada,alémdediscretadegeneraçãovacuolarem
hepatócitosperi-portais.Lesõesneoplásicasbenignase malignasforamvistas,bemcomooutras
lesõeshepáticas,conformeapresentadonoQuadro 1aseguir.
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Quadro 1, Incidênciae descrição das lesões neoplásicas benignas e malignas, bem como
de outras lesões hepáticas, de ratos Wistar submetidos ao modelo do "hepatócito
resistente" e tratados com óleo de milho(grupo OM- controles), (3-caroteno(grupo (3C)
ou vitamina A (grupo VA)por 8 semanas consecutivas, durante a fase de progressão da
hepatocarcinogênese.

Observa-senoQuadro 1 queo grupode animaistratadoscom(3-caroteno(grupo(3C)por
8 semanas consecutivase sacrificadosna 48asemana do experimento,ou seja, na fase de
progressão da hepatocarcinogênese,apresentou maiorincidência(75%)de lesões hepáticas
benignas do que o grupo de ratos tratados com óleo de milho durante o mesmo periodo
(62,5%)(grupoOM- controles).Todavia,constata-seaindanesse Quadro,que a incidência
decolangiomacisticofoiidêntica(50%)nesses doisgruposexperimentais,e que ratos tratados
como carotenóide(grupo(3C)apresentarammenorincidência(50%)de adenoma hepatocelular
do que animaistratadoscomóleode milho(62,5%)(grupoOM).

Observou-setambémmenorincidência(25%)de peliose no grupo (3C do que no grupo
OM (37,5%), embora o grupo de animais tratados com (3-caroteno (grupo (3C) tenha
apresentado maiorincidência(25%)de colangiofibrosedo que o grupo de ratos aos quais se
administrouapenas óleode milho(12,5%)(grupoOM).Alémdisso, a incidênciade espongiose
foide 37,5%nogrupo(3C,não tendosidoobservadaesta lesão hepáticano grupoOM.

Por outro lado, constata-se também no Quadro 1 que a incidênciade carcinomas foi
menor(25,0%)no grupode ratos tratados por 8 semanas consecutivascom (3-caroteno(grupo

Moreno, Fernando.S.
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Grupo Incidência (%)e Tipos Incidência(%)e Tipos Incidência (%)e Tipos
de lesões neoplásicas de lesões neoplásicas de outras lesões

benignas malignas hepáticas

OM 62,5% 62,5% - Colangiofibrose

- Colangiomacistico - Carcinoma (12,5%)

(50%) hepatocelularpadrão - Peliose(37,5%)
- Adenoma trabecular(37,5%)

hepatocelular(62,5%) - Carcinoma
hepatocelularpadrão

!glandular(25,0%)

(3C 75% 25,0% - Colangiofibrose(25%)

- Colangiomacistico - Carcinoma - Peliose(25%)
(50%) hepatocelularpadrão -Espongiose(37,5%)
- Adenoma trabecular(25,0%)

hepatocelular(50%)

VA 37,5% 25,0% - Colangiofibrose

- Colangiomacistico - Carcinoma (12,5%)

(25%) hepatocelularpadrão -Espongiose(50%)

- Adenoma trabecular(25,0%)

hepatocelular(25%)
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J3C) e sacrificados12mesesapósaplicaçãodocarcinogênicoinicianteDEN,doquenogrupo
controle(62,5%)(grupoOM).

Resultadossemelhantesa estes foram tambémobservadosem animaistratados com
vitaminaA.

Assim,aindade acordocomo Quadro 1, constata-sequeo grupode ratosque recebeu
esseretinóideda 40aà 48asemanado estudo(grupoVA), apresentouumamenor(25,0%)
incidênciadecarcinomasdoqueogrupocontrole(62,5%)(grupoOM - controles).

Além disso,o grupo de ratos tratadoscom a vitaminaA por 8 semanasconsecutivas
durantea fase de progressãodo modelodo RH (grupoVA) tambémapresentoumenor(37,5%)
incidênciade neoplasiasbenignasdo queo grupocontrole(62,5%)(grupoOM), incluindoestas
lesõestantoo colangiomacísticocomoo adenomahepatocelular,Por outro lado,observou-se
incidênciaidêntica(12,5%)de colangiofibrosenessesdois gruposexperimentais.A incidência
de espongioseobservadano grupoVA correspondeua 50%,enquantoeste tipo de lesão não
foiconstatadonofígadodosanimaisdogrupocontrole(grupoOM).

5.6 Avaliaçãodas Concentrações Hepáticas de J3-carotenoe Retinol

ATabela 4 apresentaos resultadosrelativosàsconcentraçõeshepáticasde j3-carotenoe
retinol(vitaminaA) determinadasporcromatografialíquidade altaeficiência(CLAE),emfígados
de ratosWistarsubmetidosao modelodo "hepatócitoresistente"e tratadosda 40aà 48asemana
doestudocomóleodemilho(grupoOM - controles),J3-caroteno(grupoJ3C)ou vitaminaA
(grupoVA), durantea fasede progressãoda hepatocarcinogênese.

Tabela4.Concentraçõeshepáticasde J3-carotenoe retinol,de ratosWistarsubmetidosao
modelo do "hepatócito resistente" e tratados com óleo de milho(grupo OM- controles),
j3-caroteno(grupo J3C)ou vitamina A (grupo VA)por 8 semanas consecutivas, durante a
fase de progressão da hepatocarcinogênese.

Grupo (n) Concentração hepática
de J3-caroteno*

(Jlglg)

Concentração
hepática de

retinor

(Jlglg)

1
'Ir= osvaloresrepresentam,respectivamente,médiaI desviopadrãodamédia.
n = númerodeanimais.
n. d.= não-detectável.

Moreno,Femando.S.
Faculdadede Ciências Farmacêuticas- USP

OM 6 n,d. 933,55 I 458,7

J3C 6 0,65 I 0,17 1196,90 I 316,5

VA 6 n.d. 5896,01 I 138,21,b
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A significância(p<O,05)entreas diferençasdasmédiasfoi determinadapelotestede Mann
Whitneyparaamostrasnão-pareadas:
a =diferenteestatisticamentedogrupoOM;
b=diferenteestatisticamentedogrupof3C.

Pode-seobservarnessaTabelaqueforamdetectadasporcromatografialíquidadealta
eficiência(CLAE),quantidadesmensuráveisdef3-carotenonofígadodosanimaistratadoscom
essecarotenóidepor8 semanasconsecutivase sacrificados12mesesapósaplicaçãodaDEN
(grupoPC),ao contráriodo queocorreunosgruposOM(controles)e VA, e quecontaram
apenascomsuasraçõescomoúnicafontede f3-caroteno,duranteessemesmoperíodo.Além
disso,por ocasiãodo sacrificioao términoda 48asemanado estudo,os ratosdo grupoPC
tenderama apresentarmaioresconcentraçõeshepáticasderetinoldoqueos animaisdogrupo
controle(grupoOM),emboraessadiferençanãotenhaalcançado,nestecaso,significânciado
pontodevistaestatistico.

Por outrolado,observa-seaindana Tabela4 que animaistratadospor 8 semanas
consecutivascomvitaminaAe sacrificados12mesesapósrealizaçãodoprocessodeiniciação
coma DEN(grupoVA),apresentaramconcentraçõeshepáticasde retinolsignificantemente
maiores(p<O,05)do queos doisoutrosgruposexperimentais,ou seja,do queo grupoOM
(controles)e o grupof3C.

5.7 Avaliação daProliferaçãoCelularHepática

A quantificaçãoda proliferaçãocelularno fígado podeser realizadaatravésde métodos
bioquímicosquedeterminamasconcentraçõesdeDNAnotecido,ou métodoshistológicoscapazes
dedemonstraremcélulasqueincorporaramnoDNAdeseusnúdeos(índicedemarcação)durantea
síntesedesseácidonudéico,porexemplo,a base5-bromo-2'-desoxiuridina(BrDU),umanálogoda
timidina(Figura 4).

Assim, a Tabela 5 demonstraos resultados das determinaçõesdas concentrações
hepáticasde DNArealizadasatravésde métodobioquímico,de animaissubmetidosao modelo
do "hepatócitoresistente"e tratadoscomóleode milho(grupoOM - controles),f3-caroteno
(grupo PC) ou vitamina A (grupo VA) por oito semanas consecutivasdurante a fase de
progressãoda hepatocarcinogênese.
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Tabela 5. Concentrações hepáticas de DNA de animais submetidos ao modelo do
"hepatócito resistente" e tratados com óleo de milho(grupo OM- controles), p-caroteno
(grupo PC) ou vitamina A (grupo VA) por 8 semanas consecutivas, durante a fase de
progressão da hepatocarcinogênese.

* =osvaloresrepresentam,respectivamente,média:t desviopadrãodamédia.
n = númerode animais.

A significância(p<O,05)entre as diferençasdas médiasfoi determinadapelo teste de Mann
Whitneyparaamostrasnão-pareadas:
a = diferenteestatisticamentedo grupoOM.

Pode-se observar na Tabela 5 que ratos submetidos ao modelo do RH e tratados
com p-caroteno (grupo PC) ou vitamina A (grupo VA) apresentaram menores (p<O,05)
concentrações hepáticasde DNA do que seus respectivoscontroles (grupo OM), ou seja,
do que aqueles animaistratados com óleo de milho e também sacrificados 12 meses após
realizaçãodoprocessodeiniciaçãocoma DEN.

Já a Tabela6 apresentaos resultadosrelativosao índicede màrcaçãocom a BrDU,das
áreashepáticasconsideradas"normais"ao redordas lesõespré-neoplásicasou neoplásicasà
macroscopia,bemcomodas própriaslesões,de fígadosde animaissubmetidosao modelodo
"hepatócitoresistente"e tratadosdurante8semanasconsecutivas,comóleodemilho,p-carotenoou
vitaminaA, em fase propícia ao desenvolvimentode cânceres.Além disso, pode-se ainda
observarnessaTabela, o valorrelativoao índicede marcaçãode animaisque nãoforam
submetidosa esse modelode hepatocarcinogêneseou a qualqueroutrotipodetratamento,mas
que permaneceramna mesmasala em queficaramos ratos dos outrosgruposexperimentais,
atéseremsacrificadosaotérminoda48asemanado estudo.
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Grupos n Concentração hepática
de DNAem mg/g*

OM 6 2,23:t 0,12

pC 6 1,82 :t 0,07a

VA 6 1,54:t 0,16a
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Tabela6. índicede marcaçãocom a BrOU,de amostras de fígado de ratos normais
(nenhumtratamento~bemcomode áreas "normais"ao redor das lesões, e das próprias
lesões,de animaissubmetidosao modelodo "hepatócitoresi~tente"e tratados comóleo
de milho,J3-carotenoou vitaminaA por 8 semanas consecutivas, durante a fase de
progressãoda hepatocarcinogênese.

* =osvaloresrepresentam,respectivamente,média:t desviopadrãodamédia.
n = númerodeanimais.
A significância(p<O,05)entre as diferençasdas médiasfoi determinadapelo teste de Mann
Whitneyparaamostrasnão-pareadas:
a = diferenteestatisticamentedogrupode animaistratadoscomóleode milho;
b = diferenteestatisticamentedo índicede marcaçãoda respectivaárea "normal"ao redor das
lesões.

Pode-seconstatarnessaTabela que o índicede marcaçãocom a BrDUda área
considerada"normal"aoredordaslesõesà macroscopia,deanimaissubmetidosaomodelodo
RHe tratadoscomóleodemilho,foi maior(p<O,05)doqueo índicedemarcaçãode animais
não submetidosa esse modelode hepatocarcinogêneseou a qualqueroutro tratamento
(nenhumtratamento).Alémdisso,observa-setambémnessaTabela 6 que os índicesde
marcaçãocoma BrDUdasáreasconsideradas"normais"ao redordaslesões,de animais
tratadoscomJ3-carotenoouvitaminaA durante8 semanasconsecutivasemfasedomodelode
hepatocarcinogênesepropíciaaodesenvolvimentodecânceres,forammenores(p<O,05)doque
o índicedemarcaçãodaárea"normal"dosanimaissubmetidosaomodelodo RHe tratados
comóleodemilhoda40aà48asemanadoestudo.

Damesmaforma,constata-seaindanessaTabelaqueo indicedemarcaçãocoma BrDU
dasáreasdaslesões(nódulospersistentes/cânceres)deanimaistratadoscomJ3-caroteno,foi
menor(p<O,05)doqueo índicedemarcaçãodasáreasdaslesõesdogrupodeanimaistratados
comóleode milho,sacrificados12 mesesapósaplicaçãodo carcinogênicoinicianteDEN.
Resultadossemelhantesquantoaoíndicedemarcaçãocoma BrOUnaáreadaslesõesforam
tambémobservadosem ratostratadoscom a vitaminaA, emboraa diferençanão tenha
alcançado,nestecaso,significânciaestatísticaquandoemcomparaçãoaoíndicedemarcação
daáreadaslesõesdogrupodeanimaissubmetidosaomodelodoRHe tratadoscomóleode
milho.

Moreno,Femando.S.
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Tratamento n índicedemarcaçãoda n índice de marcaçãodas
área "normal" ao lesões (nódulos persistentesl
redor das lesões* cânceresY

Nenhum 4 0,03 :t 0,05a - -

Óleo de milho 8 0,32:t 0,10 7 2,87 :t 1,8b

J3-Caroteno 8 0,11 :t 0,08a 7 1,05:t 1,1a,b

Vitamina A 8 0,11 :t 0,14a 4 0,72 :t 0,9





Figura6. Digitalizaçãodeautorradiografiademonstrandopadrõesdefragmentosderestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasae b),dotecidohepático
ao redor de lesões (colunasc, d e e) e das própriaslesões hepáticas(nódulos
persistentes/cânceres)de animais tratados com óleo de milho (colunas f [nódulo
persistente],g e h [cânceres)),f3-caroteno(colunasi [nódulopersistente],j e I [cânceres])ou
vitaminaA (colunasm [nódulopersistente],n e o [cânceres])durantea fasede progressãodo
modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",digeridoscoma enzimaHpa11e
hibridizadoscomsondaparaoproto-oncogenec-Ha-ras.

Figura7. Digitalizaçãodeautorradiografiademonstrandopadrõesde fragmentosderestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasa e b),dotecidohepáticoao
redordelesões(colunasc,d e e)e dasprópriaslesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)
de animais tratados com óleo de milho (colunas f [nódulo persistente), g e h
[cânceres)),f3-caroteno(colunasi [nódulopersistente],j e I [cânceres))ouvitaminaA (colunas
m [nódulopersistente],n e o [cânceres))durantea fase de progressãodo modelode
hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",digeridoscoma enzimaMspI e hibridizados
comsondaparao proto-oncogenec-Ha-ras.
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Já na Figura 7 observa-se que a digestãocom a enzima de restrição Msp I dessas mesmas
amostras de DNAtambém resultou,nas amostras coletadas de fígados de ratos não submetidos a
quaisquer tratamentos (colunasa e b), bem como de áreas hepáticas obtidas dos três outros grupos
experimentais (grupos OM, J3C e VA) e consideradas "normais" à macroscopia (colunas c, d e e), em
dez fragmentos distintosmarcados pela sonda para o prokH>ncogenec-Ha-ras,sendo dois deles
maiores do que 23 kb, um apresentando tamanho compreendidoentre 9,4 e 23 kb, um com tamanho
entre 6,5 e 9,4 kb, um entre 4,3 e 6,5 kb, umentre 2,0 e 2,3 kb e quatrofragmentos menores do que
2,0 kb,estes últimosmarcados bem mais intensamentepela sonda.

Por outro lado, nas amostras de DNAextraído de lesões hepáticas (nódulo persistente e
cânceres) de ratos submetidos ao modelo do RH e tratados com óleo de milho (grupo OM-
controles), a digestão com a enzima de restrição Msp I resultou apenas em quatro fragmentos
em duas delas (nódulo persistente e câncer; colunas f e g), um com tamanho compreendido
entre 2,0 e 2,3 kb e três menores do que 2,0 kb, bem como em três bandas em uma das
amostras (câncer; coluna h), uma delas com tamanho entre 2,0 e 2,3 kb e duas menores do que
2,0 kb (Figura7). Nestas três amostras,as bandas menoresdo que 2,0 kb tambémse
encontravam marcadas mais intensamente pela sonda para o proto-oncogene c-Ha-ras.

Este padrão de metilação do proto-oncogene c-Ha-ras após digestão com a enzima de
restrição Msp I do DNA extraído de amostras de lesões hepáticas (nódulo persistente e
cânceres) do grupo OM (controles) foi também observado em uma amostra de DNAextraido de
lesão hepática (câncer) de animal submetido ao modelo de hepatocarcinogênese e tratado da
40a à 48a semana do estudo com J3-caroteno(grupo J3C;coluna j) e em uma amostra (câncer)
de rato tratado com vitaminaA (grupo VA)(Figura 7;coluna n).

Em contraste, constatou-se em duas amostras de DNA extraído de lesões hepáticas
(nódulo persistente e câncer) coletadas de animais submetidos ao modelo do RH e tratados com
J3-caroteno (grupo J3C; colunas i e I) durante fase desse modelo de hepatocarcinogênese
propícia ao desenvolvimento de neoplasias malignas, bem como em duas amostras de DNA
extraído de lesões hepáticas (nódulo persistente e câncer) de animais também submetidos ao
modelo do RH e tratados com vitaminaA (grupo VA;colunas m e o) durante a mesma fase do
estudo, um padrão de metilação do proto-oncogenec-Ha-rasapós digestão com a enzima Msp I,
semelhante ao observado após digestão do DNA com essa mesma enzima de restrição,
extraido a partir de amostras de fígado de ratos não submetidos a quaisquer tratamentos (ratos
normais; colunas a e b) ou de áreas consideradas "normais"à macroscopia (colunas c, d e e),
colhidas de ratos submetidos ao modelo do RH (grupos OM,J3Ce VA)e também sacrificados ao
término da 48asemana do estudo (Figura 7).

Procurando-se avaliar se foisuficiente para uma digestão adequada o período de 3 horas
utilizadono presente estudo para a digestão tanto com a enzima de restrição Hpa" comocom a
enzima Msp I, realizou-se um experimento em que se empregou DNAextraído de amostra de
área hepática considerada "normal"ao exame macroscópico (Figura 8), de animal submetido ao
modelo do "hepatócito resistente" e tratado com vitaminaA (grupo VA),bem como DNAextraído
de amostra de lesão pré-neoplásica (nódulo persistente) de rato submetido ao modelo do RH e
tratado com J3-caroteno (Figura 9), os quais foram digeridos com uma ou outra enzima de
restrição por períodos que variaram de 1 a 6 horas, respectivamente.

A seguir, os fragmentos de DNAresultantes foram separados através de eletroforese em
gel de agarose, transferidos para membrana de nitrocelulose e hibridizados com sonda para o
proto-oncogenec-Ha-ras,marcadacom 32P.

Os resultados desse experimento estão apresentados nas Figuras 8 e 9.

Moreno, Fernando. S.
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Figura8. Digitalizaçãode autorradiografiademonstrandopadrõesde fragmentosde restrição,
do DNAextraídode amostradetecidoao redordelesõeshepáticasde ratotratadocomvitamina
A durantea fase de progressãodo modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",
digeridoporperíodosquevariaramde 1 a 6 horascom a enzimaHpa11ou Msp I e hibridizado
comsondaparao proto-oncogenec-Ha-ras.

Figura9. Digitalizaçãodeautorradiografiaapresentandopadrõesdefragmentosde restrição,do
DNAextraídode nódulopersistentede hepatócitosde rato tratadocom f3-carotenodurantea
fase de progressãodo modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",digeridopor
períodosquevariaramde 1 a 6 horascoma enzimaHpa 11ou Msp I e hibridizadocomsonda
parao proto-oncogenec-Ha-ras.
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Figura10. Digitalizaçãodeautorradiografiademonstrandopadrõesdefragmentosderestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasa e b),dotecidohepático
ao redor de lesões (colunasc, d e e) e das próprias lesões hepáticas(nódulos
persistentes/cânceres)de animais tratados com óleo de milho (colunas f [nódulo
persistente],g e h [cânceres)),J3-caroteno(colunasi [nódulopersistente],j e I [cânceres))ou
vitaminaA (colunasm [nódulopersistente],n e o [cânceres))durantea fasedeprogressãodo
modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",digeridoscoma enzimaHpa11e
hibridizadoscomsondaparaoproto-oncogenec-myc.

Figura11.Digitalizaçãodeautorradiografiademonstrandopadrõesdefragmentosderestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasae b),dotecidohepático
ao redor de lesões (colunasc, d e e) e das próprias lesões hepáticas(nódulos
persistentes/cânceres)de animais tratados com óleo de milho (colunas f [nódulo
persistente],g e h [cânceres)),J3-caroteno(colunasi [nódulopersistente],j e I [cânceres))ou
vitaminaA (colunasm [nódulopersistente],n e o [cânceres))durantea fasedeprogressãodo
modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",digeridoscoma enzimaMsp I e
hibridizadoscomsondaparaoproto-oncogenec-myc.
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Assim,as Figuras 12e 13demonstramo padrãode metilaçãodo gene para a enzima
HMGCoAredutase, após digestãocoma enzimade restriçãoHpa11ou Msp I, respectivamente,
do DNAextraídode amostras de fígadocoletadas de animaissacrificadosao términoda 48a
semana da estudo.

Pode-se observarna Figura12que a digestãocoma enzimade restrição Hpa11,do DNA
extraído de amostras colhidas de fígados de ratos não submetidosa quaisquer tratamentos
(ratosnormais)e sacrificadosao términoda 48asemana do estudo, resultou,basicamente,em
seis fragmentosmarcados mais intensamentepela sonda para o gene da enzima HMGCoA
redutase, umdeles maiordo que 23 kb,três comtamanhoscompreendidosentre 9,4 e 23 kb e
doismenoresdoque2 kb. .

Além disso, a digestão com a enzima de restriçãoHpa 11,do DNAextraído de áreas
hepáticas consideradas "normais"à macroscopia,de animaissubmetidosao modelodo
"hepatócitoresistente"e tratadospor 8 semanas consecutivascomóleo de milho(grupoOM-

controles), p-caroteno (grupo PC) ou vitamina A (grupo VA), resultou, independentemente do
tratamento a que estes foram submetidos, em oito fragmentos (bandas) marcados mais
intensamente pela sonda para o gene que codifica para a enzima HMGCoAredutase, um deles
maior do que 23 kb, três com tamanhos compreendidos entre 9,4 e 23 kb, dois entre 6,5 e 9,4 kb
e dois menores do que 2 kb (Figura 12).

Por outro lado, a digestão com a enzima de resbição Hpa 11do DNAextraído de amostras
de lesões hepáticas (nódulos persistentes e cânceres) de ratos submetidos ao modelo de
hepatocarcinogênesee tratadoscomóleode milho(grupoOM- controles), p-caroteno (grupo
PC) ou vitamina A (grupo VA)durante a fase de progressão do modelo do RH, resultou, também
independentemente do tratamento a que estes foram submetidos, em dez fragmentos distintos
marcados pela sonda para o gene que codificapara a enzima HMGCoAredutase, sendo um deles
maiordo que 23 kb, três com tamanhos compreendidosentre 9,4 e 23 kb, dois entre 6,5 e 9,4 kb, dois
entre 2,3 e 4,3 kb, umentre 2,0 e 2,3 kb e um bem menordo que 2,0 kb (Rgura 12).

Já a digestão com a enzima de restrição Msp I, do DNAextraído dessas mesma amostras
de fígado de um dos ratos não submetido a quaisquer tratamentos (rato normal; coluna a) e
sacrificado ao término da 48a semana do estudo, bem como de áreas hepáticas consideradas
"normais"à macroscopia(colunasc, d e e), de animaissubmetidosao modelodo RHe tratados
comóleode milho(grupoOM- controles),p-caroteno(grupoPC)ouvitaminaA (grupoVA)
por oito semanas consecutivas (Figura 13),resultouem onze fragmentosdistintosmarcados
pela sonda para o gene da enzimaHMGCoAredutase. Dez destes foramtambémconstatados
após digestão com a enzima de restriçãoHpa 11,embora de amostras de DNAextraídas de
lesões hepáticas (nódulos persistentes e cânceres) de animais submetidos ao modelo de
hepatocarcinogênese e tratados comóleo de milho(grupoOM- controles), p-caroteno (grupo PC)

ou vitamina A (grupo VA) da 40a à 48a semana do estudo (Figura 12), sendo a única exceção
um fragmento com tamanho pouco menor do que 2,0 kb.

Além disso, o padrão de metilação do gene que codifica para a enzima HMGCoAredutase
após digestãocom a enzimaMsp I do DNAextraídode amostrade fígadode um outroratonão
submetido a quaisquer tratamentos e sacrificadoao términoda 48a semana do estudo (coluna b), foi
semelhante ao descritoacima para amostra de DNAdigeridacom essa enzima de restrição e extraída
também de fígado de ratonormalsacrificadona mesma etapa do estudo, exceto pelo fato de não se
constatar, neste caso, a presença da banda bem menordo que 2,0 kb (Figura 13).
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Figura12. Digitalizaçãodeautorradiografiademonstrandopadrõesdefragmentosderestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasae b), dotecidohepático
ao redor de lesões (colunasc, d e e) e das próprias lesões hepáticas(nódulos
persistentes/cânceres)de animais tratados com óleo de milho (colunas f [nódulo
persistente],g e h [cânceres]),r3-caroteno(colunasi [nódulopersistente],j e I [cânceres])ou
vitaminaA (colunasm [nódulopersistente],n e o [cânceres])durantea fasedeprogressãodo
modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",digeridoscoma enzimaHpa11e
hibridizadoscomsondaparao genequecodificaparaaenzimaHMGCoAredutase.

Figura13.Digitalizaçãodeautorradiografiademonstrandopadrõesdefragmentosderestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefigadoderatosnormais(colunasa e b), dotecidohepático
ao redor de lesões (colunasc, d e e) e das próprias lesões hepáticas(nódulos
persistentes/cânceres)de animais tratados com óleo de milho (colunas f [nódulo
persistente],g e h [cânceres]),r3-caroteno(colunasi [nódulopersistente],j e I [cânceres])ou
vitaminaA (colunasm [nódulopersistente],n e o [cânceres])durantea fasedeprogressãodo
modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente",digeridoscoma enzimaMsp I e
hibridizadoscomsondaparaogenequecodificaparaaenzimaHMGCoAredutase.
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FIGURA 13
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Pode-seaindaobservarnaFigura13queemduasamostrasdeDNAextraídode lesões
hepáticas(nódulopersistentee câncer)e digeridocoma enzimaderestriçãoMspI, deanimais
submetidosaomodelodoRHe tratadoscomp-caroteno(grupopC;colunasi e I) durantefase
dessemodelopropíciaao desenvolvimentodecânceres,bemcomoem 2 amostrasde DNA
extraídodelesõeshepáticas(nódulopersistentee câncer)deratostambémsubmetidosa esse
modelode hepatocarcínogênesemastratadoscomvitaminaA (grupoVA; colunasm e o), o
padrãodemetilaçãodogenequecodificaparaa enzimaHMGCoAredutasefoi praticamente
idênticoao observadoapósdigestãocoma enzimaMspI, do DNAextraídode amostrasde
fígadode ratonãosubmetidoaquaisquertratamentos(ratonormal),bemcomodeamostrasde
áreashepáticasconsideradas"normais"ao examemacroscópico,de animaissubmetidosao
modelodoRHesacrificados12mesesapósaplicaçãodocarcinogênicoinicianteDEN.

Portanto,constata-setambémnessescasos,a presençade 11 fragmentosdistintos
marcadospelasondaparao geneda HMGCoAredutase,variandoemtamanhodesdeum
fragmentomaiordoque23kbatéumbemrnenordoque2,0kb(Figura13). ,

Poroutrolado,comosepodeaindaobservarnaFigura13,a digestãocomaenzimaMsp
I do DNAextraídodastrêsamostrasde lesõeshepáticas(nódulopersistentee cânceres)de
animaissubmetidosaomodelode hepatocarcinogênesee tratadoscomóleode milho(grupo
OM- controles;colunasf, g e h) da40aà48asemanadoestudo,bemcomodeumaamostra
delesãohepática(câncer)deanimaltambémsubmetidoaomodelodoRHetratadocomp-caroteno
(grupopC;colunaj) namesmafasedoestudoedeumaamostradelesãohepática(câncer)derato
tratadocomvitaminaA (grupoVA;colunan), resultouemumpadrãode rnetilaçãodogeneque
codificaparaaenzimaHMGCoAredutasecomosfragmentosdetamanhoaproximadooumenores
doque9,4kbmarcadosmaisintensamentepelasonda,ecomasbandaspróximasa23kbmarcadas
deformajá bemmaistênueou,inclusive,não-marcadas.
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6, DISCUSSÃO

Umdosintúitosbásicosdopresenteestudofoi o deavaliaremratosWbtarsubmetidos
aomodelodo"hepatócitoresistente"(RH),aexistênciadeeventuaisefeitosinibitóriosemlesões
pré-neoplásicase neoplásicasporpartedof3-carotenooudavitaminaA,quandoadministrados
especificamenteduranteaetapadeprogressãodahepatocarcinogênese.

Paratanto,deu-seinicioàs aplicaçõesdocarotenóideou do retinóidena 40asemana
apósadministraçãodocarcinogênicoiniciantedietilnitrosamina(DEN)e queseestenderampor
oitosemanasconsecutivas,quandoentãoosanimaisforamsacrificados.

Nãoforamconstatadas,nessaocasião,diferençasestatisticamentesignificantesentreos
pesoscorpóreosdosratosdostrêsgruposexperimentais(gruposOM- controles;I3Ce VA)
(Tabela1), o que sugereque os diferentesresultadosrelativosaos diversosparâmetros
analisadosnopresenteestudoe observados,eventualmente,tantoapóso tratamentocom13-
carotenocomocoma vitaminaA, nãodevemser atribuídosà ocorrênciade alteraçõesno
balançocalóricodosanimais.

6.1 Sobre a Quantificação à Macroscopia das Lesões Pré-neoplásicas e Neoplásicas
. Presentes nos Fígados de Ratos Wistar Submetidos ao Modelo do "Hepatócito
Resistente" e Tratados com Oleo de Milho,I3-Carotenoou VitaminaA Durante a Fase de
Progressão da Hepatocarcinogênese.

Tantoemsereshumanoscomoemanimaisa ocorrênciado cânceremmuitossítiosé
usualmenteprecedidapelodesenvolvimentodelesõesproliferativasfocaispré-neoplásicas,tais
comopapilomas,póliposounódulos(FARBER,1990).

Nofígado,damesmaformaquenamaioriadeoutrostecidose órgãos,pode-seobservar
umlongoperiododelatênciaentreaexposiçãoiniciala umcarcinogênicoquimicoapropriado,à
radiaçãoou a umDNAvírus,e as primeirasevidênciasdo câncer.Duranteessaevolução
prolongada,umachadoconstantetantoemroedorescomoemhumanosé o aparecimentode
proliferaçõesfocais ou nódulos,compostosde hepatócitose ductos biliaresocasionais
(FARBER,1990;SUGITANIetai.,1998).

Demostrou-seemdiversosestudos,deformaconvincente,queo hepatocarcinomasurge
justamentenointeriordetaisnódulosdehepatócitos(FARBER,1990).

Assim,baseadonaevidênciaobtidaa partirdediversosmodelosdecarcinogênese
hepáticanorato atravésdautilizaçãodevárioscarcinogênicosquímicose promotoresou até
mesmode restriçãodecolinana ração(FARBERe SARMA,1987; WUe MORENO,1998),
observou-sea ocorrênciade umpadrãodedesenvolvimentodo câncerhepáticoconsistindo,
basicamente,nasduasseguintessequênciasfundamentais:(A) na gênesede proliferações
focaisbenignasde hepatócitos(focose nódulos)provavelmentepor expansãodonal,e das
quaisapenasumapequenaquantidadepersiste,demonstrandoproliferaçãoespontâneade
hepatócitosmassemoutrasevidênciasde neoplasia,incluindoo câncer;e (B) na evolução
muitolentade certaquantidadede proliferaçõesfocaispersistentesde hepatócitos(nódulos
persistentesde hepatócitos,"adenomas")atravésde um processoem múltiplasetapasna
direçãode umcarcinomahepatocelularcomcaracterísticascitológicase histoquímicastípicas
demalignidade,bemcomocominvasãoeaparecimentodemetástases(FARBERetai.,1988).

Emváriosmodelosde hepatocarcinogênesepode-seobservarqueessasduas
sequênciasdeevoluçãosesobrepõe,demodoqueé praticamenteimpossívela determinação
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de que etapa precedeou se segue a qualqueroutra fase da carcinogênese(FARBERet aI.,
1988).Além disso,pode-seaindaconstatarque as etapasessenciaisdessassequênciassão
representadaspela indução inicial de um novo fenótipo (e também provavelmenteum novo
genótipo)em um raro hepatócito(iniciação),bem como pela expansãoclonal subsequente
dessaspoucascélulasalteradasparaproduziremproliferaçõesfocaisbenignaspersistentes,ou
seja,nódulosde hepatócitos(promoção).Portanto,a formaçãodessaslesõesnofígadoconstitui
um reflexo do desenvolvimentoclássico da carcinogênesequímica através das etapas de
iniciaçãoe promoção(FARBER,1984a;SARMAe FARBER,1987;FARBER,1990).

Nesse sentido, estima-se que no rato o processo de iniciação da
hepatocarcinogênesecom vários carcinogênicosquímicosesteja associadoao aparecimento
constitutivoem um raro hepatócito(1 a cada 105-106hepatócitos),de um novo fenótipo
denominado de resistência,com padrão bioquímico altamente característico.Este inclui
pronuncíadasreduçõesnas atividadesde enzimasou hemoproteínas(por exemplocitocromos
P-450) que ativam carcínogênicose outros xenobióticos(enzimasde fase I) e aumentos
apreciáveisde atividadesdeenzimas(gama-glutamiltranspeptidase,glutationa-S-transferases)e
outroscomponentes(glutationa)ativosna destoxificação(enzimasde fase 11)(FARBER,1984a;
1990;ROOMIetaI.,1985;FARBERetaI.,1988).

O fenótipodoshepatócitosiniciadosnesseanimalnão inclui,porsuavez, qualquergrau
mensurávelde proliferaçãocelularespontâneaou autônoma.Portanto,não ocorre expansão
dascélulasiniciadasindividuais,atéquesejacriadoumambienteadequadograçasa umregime
de promoção(FARBERe RUBIN,1991).

A únicaformaconhecidadistoacontecernofígadodo rato é proporcionandoumestímulo
geralà proliferaçãocelularemqueos hepatócitosiniciadossão estimulados,ao mesmotempo
em queé inibidaa proliferaçãode todosos outroshepatócitosnormais,ou seja,atravésde um
processodenominadode inibiçãodiferencial(FARBERet aI.,1988).

Esta consistejustamentena base do modelo de hepatocarcinogênesedo "hepatócito
resistente",em que o fígadoé estimuladoa proliferaratravésde uma hepatectomiaparcialou
por umadosede algumagentenecrogênicocomoo tetracloretode carbonoapósa aplicaçãode
umcarcinogênicoiniciantecomoa dietilnitrosamina(DEN),ao mesmotempoem queé exposto
a carcinogênicoscomo o 2-acetilaminofluoreno(2-MF), e que possibilitamque apenas os
hepatócitosresistentesproliferemseletivamenteparagerarnódulos(SOLTe FARBER,1976;
FARBER,1984a;FARBERe RUBIN,1991).

Descreve-sequeo processodeiniciaçãoaindanessemodeloocorrede formacompletaem
aproximadamente48 a 72 horas,enquantoa promoçãose prolongaporcercade 6 semanas.No
casodeoutrosprotocolosdehepalocarcinogênese,comoporexemplodomodelodo "ácidoorótico"
ou do "fenobarbital"(WUe MORENO,1998),a inicaçãose dá duranteo mesmoperíododetempo,
emboraa promoçãorequeiracercade10a 20semanas(FARBERetaI.,1988).

É interessantenotarque o fenótipode resistênciados hepatócitosiniciadostem inúmeras
semelhançascomo fenótipode célulasde algunscânceresde sereshumanos,quandoestesse
tomamresistentesa agentesquimioterápicos,graçastambéma umamaiorexpressãodo genemdr
(FARBERe RUBIN,1991).

Assim, durantea expansãocfonaldos hepatócitosiniciadosna direçãoda formaçãode
nódulospode-seobservar,logo de início,o aparecimentode pequenasilhotasmicroscópicas
denominadasde focosdistribuídasaleatoriamentepelofígadoe semrelacionamentoóbvio com
qualquerzonado ácinoou lóbulohepático.Em algunsmodelosde hepatocarcinogêneseestas
expandemrapidamenteatravésde proliferaçãocelular,para gerar nódulosmacroscópicosem
alguns poucosdias (7 a 10 dias após aplicaçãodo 2-MF, no caso do modelodo RH). Em
outros,a expansãoé lenta,durandováriassemanas(FARBER,1984a,1984b).
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Estesfocossão considerados"pré-neoplásicos",apesarde apenasalgunspoucos
(menosde5%)evoluíremparanódulospersistentesdehepatócitose ummenornúmeroainda
estarrelacionado,finalmente,ao câncer.Istose devea umaoutrapropriedadeinerenteaos
focose nódulosde hepatócitos,ousejaà capacidadequeestesapresentamdesofreremum
processodenominadode remodelação,ou seguirem,porsuavez,o caminhodapersistência
(TATEMATSUetaI.,1983;FARBER,1984a;1990;FARBERe RUBIN,1991).

Nãose sabeo motivopeloqualfocose nódulosde hepatócitosadotamumadasduas
opções,devendoestascorresponderem,entretanto,à expressãodealgumaalteraçãoincomum
no genomadesencadeadapor umcarcinogênicoduranteo processode iniciação(FARBER,
1984a;1990;FARBERe RUBIN,1991).

A remodelaçãoestáassociadaa alteraçõesna bioquímica,arquitetura,organizaçãoe
ultraestruturadosfocose nódulos,de modoqueestesse tornammuitosemelhantes,senão

, idênticos,aofígadomaduronormal,desaparecendoportanto.Poroutrolado,a persistênciade
algunspoucosnódulospareceindicarumbloqueionesseprocesso,surgindoa opçãoparaa
verdadeiraevoluçãodasequênciacarcinogênicado nóduloparao câncer(FARBER,1984a;
1990;FARBERe RUBIN,1991).

Esta longa sequência,ou seja, a etapa assim chamadade progressãoda
hepatocarcinogênesecontém,naverdade,asfasesquesãomaisrelevantese aindamuitopouco
conhecidasparaoestabelecimentodamalignidade,caracterizando-sepelodesenvolvimentodeuma
instabilidadegenéticanas célulascom consequenteformaçãode subpopulaçõescelulares
neoplásicasheterogêneas(SARGENTetaL,1996).

Apesardeaindapraticamentedesconhecida,tornou-seevidenteno decorrerdosanos,
entretanto,queaetapadeprogressãopodesermoduladaporexemploatravésdaalimentação
ou porinfluênciashormonais,quetendema retardá-Iaou inibí-Ia.Istofazcomquerepresente
um segmentoatrativodo processocarcinogênicovisando-sea quimioprevençãodo câncer
(FARBEReSARMA,1987).

Durantea progressão,graçasaindaaoprocessoderemodelaçãoquetambémcontinua,
ocorresubsequentereduçãono númerode nódulospersistentesde hepatócitos,detal forma
quese costumaobservarapenascercade 1-3dessesnódulosemtodoo fígado,quandose
podedetectarconcomitantementeumcâncerde formainequívoca,cercade 10 a 12 meses
apósrealizaçãodoprocessodeiniciação(FARBEReSARMA,1987;FARBERetaI.,1988).

Descreve-se,ainda,quepor ocasiãoda aplicaçãodo modelooriginaldo "hepatócito
resistente"em ratosFischer(F-344)machos,a breveexposiçãoao 2-AAFadministradona
ração em concentraçõesvariandode 0,015 a 0,05% é suficientepara promovero
desenvolvimentode hepatocarcinomasem cercade 70-90%dos animaisiniciadoscomos
carcinogênicosDEN,N-metil-nitrosouréia(MNU),benzo[a]pireno(BP)oudimetilhidrazina(DMH)
(FARBER,1984c;IMAIetaI.,1997).

Apesardaadministraçãocrônicaisoladado 2-AAFnaraçãopoderiniciarhepatócitose
desencadearo desenvolvimentodecânceresno fígado,deveserenfatizadoquea simplese
rápidaexposiçãoa essasubstâncianascondiçõesem queé empregadano modelodo RH
originale sema préviaaplicaçãode carcinogênicos,nãoé capazde induzirà formaçãode
hepatócitosresistentese nemdehepatocarcinomas(FARBERe CAMERON,1980;SOLTetaI.,
1983;SEMPLE-ROBERTSetaI.,1987)

Quandoo 2-AAFfoi aplicadoemratosF-344porintubaçãogástricanasconcentrações
totaisde60a 80mg/kgdepesocorpóreodistribuídosem3-4dosesapósa administraçãoda
DEN,por ocasiãoda tentativade desenvolvimentode um modelodo "hepatócitoresistente"
modificadoqueevitasseas restriçõeslegaisimpostasà adiçãode carcinogênicosnasrações
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em diversos paises desenvolvidos,constatou-se,entretanto, incidênciasde cânceres que
variaramde50 a 71% (SEMPLE-ROBERTSei ai.,1987).

No presenteestudoa incidênciade câncerobservadaao examemacroscópicodo fígado
porocasiãodo sacrifíciodo grupode ratosWistarmachossubmetidosao modelodo "hepatócito
resistente"etratadoscomóleodemilhoporoitosemanasconsecutivasdurantea fasedeprogressão
da hepatocarcinogênese(grupoOM- controles)correspondeua 62,5%(Tabela2). Além disso,
constatou-seaindaem cincodosoito animaisdessegrupoumtotal de 26 nódulospersistentes
de hepatócitos,ouseja,emmédiacercade5 dessaslesõesproliferativaspersistentespor rato.

Tais resultadosestão de acordo,portanto,com evidênciasanteriormentedescritasna
literaturaporocasiãoda aplicaçãodo modelodo "hepalócitoresistente"modificadoem ratosF-344
(SEMPLE-ROBERTSei ai.,1987),emboranoatualexperimentoaincidênciadecânceresconstatada
nogrupoOM(controles)tenhasidopoucomenordoquea observadaem investigaçõesconduzidas
tambémcomratosda linhagemRscher(F-344)submetidosao modelodo RHoriginale queutiliza,
portanto,o 2-AAFadicionadoà raçãodosanimais.

Esta diferençatalvez possa ser atribuida à forma de administraçãodo 2-AAF (por
intubaçãogástrica),ou à maiorresistênciaque ratosWistarapresentamreconhecidamentepor
ocasiãoda aplicaçãodesseprotocolode hepatocarcinogênese(IRVING,1975;FARBERei ai.,
1976),fato esteque logode iníciose procuroucontornarquandoda aplicaçãodo modelodo RH
modificadonopresenteestudo,mediantea utilizaçãode2-AAFemgrandedosagemtotal(120rnglkg
de pesocorpóreodistribuídosem6 dosesiguais).Valedestacarqueratosdessalinhagemexibem
ainda, caracteristicamente,uma reduzida tendência para a formação espontânea de
hepatocarcinomas(SCHULTE-HERMANN,1985).

Da mesmaformaque emrecentesexperimentosconduzidosemcondiçõespraticamente
idênticas(SILVEIRA,1998), ficou,entretanto,aquitambémclaraa necessidadedesseprotocolo
de hepatocarcinogêneseser melhoradaptadoa ratos Wistar,visando-sea subsequente
obtençãodemaioresincidênciasdecânceresaomenosnogrupocontrole,o quesemdúvida
facilitariaa interpretaçãoderesultadosdeestudosemqueseprocuraavaliarcomparativamente
aatividadequimiopreventivaouterapêuticadesubstâncias.

Taismodificaçõespoderiamincluir,comosugerido,umaumentodaconcentraçãoou da
frequênciade administraçãodo 2-AAF,ou atémesmoa realizaçãodosacrifíciodosanimais
apósperíodomaisprolongadodoqueaosdozemesesdarealizaçãodoprocessode iniciação
(SILVEIRA,1998).

QuandoratosWlStarforamsubmetidosao modelodo RHe tratadoscom J3-caroteno
(grupoPC)ouvitaminaA (grupoVA)da40aà 48asemanaapósaplicaçãodo carcinogênico
inicianteDEN, observou-setambémno atualestudoà macroscopiado fígadoquandodo
sacrifíciodos animais,incidênciasde câncerescorrespondendoa 25%nessesdoisgrupos
experimentais(Tabela2) e equivalendo,portanto,a incidências60% menoresdo que a
constatadanorespectivogrupocontrole(62,5%;grupoOM).

Alémdisso,aindaemcomparaçãoaogrupocontrole,observou-setambémnessaocasião
que o grupode animaisaos quaisse administrouo carotenóide(grupoPC) apresentou
incidênciapouco maior de nódulosde hepatócitose praticamenteo mesmo número dessas
lesõespré-neoplásicaspersistentes,ao contráriodo grupode ratostratadoscomo retinóide
(grupoVA),emqueseconstatoumenorincidênciaenúmerototaldenódulospersistentes.

Estesdadosindicam,portanto,queo p-<:arotenoe avitaminaAapresentamefeitosinibitórios
no desenvoMmentode lesõesneoplásicasmalignasquandoadministradospor 8 semanas
consecutivasespecificamentedurantea fase de progressãoda hepatocarcinogênese,e
sugeremqueestaatividadepossaocorrer,tantonocasodocarotenóidecomodoretinóide,por
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ocasiãodaconversãodenódulospersistentesdehepatócitosemcânceres,enquantoapenaso
retinóideécapazdeinibiraevoluçãodessaslesõespré-neoplásicasoufazercomqueregridam.

Entende-seporconversãoumadasetapasda carcinogênesequeocorrelogoapósa
progressãopré-malignae cujoconceitosurgiu,basicamente,a partirde dadosexperimentais-
obtidosprincipalmenteemmodelosdecarcinogênesehepáticaoudepelee quedemonstraram
queaformaçãodeneoplasiasmalignaspoderiaseremmuitoaumentadaatravésdotratamento
delesõespré-neoplásicascomcarcinogênicosdeaçãodireta,ouseja,genotóxicos(POTTER,
1981;HENNINGSetai.,1983;YUSPA,1994;SARGENTetai.,1996).Assim,damesmaforma
que a iniciação,a conversãomalignatambémpareceenvolver,provavelmente,eventos
responsáveispelaproduçãodealteraçõesgenéticas.

Acredita-seainda que justamentea ocorrênciade lesões pré-neoplásicascomo
precursorasdediversoscânceresemsereshumanos,comoporexemploleucoplaquiasorais
em fumantese focoshiperplásicosdo colo uterino,dê suporteà existênciada etapade
conversãotambémnohomem(DRAGSTEDetai.,1993).

Apesardepraticamentenãoexistiremreferênciasnaliteraturaa respeitodeinvestigações
em que tambémse procurouavaliaros eventuaisefeitosinibitóriosdo [3-carotenoquando
administradodurantea fasedeprogressãoda hepatocarcinogênese,resultadossemelhantes
aos do presenteestudoforam relatadosanos atrás, emborautilizando-semodelo de
carcinogênesegástricainduzidaem ratospela N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina(MNNG)
diluídanaáguadosanimais.Constatou-se,nessecaso,queo [3-carotenoadicionadoàsrações
foicapazdeinibira progressãodedisplasiasgástricasnosentidodaevoluçãoparacarcinomas
iniciaise infiltrantesem65%e 67%,respectivamente,apesardeaumentarconcomitantemente
aformaçãodasmesmas(SANTAMARIAetai.,1987).

Já maisrecentemente,e tambémde acordocomos resultadosdo atualestudo,em
experimentosconduzidosem camundongosSENCARfêmeassubmetidosa modelode
carcinogênesedepelequeempregavacomo agenteinicianteo 7,12-dimetilbenz[a]antraceno
(DMBA)e comopromotoro acetatode 12-D-tetradecanoilforbol(TPA),observou-seque as
ad~3açõesde ácidoretinóico(aformabiologicamentemaisativadavitaminaA) emdoses
faiMA lógicasnas rações(30 Ilg/g), bem como de J3-caroteno(600 Ilg/g), inibirama
comieJãodepapilomasemcarcinomas,aumentandoentretantoaformaçãodessaslesõespré-
neoplásicasbenignasno caso do carotenóide,mas reduzindoseus númerosno caso do
retinóide(CHENetai.,1993;DELUCAetai.,1993;1994).

Todavia,constatou-setambémposteriormenteem um outro estudoconduzidoem
camundongosfêmeasemborada linhagemCD-1,quea administraçãooral de J3-caroteno
(200mg/kgdepesocorpóreo/dia)porintubaçãogástricadurantecatorzediasconsecutivosfoi
capazdereduziro tamanhocumulativodepapilomasinduzidosnapeleatravésdaaplicaçãode
DMBA(KATSUMURAetai.,1996).

Apesardenãoseteraventadonaocasiãoqualquermecanismoespecíficoquepudesse
explicara maiorformaçãode papilomasapósadministraçãode J3-carotenoem excessona
ração,a nãoser a maiornecessidadeque essaslesõespré-neoplásicaseventualmente
teriamdevitaminaA,e quetalvezessespapilomascorrespondessemjustamentea lesões
pré-neoplásicasquenãoiriamsofrer,naverdade,conversãoemcarcinomas,sugeriu-senesse
casoqueo carotenóidepoderiaestaratuandonesseprocessograçasà suacapacidadede
transformaçãonoorganismoemácidoretinóico(CHENetai.,1993).

Umahipóteseprovávelparaexplicara açãodoácidoretinóiconaeficiênciadeconversão
envolveria,porsuavez,a ativaçãodaexpressãodereceptoresintranudearespararetinóidese
consequenteformaçãodecomplexosprotéicoscomproteínasdeproto-oncogenestaiscomoc-fos,
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interferindo dessemodocomsuasligaçõesaosítiodofatordetranscriçãoAP-1e prevenindo
suasaçõesnaconversãoparaa malignidade(DELUCAetai., 1993;1994).

Poroutro lado,o ácidoretinóícopoderiatambéminduzira diferenciaçãoou apoptosedas
células dos papilomaselou carcinomas,reduzindoa possibilidadede formação de lesões
malignasvisíveis(DELUCAet ai.,1994).

De qualquermodo,é provávelquena verdadeinúmerosmecanismosestejamenvolvidos
com a etapa de conversão da carcinogênese(YUSPA, 1994), podendo, portanto, serem
influenciadostantoportratamentoscomo j3-carotenocomocoma vitaminaA.

Descreve-sequealgunsdestesmecanismosincluiriamnãosó os aumentosnastaxas de
proliferaçãocelulare deeventosmutacionaisemgenescomoo c-Ha-rase o p53já observáveis,
inclusive,durantea fasede progressãopré-maligna,comotambémalteraçõesna expressãode
genes do tipo c-tos, para proteasessecretadase para receptorespresentesna supertície
celular,incluindointegrinas(YUSPA,1994).

Assim, poderiam ter aqui um papel de destaque as reconhecidas propriedades
antimutagênicasdo j3-caroteno(KRINSKY,1993;AIDOOet ai., 1995;RENNER,1995)que se
relata serem capazes, inclusive, de prevenir o surgimentode alterações cromossõmicas
(WEITBERGet ai., 1985;STICHe DUNN,1986;MUKHERJEEet aI., 1991;SALVADORIet ai.,
1992;SARKARetaI.,1997).

Para melhoresclareceros resultadosdo presenteestudoe determinarmecanismosque
pudessemestara elesrelacionados,seriatalvezinteressantequese procurasseavaliarnofuturo,a
existênciadeeventuaisefeitosinibitóriosdo j3-carotenooudavitaminaA especificamentedurantea
fasede conversãoda hepatocarcinogênese,utilizaneJo-se,paratanto,protocoloqueconsistisseem
trêsetapasdistintase incluissea aplicaçãoadicionaldeumagenteprogressorcomoa etilnitrosouréia,
hidroxiuréiaoubenzeno,capazdeproduziralteraçõesnogenoma.

Taisprotocolosjá foramdescritosparaa induçãodacarcinogênesede peleemcamundongos
(HENNINGSet aI.,1983)ou atémesmoda hepatocarcinogêneseemratos(DRAGANet ai., 1993),
emborase acrediteque no casoo própriomodelodo RH pudessetambémser adaptadonesse
sentido,

Alémdessasinvestigaçõesjá citadas,é relativamentepequenoo númerodeestudosrelatados
naliteraturaemqueseprocuroutambémavaliaroseventuaisefeitosinibitOOosdoj3-carotenoquando
administradoduranteafasedeprogressãodacarcinogênese,

Assim,descreveu-seemumoutroexperimentoquetambémutilizoumodelodecarcinogênese
depele,queo carotenóidenãofoicapazdeinibira conversãodepapilomasemcarcinomas,quando
administradonas raçõesde camundongosSkh naconcentraçãode 30 rngIg(STEINELe BAKER,
1990).

Da mesma forma, os resultados de uma investigaçãoclinica demonstraramque a
suplementaçãocomj3-carotenodurante5 anosnãofoi capazde prevenira ocorrênciade novos
carcinomasde célulasbasaisou de célulasescamosas,em pacientespreviamenteportadores
decânceresde pelequenãodotipomelanoma(GREENBERGet ai., 1990).

Por outro lado, ainda de acordocom os dados do presenteestudo,observou-seuma
diminuiçãono númerode animaiscomcarcinomasde pele após administraçãopor 24 semanas
consecutivasdurantea fase de progressão,de j3-carotenona ração (1 mg/g)de camundongos
submetidosa um modeloexperimentalem que a exposiçãodos animaisa uma única dose de
radiaçãoUV-Berasuficienteparainiciara carcinogênese(MATHEW8-ROTHe KRINSKY,1987).

Alémdisso,descreveu-setambémqueo j3-carotenoquandoinjetadolocalmenteem sítios
neoplásicosinduzidospelocarcinogênicoDMBAfoicapazdecausara regressãodecarcinomasem
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bolsasfaciaisde"hamsters"(SCHWARTZe SHKLAR,1988;SCHWARTZetai.,1991),damesma
formaquesuaadministraçãooralemcombinaçãocomoalfa-tocoferol(SHKLARetai.,1989).

Em um estudoem que as raçõesde camundongosSHNfêmeas susceptíveisao
desenvolvimentoespontâneode neoplasisasmalignasmamáriasforamsuplementadascom
algascontendoelevadasconcentraçõesde j3-caroteno(Dunalíellabardawi~,nãose observou
proteção no grupo de animaisÚ'atadodo 1° ao 4° mês durante a etapa de iniciação da
carcinogênese;enÚ'etanto,constatou-seefeitosinibitóriossignificantesno grupoÚ'atadodo4°
ao7°mês,ou seja,nodecorrertantodoprocessode iniciaçãocomode promoção,os quais
foramaindamaisintensosnogrupotratadodo 7°ao 10°mêsdurantea fasede progressão
(NAGASAWAetai.,1991).

Assim,evidênciasnessesentidopublicadasaté1992possibilitaramquesesugerísseem
umarevisão,queo j3-carotenoteriaumaaçãoprotetoramaispronunciadase adminisÚ'adono
decorrerdaetapadeprogressãodacarcinogênese(ROUSSEAUetai.,1992).

Osresultadosde umainvestigaçãorecenteemquese constatouummenornúmerode
carcinomasductaisin situe invasivosapósadminisÚ'açãode j3-carotenona ração(25ppm)
especificamentedurantea fase de progressãoda carcinogênesepancreáticainduzidaem
"hamsters"pela aplicaçãode N-niÚ'osobis(2-oxopropil)amina,estão tambémde acordo,
portanto,comessasugestãoe decertaformacomosdadosdopresenteestudo(MAJIMAetai.,
1998).

Considera-se,por 0UÚ'0lado, que retinóidesteriam uma ação predominantemente
quimiopreventivacontrao câncermasnãoquimioterapêutica,poisse observouquetêm a
capacidadede inibir principalmentea etapade promoçãoda carcinogêneseem diversos
modelosexperimentaise nãosuasetapasmaistardias,ou seja,a conversãoe progressão
(MUTOetai.,1996).

Emse Ú'atandoda vitaminaA, algunspoucosestudostiveramtambéma oportunidade,
enÚ'etanto,de constatarefeitosinibitóriosquandode sua adminisÚ'açãodurantea etapade
progressão,especialmenteemmodelosdecarcinogênesedemamae pâncreasemratos,de
peleemcamundongos,bemcomodabolsafacialem"hamsters"(MOONetai" 1994).

Damesmaforma,observou-seaindaempacientesportadoresde lesõescutâneaspré-
malignasqueo Ú'atamentocomretinol(25.000Ulldia)resultouemumareduçãosignificativana
incidênciadecarcinomasdecélulasescamosas,emcomparaçãoaogrupoconÚ'ole(MOONet
ai.,1994).

Alémdisso,emumensaioconduzidoem307pacientesapósressecçãodeumcâncerde
pulmãode células não-pequenasem estadiamentograu I e que foram aleatoriamente
distribuídosem doisgrupos,constatou-seo desenvolvimentode novasneoplasiasmalignas
primáriaspulmonaresem 29 indivíduosdo grupocontrole,enquantoisto ocorreu em
apenas 18 daquelestratadospor um ano com palmitatode retinila (300.000Ulldia)
(PASTORINOet ai.,1993).

Portanto,os resultadosdo presenteestudoemquese constatoumenorincidênciade
cânceres,bemcomodenódulospersistentesdehepatócitos,emanimaissubmetidosaomodelo
do"hepatócitoresistente"e Ú'atadoscomvitaminaA poroitosemanasconsecutivasdurantea
etapadeprogressãodahepatocarcinogênese,estãodeacordocomessaspoucasevidências
nessesentidojá descritasna literaturae confirmam,alémdisso,dadosde 0UÚ'0estudo
recentementedesenvolvidoemnossomeioe realizadopraticamentenasmesmascondições
experimentais(SILVEIRA,1998).
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6.2 Sobre a quantificação à microscopia das lesões pré-neoplásicas e neoplásicas
positivas para a yGT presentes nos fígados de ratos Wistar submetidos ao modelo do
"hepatócito resistente" e tratados com óleo de milho, p-caroteno ou vitaminaA durante a
fase de progressão da hepatocarcinogêriese.

Os focos e nódulosde hepatócitosinduzidosno fígadode ratosexpostosaos diferentes
modelosde hepatocarcinogêneseapresentamcaractelisticamentediversasalteraçõesfuncionais,o
quepossibilitaquesejamfacilmenteevidenciadosatravésda utilizaçãode métodoshistoquímicose
quantificadosemsistemascomputadolizadosde análisede imagem,Nessesentido,considera-sea
reaçãode coloraçãopositivapara a enzimagama-glutamiltranspeptidase(yGT)como um dos
métodosmaisúteis,sendo,portanto,amplamenteutilizadoatéhojeemdia,poiscercade90-95%dos
focose nódulossão positivosparatal marcadorhistoquímicoemtodasas etapasdas fasespré-
neoplásicae neoplásícadahepatocarcinogênese(FARBER,1980;HANIGANe PITOT,1985).

A descobertade umaassociaçãoentrea yGT e a carcinogênesehepáticaocorreupela
plimeíravez em 1972,quandose constatouconcentraçõeselevadasdessaenzimanosfígados
de ratos expostos ao carcinogênico 3'-metil-4-dimetilaminoazobenzeno,bem como em
hepatocarcinomastransplantáveisinduzidosquimicamenteemratos(FIALAet ai.,1972).

Posteliormente.utilizando-seum corante histoquímicopara a yGT concluiu-seque as
concentraçõeselevadasda enzimaobservadasdurante a ingestão de carcinogênicoseram
devidasa aumentosdeatividadedeyGTemfocosde hepatócitos(KALENGAYI etai., 1975).

Investigaçõessubsequentestiveramentão a oportunidadede demonstrara importância
do aumentoda atividadeda enzimayGTcomomarcadorde lesõespré-neoplásicasnosfígados
de ratosexpostosa umaamplavaliedadede carcinogênicoscomestruturasquímicasbastante
diversas,incluindoa DEN,2-AAF,N-nitrosomorfolinae aflatoxinaB1,bemcomoem neoplasias
hepáticasde camundongosexpostosao safral ou ao o-aminoazotoluenoe em carcinomas
hepatocelularesde sereshumanos(HANIGANe PITOT,1985;YOUNGMANe CAMPBELL,1992;
STARKetal.,1994).

A enzimayGTtemampladistlibuiçãotantoem tecidosvegetaiscomoanimais,constituindo
umaglicoproteínacomduassubunídadese quese ligaà membranaplasmáticadascélulascomseu
sítioativovoltadoparao extelior(HORIUCHIetai.,1978;HANIGANe PITOT,1985).

Emtecidosnormaisa atividadeenzimáticapodeserconstatadaplincipalmenteemcélulas
que apresentamfunção secretólia ou absortiva, sendo a yGT observada em maiores
concentraçõesnos rins e, em seguida,no pâncrease vesículasseminíferas.Todos os outros
tecidos apresentammenos de 1% da atividade constatadano rim, estando esta também
presenteno epitéliode duetosbiliarese nas regiõesdas membranasdos hepatócitosvoltadas
paraocanalículobiliar(HANIGANePITOT,1985;IWAIetai.,1994).

ConcentraçõesanormalmenteelevadasdeyGTsãofrequentementeobservadas,além
disso,emneoplasiasdeumavariedadedetecidostaiscomocarcinomashepatocelularese da
pele,adenocarcinomasdepulmãoeemalgunscânceresdemama(HANIGANePITOT,1985).

Descreve-seque a função fisiológicada yGT está intensamenteassociadaao
metabolismoe transporteda glutationa(L-y-glutamil-L-cisteinil-glícina),seuprincipalsubstrato,
sendoa únicaproteaseconhecidacapazdeclivaressetripeptídeointaetoe de utilizar,além
disso,uma amplavariedadede compostosgama-glutamilcomo substratos,facilitandoa
transferênciade seusgrupamentosgama-glutamilparanumerosospeptídeose aminoácidos
aceptores(MEISTER,1994).
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De acordo com seu aspecto à marcação com a yGT, descreve-se que as lesões
pré-neoplásicas podem ser classificadas em dois tipos, ou seja, em persistentes e em
remodelação(ENOMOTOe FARBER,1982;PASCALEet aI" 1992).

Demonstrou-seque lesõesdo tipo persistente,marcadasuniformemente,foram vistas já
às quatrosemanasdurantedesenvolvimentodo modelodo RH,sendoque às 6 semanascerca
de 75%das lesõesencontravam-seem remodelação,mostrandoirregularidadede contornose
perdada uniformidadenacoloração.Estaperdaera acompanhadapor remodelaçãoarquitetural
paraumfígadode aspectonormal(ENOMOTOe FARBER,1982).

Além disso,em umainvestigaçãoconduzidaem ratosWistarsubmetidosao modelo do
RH em que se procurouavaliar a cinéticade evoluçãodos focos e nódulosde hepatócitos
positivosparaa yGT, observou-sequeentre4 a 9 semanasapós a iniciaçãoestes adentraram
emumafasederápidocrescimento,comsubsequentediminuiçãoprogressivade seus números
e áreas,atéquefossemobservadosapenasalgunspoucose em remodelação,por ocasiãodo
sacrifíciona 26asemana(GARCEAet aI.,1989a).

Constatou-seno presenteestudopor ocasiãoda quantificaçãodas lesõespré-neoplásicas
positivasparaayGT,queratosdalinhagemWistarsubmetidosaomodelodoRHe tratadoscomóleo
demilho(grupoOM-controles), J3-caroteno(grupoJ3C)ouvitaminaA (grupoVA)poroitosemanas
consecutivasdurantea etapa de progressãoda hepatocarcinogênese,apresentaramem seus
figadospraticamenteo mesmonúmeromédiode focosInódulosde hepatócitosquandode seus
respectivossacrificiosna48asemanaapósaplicaçãodocarcinogênicoinicianteDEN(Tabela 3).

Observou-se,ainda,queas áreasmédiasdessaslesõespré-neoplásicas,bem como as
porcentagensde área do corte ocupadaspelas mesmas,também não diferiramentre si do
pontode vistaestatístico,emborase constatassecertatendênciatantopor partedo tratamento
como carotenóide(grupofiC) comocomo retinóide(grupoVA)emreduzi-Ias.

Assim, observa-se que nesses três grupos experimentaisos números médios de
focos/nódulosde hepatócitospositivospara a yGT por cm2(Tabela 3) foram menoresdo que
aquelesconstatadosem umainvestigaçãoanteriorconduzidasob condiçõesexperimentaisde
certaformasemelhantese tambémemgruposde ratosWistar,emboranesseúltimocaso estes
tivessemsidotratadospor 8 semanasconsecutivascomóleode milho(nofocos/em2=:37,1:t9,7),
J3-caroteno(nofocos/cm2::20,1:1:12,5)ou vitaminaA (nofocos/em2=:34,8:t9,6),respectivamente,
duranteas fases de iniciaçãoe seleção/promoçãodo modelodo RH e sacrificados6 semanas
apósadministraçãoda DEN(MORENOet aI.,1995a).

Estesresultadosdo presenteestudoestão,portanto,de acordocom evidênciasrelatadas
anteriormentena Uteraturae que demonstram a ocorrência durante a evolução da
hepatocarcinogêneseparaetapasmaistardias,de umadiminuiçãodo númerode focosInódulosde
hepatócitospositivosparaa yGTa partirde novesemanasda iniciação,graçasemgrandeparteao
processoderemodelação(GARCEAetaI.,1989a).

É questionável,entretanto, o verdadeiro papel que teriam no contexto geral da
hepatocarcinogêneseestas poucas lesões pré-neoplásicas yGT positivas observáveis à
microscopia,remanescentesapós umanoda aplicaçãoda DENe aindaobserváveisem plena
fasede progressão.

Talvez se trate daquelaslesões focais que desde o inicio seriam benignase assim
continuariam,demonstrandoproliferaçãoespontâneade hepatócitosmassemoutrasevidências
de evoluçãoparaneoplasias,incluindoo câncer (e queportantose desenvolveriamde acordo
com a assimdenominadasequênciaA de evolução)(FARBERet aI., 1988),da mesmaforma
que o relatado para papilomasque a priori não seriam passiveis de sofrerem conversão e
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progrediremparaamalignidade,observadosemmodelodecarcinogênesedepeleinduzidaem
camundongos(SHUBIK,1950;HENNINGSataI.,1985).

Poroutrolado,podeserqueestasaindapossamvir a evoluircomo decorrerdo tempo,
poisapresentamcondiçõesintrínsecasparatanto.Assim,observou-sequeo catabolismoda
glutationapelayGTna presençade metaisde transiçãopodeiniciarpor si só umprocesso
oxidativonosfocose nódulospré-neoplásicosdehepatócitos,comsubsequenteproduçãode
umambientericoemradicaislivrese consequenteslesõesoxidativas.Istofez,portanto,com
quese sugerissequeessesdanosestimuladospelamaioratividadedaenzimayGTpresente
nosfocose nódulosde hepatócitos,poderiamvir a contribuirparacomos processosatravés
dosquaisas célulasno interiordessaslesõesprogrediriamparaa malignidade(HANIGANe
PITOT,1985;STARKataI.,1994).

6.3 Sobre os aspectos morfológicos e a quantificação das lesões hepáticas por ocasião
da realização do exame histopatológico dos fígados de ratos Wistar submetidos ao
modelo do "hepatócito resistente" e tratados com óleo de milho,p-caroteno ou vitamina A
durante a fase de progressão da hepatocarcinogênese.

Cortes histológicoscorados através do método rotineirode hematoxilina-eosina
possibilitamquese realizenofígadoderatossubmetidosa modelosde hepatocarcinogênese,
umamelhorcaracterizaçãomorfológicadostiposdehepatócitosalteradospresentesemlesões
pré-neoplásicase neoplásicas,bem comoa verificaçãoda existênciaou não de outras
alteraçõesnointeriorouexteriordasmesmas.

Emboranãosetenhafeitoumadeterminaçãoacuradadesuasrespectivasporcentagens,
constatou-senopresenteestudoporocasiãodarealizaçãodaanálisehistopatológicadofígado
de ratosWistarsubmetidosaomodelodo RHe tratadosporoitosemanasconsecutivascom
óleodemilho(grupoOM-controles),p-caroteno(grupoPC)ouvitaminaA(grupoVA)durante
a fase de progressãoda hepatocarcinogênese,que a maioriadas lesõespré-neoplásicas
correspondeunostrêsgruposexperimentaisprincipalmentea focose nódulosde hepatócitos
assimdenominadosdecélulasclarase mistos,emborapudessemsertambémobservadosem
menor quantidadeos outros tipos de focos e nódulos,ou seja, os constituídos
predominantementeporcélulasacidófilasoubasófilas.

Acredita-sequeos váriostiposhistológicosde focose nódulosreflitamvariaçõesno
metabolismodoglicogênioe nataxadecrescimento,exibindoos basofílicoso menoracúmulo
dessecarboidratoe a maiorsintesede DNAemrelaçãoàs outraslesõespré-neoplásicas,e
estandoestes,talvez,maispropensosàtransformaçãocancerosa(ZERBANetaI.,1994).

Por outro lado,os focosconstituídospredominantementede célulasclaras,que se
apresentamcomvolumeaumentadoe comseucitoplasmararefeitocorando-secom pouca
intensidadepelaeosinae nasquaisháacúmulodeglicogênio,sãoconsideradososprimeirosa
surgiremna hepatocarcinogêneseinduzidapor vários modelos,sendo tambémos que
apresentariamcaracterísticasmorfológicasmenosagressivas.Já as lesõesacidofí,licas mais
agressivase comcélulascujocitoplasmase coramaisintensamentepelaeosinao que Ihes
confereumacoloraçãoavermelhadauniforme,representariamumaetapaevolutivanadireção
damalignidade.(MOOREetaI.,1982;BANNASCH,1984;BANNASCHeZERBAN,1990).

Tiposintermediáriosdelesõespré-neoplásicasforamtambémidentificadosecontendocélulas
clarase acidofilicas,podendo,portanto,seremdesignadoscomo"focos/nódulosd~nofilicos"
(KRAUPP-GRASletaI.,1990). Considerou-seentretantomaisrecentementecomomaisapropriado
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paraos mesmoso termo"focosmistos",porse acreditarquese tratem,naverdade,de uma
espéciedetransiçãodeumalesãopré-neoplásicaparaoutra(DAGLI,1994).

Destaforma,a análisedascaracterísticascitológicasdosfocose nódulosdehepatócitos
presentesnofígadodosanimaisdostrêsgruposexperimentais(grupoOM- controles;f3Ce
VA) sacrificados12 mesesapósrealizaçãodo processode iniciaçãoindicou,no presente
estudo,a existênciade umapredominânciade lesõespré-neoplásicasconsideradasmenos
agressivas,quaissejamasdostiposhistológicosconstituídosprincípalmenteporcélulasclaras
e mistos.Estarevelou,ainda,queaparentementeo padrãode distribuiçãodasmesmasnão
variouentreos três gruposexperimentais,o quetambémsugereque tantoo tratamento
com f3-carotenocomo com vitaminaA por oito semanas consecutivasna fase de
progressãodahepatocarcinogênese,nãotiveraminfluênciasdignasdenotanessesentido
e, portanto, nas reações metabólicasque poderiam determinar as características
histológicasdessasdiversaslesõespré-neoplásicas(ZERBANetai., 1994).

Estesresultadosestãode acordocomos dadosde umainvestigaçãorecentetambém
conduzidaem ratosWistarsubmetidosao modelodo RH e em condiçõesexperimentais
bastantesemelhantes,emqueseobservou12mesesapósaplicaçãodocarcinogênicoiniciante
DEN,apresençaemmaiorporcentagemdefocose nódulosmistosdehepatócitosnofígadode
animaistratadoscomóleodemilhoouvitaminaA poroitosemanasconsecutivasdurantea fase
deprogressãodahepatocarcinogênese(SILVEIRA,1998).

Estãoaindade acordocom as evidênciasde um outroestudoem queratosdessa
linhagemforamsubmetidosaomesmomodelodehepatocarcinogêneseacrescidodepromoção
comfenobarbitalpor16semanasconsecutivas,emborasacrificados14mesesapósrealização
doprocessodeiniciação.Constatou-setambémnessecaso,a presençaemmaiorporcentagem
de focos e nódulosde hepatócitosmorfologicamentemenos agressivos,constituídos
principalmentepor célulasclaras e acidofilicas,ao invés dos mais agressivos com
predominânciadecélulasbasofilicas(PASCALEet ai.,1992).

Aindanessainvestigaçãoobservou-se,entretanto,queo tratamentodosanimaiscom
S-adenosil-L-metionina(SAM), um compostolipotrópicodoadorde grupamentosmetila,
apesar de tambémnão modificaros padrõeshistológicosdos nódulosde hepatócitos
reduziu,no decorrerdo tempo,a porcentagemdos basofílicos,bemcomoa incidênciade
hepatocarcinomas(PASCALEetai.,1992).

Seriainteressante,portanto,queporocasiãoda realizaçãode experimentosfuturosse
procurasseavaliardeformamaisdetalhadanodecorrerdahepatocarcinogênese,umaeventual
açãoinibitóriatantopor partedo l3-carotenocomoda vitaminaA maisespecificamenteem
relaçãoaos focoslnódulosbasofilicos,os quaissão amplamentereconhecidosna literatura
como representantesde uma pré-etapaimediatano desenvolvimentodos carcinomas
hepatocelulares(BANNASCHeZERBAN,1990).

Nopresenteestudo,oexamehistopatológicodetalhadodofigadodosanimaissubmetidos
ao modelodo RHtambémreveloua existênciade lesõeshepáticasdo tipo colangiofibrose,
peliosee espongiose,que ocorreramcom maiorou menor incidêncianos três grupos
experimentais(Quadro1),e asquaissequestiona,todavia,se seriamounãopré-neoplásicas
(BANNASCHeZERBAN,1990).

Além disso, este evidencioua presençado colangiomacístico, alteraçãoagora
consideradaneoplásicae frequentementeobservávelno figadode ratostratadoscomdoses
elevadasde hepatocarcinogênicos,masparaa qualnãoexistemevidênciasde quepossa
eventualmentevira progredirparao carcinomacolangiocelular(BANNASCHe ZERBAN,1990).
Dequalquerforma,observou-senessecasoemcomparaçãoaogrupocontrole(grupoOM),a
mesmaincidênciadestetipodeneoplasiahepáticabenignanogrupodeanimaistratadoscom
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B-caroteno(grupoPC)durantea fasede progressãodo modelodo RH,enquantoestafoi
entretantomenorno grupoderatosaosquaisse administroua vitaminaA(Quadro 1).

Emse tratandodo adenomahepatocelular(nódulopersistentede hepatócito),também
consideradoumaneoplasiabenignamasparaa qUétla maioriados estudosapontaparaa
existênciade umarelaçãodiretadotipoprecursor-produtoentrea mesmae o surgimentoda
neoplasiamalignahepática(FARBER,1984a;BANNASCHe ZERBAN,1990),a análise
histopatológicademonstrou,porsuavez,aindaemcomparaçãoaogrupocontrole(grupoOM),
umaincidênciapoucomenornofigadodogrupodeanimaissubmetidosaomodelodoRHe nos
quaisse aplicouo carotenóide(grupoPC),enquantose constatoupronunciadareduçãoda
mesmanogrupoderatostratadoscomoretinóide(grupoVA)(Quadro1).

Estaanálisetambémreveloumenoresincidênciasdecarcinomashepatocelularesquandoem
comparaçãoaogrupocontrole(grupoOM),tantonogrupodeanimaistratadoscomo p-caroteno
(grupoPC)comocomavitaminaA(grupoVA),e queapresentavam,basicamente,padrõesbem
diferenciadosqueforamconsiderados,nocaso,comosendodostipostrabeculare glandular
(Quadro 1).

Nessesentido,descreve-seque em nível histológicopodemser distinguidastrês
variedadesbásicasde hepatocarcinomas,quaissejam,a do padrãotrabecular,glandular
(adenóide)e dosólido.Enquantoas duasprimeirascursamusualmentecomumelevadograu
dediferenciaçãoe comummelhorprognósticotantoemanimaisquantonoserhumano,relata-
se que as lesõessólidassão predominantementepoucodiferenciadase evoluemmenos
favoravelmente(BANNASCHeZERBAN,1990;ZERBANetaI.,1994).

Deumaformageral,pode-se,portantoconstatarquea análisehistopatológicaconfirmou
os resultadosjá anteriormenteobservadosno presenteestudopor ocasiãoda realizaçãodo
examemacroscópicodofígadodosanimais(Tabela 2), indicandotambéma ocorrênciade
efeitosinibitóriostantoporpartedo B-carotenocomoda vitaminaA no desenvolvimentode
lesões pré-neoplásicase neoplásicasmalignas,quandoadministradospor oito semanas
consecutivasespecificamenteduranteafasedeprogressãodahepatocarcinogênese.

6.4 Sobre asconcentraçõeshepáticasdep-carotenoe retinolde ratosWistarsubmetidos
ao modelo do "hepatócitoresistente"e tratados com óleo de milho, p-carotenoou
vitaminaA duranteafasedeprogressãodahepatocarcinogênese.

Foramconstatadasno presenteestudo,concentraçõesmensuráveisde B-carotenono
fígadodos animaissubmetidosao modelodo "hepatócitoresistente"(RH)e tratadoscomo
carotenóideporoitosemanasconsecutivasdurantea fasede progressão(grupoI3C), ao
contráriodo que ocorreunos gruposde ratostambémsubmetidosa esse protocolode
hepatocarcinogênesee aosquaisse administrouóleode milho(grupoOM- controles)ou
vitaminaA (grupoVA),emqueestasnãoforamdetectáveis(Tabela4). Istoeradecertomodo
esperávelpoisduranteessemesmoperíodo,estesdoisúltimosgruposexperimentaispuderam
apenascontarcomsuasraçõescomoúnicafontedeB-caroteno.

Estesdadosestãodeacordo,portanto,comresultadosde investigaçõesanterioresque
demonstrarama ocorrênciade um acúmuloquantificávelde B-carotenointactono figadoe
outrosórgãosde diversasespécies,incluindoo ser humano,ratos,galináceos,"ferrets",
camundongose cobaias(BONDIe SKLAN,1984;SHAPIROet aI.,1984;MAYNEe PARKER,
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1986;KRINSKYet ai.,1990;MORENOet ai.,1991;OKOHet ai.,1993;SARKARet ai.,1994;
MORENOetai" 1995;TEEetai.,1996;RIZZIetai.,1997;OLIVEIRA,1998).

Por ocasiãodo sacrifíciona 48asemanaos ratosdo grupopC tenderamaindaa
apresentarconcentraçõeshepáticasde retinolmaiselevadasuoque os animaisdo grupo
controle(grupoOM),emborano casoas diferençasnãotenhamalcançadosignificânciado
pontodevistaestatístico(Tabela 4).

Resultadossemelhantesforamtambémconstatadosem camundongossubmetidosa
modelode carcinogênesede pele induzidapelo DMBAe tratadosdurantecatorzedias
consecutivoscomf3-caroteno(200mglkgdepesocorpóreo/dia)durantea fasedeprogressão
(KATSUMURAetai.,1996),e sugeremquea quantidadedocarotenóidequefoiconvertidaem
retinóidesnãofoisuficienteparaaumentarosníveisteciduaisdosmesmos.

Emcontrapartida,animaissubmetidosao modelodo RHe tratadosporoito semanas
consecutivascomvitaminaA (grupoVA)duranteafasedeprogressãodahepatocarcinogênese,
apresentaramconcentraçõeshepáticasderetinolsignificantementemaiores(p < 0,05)do que
osratosdosgruposcontrole(grupoOM)e pC (Tabela4).

Assim,aumentosnasconcentraçõeshepáticasde f3-caroteno,e nãode retinol,podem
serassociados,nopresenteestudo,aosefeitosinibitóriosnodesenvolvimentode neoplasias
constatadosnosfígadosderatossubmetidosao modelodo RHe tratadosporoitosemanas

. consecutivascomocarotenóidenaetapadeprogressãodahepatocarcinogênese(grupoPC).
Poroutrolado,nogrupodeanimaistratadoscomvitaminaA duranteessamesmafaseda

carcinogênesehepática(grupoVA),alteraçõesnasconcentraçõeshepáticasderetinol,e nãode
f3-caroteno,podemser tambémassociadasa atividadesinibitóriasno desenvolvimentode
lesõeshepáticaspré-neoplásicase neoplásicasmalignas,

Portanto,estesresultadosseconstituem,conjuntamente,emfortesindíciosdaexistência
in vivode umaatividadeintrinsecado f3-carotenoagoradurantea etapade progressãoda
hepatocarcinogênese,e confirmamevidênciasanterioresnessesentidodescritasnaliteraturae
constatadasnãosóemcamundongostratadoscomo carotenóideduranteafasedeprogressão
dacarcinogênesedepeleinduzidapeloDMBA(KATSUMURAet ai.,1996),comotambémem
ratosWistarsubmetidosaomodelodoRH,emboranessecasoosanimaistenhamsidotratados
comf3-carotenoemetapasmaisiniciaisdahepatocarcinogênese(MORENOetai.,1995a;RIZZI
etai.,1997).

Baseadonasconcentraçõesde retinol(vitaminaA) constatadasno fígadodos animais
dosgruposf3Ce VA, bemcomonas respectivasdosesde f3-caroteno(7 mg/100g de peso
corpóreo)ou de vitaminaA (1 mg/100g de pesocorpóreo)queestesreceberamem dias
alternadose porintubaçãogástrica,calculou-sequea razãodeconversãodocarotenóideem
vitaminaAcorrespondeu,nopresenteestudo,aumvaloraproximadode34:1.

Isto está de acordocom observaçõesdescritasanteriormentena literaturae que
demonstraramemdiversasespéciesdeanimais,incluindoratose galináceos,quea conversão
do f3-carotenoemvitaminaA diminuiinversamentecoma ingestãodocarotenóide,à medida
quesuasdosagensforemsetornandocadavezmaioresemrelaçãoaosrequerimentosdiários
(BEESON,1965;BAUERNFEIND,1972;BRUBACHEReWEISER,1985),

Está ainda de acordocom os resultadosde uma investigaçãoanteriortambém
conduzidaem ratos Wistarsubmetidosao modelodo RH e tratadospor oito semanas
consecutivascom f3-carotenoe vitaminaA nas mesmasdosagensque as utilizadasno
presenteestudo,emboraessestratamentostenhamsidorealizados,nocaso,emratosmais
jovense duranteasfasesiniciaisdahepatocarcinogênese,tendo-seconstatadoumarazãode
conversãobemmenore correpondendoa 14:1 (MORENOetai., 1995a).
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Nãose tematéo momentoumaexplicaçãoconvincentequepudesseesclareceressas
diferençasobservadasemrelaçãoàsrazõesdeconversãoconstatadasnessesdoisestudos.

Descreve-se,entretanto,queo graudeconversãodo J3-carotenoemvitaminaA nãoé
constante,sendoreguladopor mecanismoshomeostáticosenvolvidos,por exemplo,com o
controledasaturaçãodosdepósitosderetinoldoorganismobemcomocomataxadeabsorção
do carotenóideemnivelintestinale suaposteriorclivagememvitaminaA, umprocessoque
ocorrenãosó namucosaintestinaldamaioriadosmamíferoscomotambémnofígadoe em
diversosoutrosórgãos(BEESON,1965;GERSTER,1991;SILVEIRAeMORENO,1998).

Assim,talvezessesmecanismoshomeostáticosapesarde se manteremvigentese
provavelmenteatuantesno sentidode protegero organismocontraa ocorrênciade uma
eventualhipervitaminoseA (GERSTER,1991), venhamaindasofreralteraçõescomo decorrer
do tempo,o quepoderiaexplicarnão só o aumentonão significantedas concentrações
hepáticasderetinolobservadoapósa administraçãode J3-caroteno(grupoJ3C)comotambém
suamaiorrazãodeconversãoconstatadanapresenteinvestigação,desdequenestase deu
início às aplicaçõesdo carotenóidequandoos ratosjá eram bem mais idososque na
investigaçãoanterior.

Alémdisso,aindanessesentido,nãose podetambémexcluirum papelda própria
carcinogênesehepáticaque se encontravano atualestudoem umaetapajá bem mais
avançada,comoeventualprocessoquepudesseter interferidoportempomaisprolongado,e
agorade formamaisintensa,com os mecanismosresponsáveispelocontroledo graude
conversãodoJ3-carotenoemvitaminaA.

6.5 Sobre a proliferação celular no fígado e lesões neoplásicas hepáticas de ratos Wistar
submetidos ao modelo do "hepatócito resistente" e tratados com óleo de milho, 13-
caroteno ou vitaminaA durante a fase de progressão da hepatocarcinogênese.

Estima-sequeno fígadodo ratoadultoo períodode vidadascélulasparenquimatosas
compreendacercade200-400dias(ROTSTEINetai.,1986). Assim,esteconsiste,normalmente,em
um órgãoquiescenteque exibeatividadereplicativamínima.

Defato,mítosessãoconstatadas,nessecaso,emaproximadamente1 emcada20.000
hepatócitos,emborataxasmaiselevadasde proliferaçãocelularsejamobservadasduranteo
crescimentoedesenvolvimentodofígado(STEER,1995).

Doistiposdeestimuloproliferativoforamidentificadosnesseórgão:a hiperplasiacelular
compensatória(regenerativa)e a direta,oumitógeno-induzida.Naprimeíra,a síntesedeDNAé
precedidaporumaperdadecélulascomoa queocorre,porexemplo,apósressecçãocirúrgica
parcial,injúriaquímica,vascular,nutricionalouporhepatiteviral,enquantonahiperplasiadireta
a síntesede DNAé estimuladasemperdacelular,porsubstânciasmitogênicastais comoo
nitratode chumbo,proliferadoresde peroxissomos,fenobarbitale acetatode ciproterona
(COLUMBANOe SHINOZUKA,1996).Nesteúltimocaso,assimqueo estimulomitogênicoé
suspenso,a massae o conteúdode DNAhepáticosregridemcaracteristicamente,graçasà
apoptose(COLUMBANO,1995).

A proliferaçãode hepatócitosinduzidapor algunsmitógenosprimáriosé mediadapor
padrõesde modulaçãode fatoresde crescimentoe transduçãodo sinal,diferentesdaqueles
observadosnaregeneraçãocompensatória.Assim,enquantoa ativaçãodefatoresdetranscrição
comoo NF-td3 eaexpressãoaumentadadegenesprecocesimediatostaiscomoc-tos,c-jun,egr-1
e c-mycsão induzidasdurantea regeneraçãocompensatória,tais alteraçõesnão são
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observadasdurantea hiperplasiainduzidapor certosmitógenosprimários(STEER,1995;
COLUMBANOe SHINOZUKA,1996).Alémdisso,descreveu-sequeos níveisdas quinases
depedentesdeciclinaCDK4e CDK5,bemcomoda proteinaciclinaD3, importantesparao
controledo ciclo celular normal,aumentamapós hepatectomiaparcial mas não após
administraçãodeWY14.643,umproliferadordeperoxissomoscompotenteatividademitogênica
hepática(RININGERetaI.,1997).

Aindanessesentido,apesardeevidênciasexperimentaissugeriremumpapelcríticopara
fatoresdecrescimentodotipodofatordecrescimentodohepatócito(HGF)e dotransformante
a (TGF-a)paraa progressãono ciclocelularde hepatócitoscompetentesna regeneração
compensatória,estesnãoparecemdesempenharumimportantepapelnahiperplasiamitógeno-
induzida(COLUMBANOe SHINOZUKA,1996).

Portanto,essasdiferençasem eventosmolecularesobservadosentre as hiperplasias
compensatóriae diretapodemafetardeformaálVersa,asálferentesetapasdahepatocarcinogênese
quimica.

Assim,apesarde nãoserconhecidoo mecanismoexatoatravésdo qualestaatuana
iniciação,foi ressaltadooenvolvimentodaproliferaçãocelularnafixaçãodeumaeventuallesão
no DNArecémsintetizado(COLUMBANOet aI.,'1981).Na maioriados estudosdesignados
nessesentido,o estímuloproliferativofoi realizado'atravésde regeneraçãocompensatória.
Nessascircunstâncias,a regeneraçãohepáticaé de fatonecessáriaà iniciaçãopor agentes
químicos.Entretanto,demonstrou-setambém,quedosesde carcinogênicosqueinduzemo
eventode iniciaçãoquandoacopladasà regeneraçãohepática,foramincapazesde iniciaras
célulashepáticasquandoassociadasà proliferaçãocelularinduzida por mitógenosdiretos
(COLUMBANOet aI.,1987;COLUMBANOe SHINOZUKA,1996).Alémdisso,foi observada
incapacidadeda hiperplasiadiretaem dar suporteà iniciaçãopor carcinogênicosquimicos,
apesardapresençadelesãodoDNA.

Nãoestáaindaclaro,portanto,se estaincapacidadese deveà deficiênciade algum
evento molecularnecessárioà iniciação,ou se as células iniciadassão formadase
preferencialmenteeliminadasporapoptoseduranteo processosubsequentede regressãoda
hiperplasiainicial.Nessesentido,sugeriu-se,ainda,quea eliminaçãode numerosascélulas
alteradasporcarcinogênicosocorre"espontaneamente"logoapósa iniciação(DRAGANat aI,
1994a).

Uma outra etapa em que a proliferaçãocelular exerce um efeito crítico na
hepatocarcinogênese,é adapromoçãodecélulasiniciadasporcarcinogênicos(DRAGANetaI,
1994b). Assim,descreve-seumaumentonaincidênciadelesõespré-neoplásicase neoplasias
apósregeneraçãocompensatóriainduzidapor hepatectomiasparciaisrepetidasou múltiplos
tratamentoscom agentesnecrogênicos(POUNDe McGUIRE,1978;DRAGANIet aI., 1986;
COLUMBANOet aI., 1990).Poroutrolado,nessesentidoo efeitoda hiperplasiamitógeno-
induzidaé aindacontroverso,devidoemparteaofatodealgunsmitógenosdiretos,comopor
exemploos proliferadoresde peroxissomos,tambémapresentarem,concomitantemente,
atividadecomocarcinogênicoscompletos(RAOeREDDY,1987).

Entretanto,têmse acumuladoevidênciasdequealgunsmitógenosprimários,apesarde
suascapacidadesdeestimularema proliferaçãodehepatócitosnormais,exercem,naverdade,
um efeitoinibitórioin vivosobrea proliferaçãocelularde lesõespré-neoplásicashepáticas
(CHENataI.,1994;COLUMBANOe SHINOZUKA,1996).

A persistênciadeumataxaaumentadadeproliferaçãocelularpodetambéminfluenciara
etapade progressãoda hepatocarcinogênese.Assim,demonstrou-sequeapesardascélulas
alteradaspresentesna etapade progressãoda hepatocarcinogênesejá apresentaremum
crescimentoautônomo,esteprocessofoi influenciadopelapresençaou não de um agente
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promotor,o queseevidencioupelareduçãonoperíododelatênciadosurgimentoda neoplasia
napresençacontínuadesseagente,quandocomparadoàausênciadomesmo(ORAGANeta/.,
1993).Alémdisso,aocontráriodaesperadareduçãonaproliferaçãocelularapóssuspensãoda
administraçãodoagentepromotor,ratossubmetidosa umprotocolodehepatocarcinogêneseno
qualse utilizouo agenteprogressoretilnitrosouréia,apresentarammanutençãonaproliferação
celularde focosde hepatócitosmarcadospelaenzimaGST-P,porocasiãodasuspensãoda
administraçãodefenobarbital(ORAGANata/.,1994b).

Destemodo,considera-sequea proliferaçãocelulardesempenheumimportantepapel
nasváriasfasesdahepatocarcinogênese,ouseja,nainiciação,promoçãoe progressão,tendo-
se aindaconstatadoque esta aumentagradualmentedos tecidosnonnaisao carcinoma,
incluindonessasequênciaos tecidospré-neoplásicose, a seguir,o adenoma(FARBERe
SARMA,1987;FARBER,1991b;DRAGANeta/.,1994b;ZERBANetai.,1994).

Assim,umdospossíveismecanismoseventualmenteresponsávelpelasatividadesanti-
neoplásicasdo J3-carotenoou da vitaminaA poderiaenvolverumainibiçãoda proliferação
celular.

Portanto,foramrealizadasnopresenteestudoavaliaçõesemquese utilizouinicialmente
um métodobioquímicosimplescapazde determinarquantitativamenteas concentrações
hepáticasdeDNAe, destemodo,deindicarrapidamentea ocorrênciaou nãodevariaçõesna
proliferaçãocelulare, a seguir,detenninaçõesdo indicede marcaçãoda BrOUatravésde
técnica imunohistoquímicajá bem mais sensívele específicaque a anterior,também
amplamenteempregadacomessafinalidadeemestudosdecarcinogênese(MELNICK,1992;
OOLBEARE,1995;FOSTER,1997).

Observou-se,logo de início,em comparaçãoao grupocontrole(grupoOM) que a
administraçãoporoitosemanasconsecutivasdeJ3-carotenoouvitaminaAapós40semanasda
realizaçãodoprocessodeiniciaçãocomo carcinogênícoOEN,reduziusignificantemente(p< 0,05)
asconcentraçõesdeDNAnosfigadosdeanímaissubmetidosaomodelodoRH(Tabela5).

Damesmafonna,constatou-seposteriormentequetantoo tratamentocomo carotenóide
(grupoPC)comocomo retinóide(grupoVA)foramcapazesde reduziro indicedemarcação
paraa BrOUdoshepatócitosemáreasconsideradas"normais"ao redorde lesõeshepáticas
(nódulos/cânceres),bemcomonasprópriaslesões,emboraessadiferençanãotenhaatingido
significânciaestatísticaem relaçãoao respectivogrupocontrole,especificamenteapenasno
casodaslesõesconstatadasnosfígadosde animaisaosquaisse administroua vitaminaA
(Tabela6). .

Portanto,conjuntamentetais resultadosse constituememfortesindiciosde queo 13-
carotenoe a vitaminaA apresentamum efeito inibitóriona proliferaçãocelularquando
administradosdurantea etapadeprogressãodahepatocarcinogênesee confirmamdadosde
umtrabalhorecenteemquetalatividadefoitambémdetectadaemratosWistarsubmetidosao
modelodo RH,apóstratamentocomo retinóidetambémpor oito semanasconsecutivase
duranteamesmafasedacarcinogênesehepática(SILVElHA,1998).

Constatou-seaindanopresenteestudoatravésdadetenninaçãodo indicedemarcação
paraa BrOUque áreashepáticasconsideradas"nonnais"ao redordas lesõesde animais
submetidosaomodelodoRHetratadoscomóleodemilhodurantea fasedeprogressão(grupo
OM-controles), apresentavamumamaiorproliferaçãodehepatócitos(p< 0,05)queamostras
defígadoobtidasderatosquenãoforamsubmetidosaesseprotocolodehepatocarcinogênese
(Tabela6).

Alémdisso,observou-sequelesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)de animais
submetidosaomodelodoRHe tratadoscomóleodemilho(grupoOM- controles),J3-caroteno
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(grupoJ3C)ouvitaminaA(grupoVA)demonstravamumamaiorproliferaçãocelulardoqueemsuas
respectivasáreasdefígadoconsideradas"normais"aosseusredores,emboraestasdiferenças
tenhamalcançadosignificânciaestatística(p < 0,05) somentenos dois primeirosgrupos
experimentais(Tabela6).

Taisresultadosestão,portanto,tambémde acordocomas evidênciasda literaturajá
citadasanteriormente(FARBERe SARMA,1987;FARBER,1991b;DRAGANet ai., 1994b;
ZERBANet ai.,1994)e quedemonstramquea proliferaçãocelularaumentaà medidaquea
hepatocarcinogêneseevolui.

Observaçõessemelhantesàs do presenteestudoforam tambémconstatadasem
investigaçõesrealizadasin vitroemqueseobservouqueo carotenóidefoi capazdeinibira
proliferaçãodefíbroblastosC3H 10T1I2deembriõesdecamundongo(PUNGet ai., 1988),
decélulasB-16demelanomadecamundongo(HAZUKAet ai, 1990),bemcomodecélulas
SK-MESdecarcinomapulmonare SCC-25decarcinomaoraldeser humano(SCHWARTZ
et ai., 1990;1992).

Alémdisso,estasestãoaindadeacordocomasevidênciasdetrêsestudosjá publicados
maisrecentementeemquesedemonstrou,emumdeles,realizadocomculturasdecélulasda
linhagemosteogênicaclonalMC3T3-E1,quetantoo J3-carotenocomoo retinolforamcapazes
deinibiraproliferaçãocelulare acapacidadedesintesedeDNA(PARKetai.,1997),e nosdois
outros,realizadoscomculturasdecélulasHL-60origináriasdepacienteportadorde leucemia
promielocítica,em que a incubaçãocomo carotenóidepor períodose em concentrações
variáveisresultouem umainibiçãosignificantede seusnúmeros(GROSSet ai., 1997;
BIESALSKIeSCHAFFER,1997).

Nessasduasúltimasinvestigações,comotambémno presenteestudo, os resultados
sugeriramque o J3-carotenopoderiaestar eventualmenteatuandode forma intrínseca
diretamenterelacionadacomsuamoléculaintacta,e nãocomoprá-vitaminaA.Noprimeirocaso
tal conclusãose baseouna constataçãode que tanto o J3-carotenocomo a luteina, um
carotenóidesem atividadeprá-vitaminicaA, foram capazesde inibir significantementea
proliferaçãodecélulasHL-60(GROSSetai.,1997)e,nosegundo,nofatodenãoseterconstatado
nasculturasa presençaconcomitantedeácidoretinóicoquepudessetersidoproduzidoa partirdo
carotenóidepresentenomeiodeincubação(BIESAl-SKIe SCHÃFFER, 1997).

Pelonúmeroexíguode publicaçõesencontradona literaturaespecializada,pode-se
constatarqueem apenasalgumasoutraspoucasoportunidadesque não no atualestudo,
procurou-setambémavaliarinvivoosefeitosdoJ3-carotenonaproliferaçãocelular.

Assim,descreveu-seem um modelode carcinogênesede linguainduzidaem ratos
MachosF-344pelo1-óxidode 4-nitroquinolina(4-NQO)queo J3-carotenoadministradonas
raçõesdos animais(500 p.p.m.)duranteas fases de iniciaçãoe pós-iniciaçãoreduziu
significantementeas incidênciasde lesõespré-neoplásicase de carcinomasde linguapor
ocasiãodo sacrifíciona 32asemana,as concentraçõesteciduaisdas poliaminasdiamina,
espermidinae espermina,bemcomoa proliferaçãocelularestimadapeloíndicede marcação
paraa BrOUe poranálisesmorfornétrícasde regiõesorganizadorasnucleolarescoradaspela
prata(AgNORs)(TANAKAet ai., 1994).

Aumentos das concentraçõesde poliaminaselou da atividade da enzima omitina
descarboxilase(ODC),consideradaa etapacríticanabiossíntesedaspoliaminas,correlacionaram-se
em diversostecidos com a taxa de síntese de DNA e a proliferaçãocelular, tendo-seainda
atribuídoum importantepapelparaa enzimana promoçãode neoplasiasemváriosmodelosde
carcinogênese(PEGG,1988).
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Poroutrolado,relatou-setambémjá maisrecentementequea administraçãoder3-caroteno
nasraçõesduranteasetapasdeiniciação/promoçãoinicialouduranteapromoçãotardiaresultouem
efeitosquimiopreventivosem modelode carcinogênesepancreáticainduzidaem ratospela
aplicaçãode azasserina,emboratenha aumentadoparadoxalmentenes~asocasiõesa
proliferaçãocelularemfocosacinaresatípicos,determinadapeloíndicede marcaçãoparaa
BrDU(APPELeWOUTERSEN,1996).

Jáemsereshumanos,paraosquaisvemsendoinclusiveconsideradacomopromissora
e recomendadapara ensaiosde quimioprevençãoem pequenaescala a utilizaçãode
biomarcadoresdeproliferaçãocelularnocolondotipodadeterminaçãodoíndicedemarcação
paraa BrDUoudaatividadedaenzimaODC(BOWENe MOBARHAN,1995;GERSTER,1996),
observou-seemumestudoconduzidoemgruposconstituídosde 10pacientesquereceberam
ou não suplementosde r3-caroteno(9 mg),vitaminaE (160 mg) ou vitaminaC (750 mg)
diariamenteporquatrosemanasconsecutivas,respectivamente,quetantoo carotenóidecomoa
vitaminaCforamcapazesdeinibirsignificantementeo índicedemarcaçãoparaaBrDUenquantoisto
nãoocorreunogruponão-suplementadoousuplementadocomvitaminaE(CAHILLeta/"1993).

Alémdisso,descreveu-sequeemumgrupodevintepacientesquehaviamsofridoressecção
préviade umadenocarcinomadecolon,a suplementaçãodiáriacomr3-caroteno(30rng)por6
meses,reduziusignificantementeem44%(p< 0,05)apósduassemanasa atividadedaenzima
ODCemamostrasdebiópsiaretalemcomparaçãoà atividadeconstatadaquandodoiníciodo
estudo,eem57%(p<0,01)após9semanas,Após16e 24semanasconstatou-seaindanesse
caso,reduçõesnaatividadedessaenzimacorrespondentesa 30%e 35%,respectivamente
(PHILLlPSeta/.,1993).

Damesmaforma,observou-seaindaemumensaioconduzidoempacíentesportadores
de gastriteatróficae cujasatividadesdaenzimaODCnamucosagástricajá se encontravam
previamenteelevadas,queo tratamentodiáriocom20 mg de r3-carotenopor três semanas
consecutivasresultouemumareduçãosignificantenaatividadedaenzima,emcomparaçãoa
controlesnão-tratados(BUKINeta/.,1993).

É tambémpequenoo númerodeestudosrelatadosna literaturaem quese avaliouos
eventuaisefeitosda vitaminaA na proliferaçãocelular,ao contráriodo quese observaem
relaçãoaoácidoretinóicoeadiversosretinóidessintéticos.

Assim,constatou-sein vitroatravésdetécnicasdeautorradiografiacomtimidinatritiada,
queavitaminaA foicapazdeinibirsignificantementea síntesedeDNAe a proliferaçãocelular
quandoadicionadaaomeiodeculturadecélulasdecarcinomasescamososoubasaisdepele,
induzidosemcamundongospelaaplicaçãode 3-metilcolantreno(LUPULESCU,1986;1993),

Observou-setambémumefeitoinibitórioporpartedoacetatoderetinilanaestimulaçãoda
síntesede DNAinduzidapelosoroemfibroblastosC3H10T1/2tratadoscomcarcinogênico,
provavelmentedecorrentede um bloqueiona transiçãoda etapaGOpara G1 da resposta
mitóticadascélulasiniciadasafatoresdecrescimentoplaquetários(MORDAN,1989).

Já emexperimentosin vivo,teve-setambéma oportunidadede demonstrarem ratos
submetidosamodelodecarcinogênesemamáriainduzidapelaadministraçãodeDMBAouMNU
e alimentadoscomraçõessuplementadascomacetatoderetinila,a ocorrênciadeumainibição
da síntesedeDNAquandoestafoi determinadaatravésda incorporaçãode timidinatriciada
(MOONeMEHTA,1986).

Demonstrou-seaindaqueemratosumaúnicainjeçãointraperitonealdoagentepromotor
acetatodetetradecanoilforbol(TPA).resultouemumaumentotransitóriodaatividadedaenzima
ODCnofígado,o qualfoi inibidoquandose administrouo acetatoderetinilanosanimaisuma
horaantesdaaplicaçãodoTPA(BISSCHOPeta/.,1981).
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Portanto,os efeitosanti-neoplásicosdo j3-carotenoe da vitaminaA observadosno
presenteestudodurantea etapade progressãoda hepatocarcinogênesepodemter sido
tambémeventualmentemediadosporumainibiçãodaproliferaçãocelular.Alémdisso,nocaso
específicodo carotenóidetalvezesteefeitoinibitóriopossaser aindarelacionadoa ó:gum
mecanismointrinsecodependentediretamentedaestruturadesuamoléculae nãoà suaação
comopró-vitaminaA.

Dosmuitoseventosqueacontecemnointeriordeumacéluladurantetodasuaexistência,
a divisãoemduasconsisteemumdosmaiscomplexos,sendoassimfundamentalparaa vida
queocorracomsucesso.

É o estadode diferenciaçãodacélulaquevai ditarquandoe sobquaiscircunstâncias
estaproliferará.Emgeralcélulasdiferenciadasproliferamemrespostaa sinaisextracelulares
específicose queincluemhormõniose citocinasestimulatóriasou inibitóriasdaproliferação,a
matrizextracelularousubstratodascélulascomqueestasestabelecemcontato,e o tipoe grau
de proximidadecom as célulasvizinhas.Os mesmosfatoressão tambémfrequentemente
importantesreguladoresdadiferenciação(OSHIMAe CAMPISI,1991).

Entende-seporciclocelularo processonoqualumaúnicacélulaeucarióticadáorigema
duascélulasfilhas,atravésdequatroetapasemsériebiologicamentedefinidase designadas
por:G1("gap"1);S (oudesíntesedoDNA);G2("gap"2) e M (demitose)(REDDY,1994).A
conclusãodasequênciadeeventosmetabólicosespecíficosdecadaumadelaspreparaacélula
paraaetapaseguinte. -

Na maioriados tecidosas célulasse encontramem um estadoquiescente,não-
proliferante,denominadode"GO".Aocontráriodecélulasterminalmentediferenciadas,as em
GOretêm a capacidadede entrar no ciclo celularproliferativo,respondendoa fatores
extracelulares(REDDY,1994).

O controledo ciclocelularconstituio principalmecanismoregulatórioda proliferação,
sendoemgeralexercidonasetapasGOparaG1e emG2.Osmecanismosqueoperamnesta
últimaparecemsercomunsa todasas células,enquantodiversoseventosespecíficosa cada
tipodecélulatendemaoperarnaetapaG1(OSHIMAe CAMPISI,1991).

Assim,dependendodascondiçõesextracelulares,a "decisão"paraumacélulaem GO
entrarnociclocelularou paraas célulasquenelese encontramciciandosaíremnovamente
paraessaetapaé adotada,emúltimainstância,poucoantesdafaseSe emumperíodotardio
daetapaG1(REDDY,1994).

Descreve-se,ainda,quea divisãocelularpoderiatambémserseparadaemquatrooutras
fasesdistintasqueincluiriam:a geraçãodosinal,reconhecimentodomesmo,suatransduçãoe,
finalmente,a resposta,ou seja,a replicaçãodo DNAe a divisãocelular(BOSe van KREIJL,
1992;FOSTER,1997).

O iníciodoprocessoestásobcontroledeumsinalextemo,quepodesertantoumfator
humoralcomolocal.Exemplosseriamhormôniostais comoinsulinae estrógenos,citocinas
comoo fatora denecrosetumoral(TNF-a)e fatoresdecrescimentoincluindoo dohepatócito
(HGF)e o epidermal(EGF),queestimulama proliferaçãodeumaamplavariedadedecélulas
epiteliaisnofígado,peleeestômago(LlNDROOSetaI.,1990;DIEHLe RAI,1996).

Jáo reconhecimentodosinalparaproliferaçãorequera presençadereceptoressejana
- membranaplasmáticadascélulas,nocitoplasmaounonúcleo(CARPENTER,1987).

A interaçãodos hormõniosou fatoresde crescimentocomos receptoresapropriados
resultaemumasequênciadeeventosconhecidacoletivamentecomotransduçãodosinal,que
podeterminar,por sua vez,em umasériede diferentesprocessostais comoa replicação
celular,síntesedeproteínasouatémesmonaapoptose(FOSTER,1997).
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Eventoscomunsqueocorremapósa ligaçãoaos receptores,comopor exemploao
receptorEGF, incluema dimerizaçãoou oligomerizaçãodo receptor,ativaçãoda via do
fosfatidilinositol,estimulaçãodeproteinaquinaseCserinaltreoninaespecíficae mobilizaçãodos
depósitosintracelularesdecálcio.A fosforilaçãoconcomitantedeproteínasricasemtirosinae
serinatomapossívela liberaçãode fatoresde transcriçãodeseuslocaiscitoplasmáticosde
ancoragem,possibilitandoqueestessejamtranslocadosparao núcleoe ativema expressão
gênica(ULRICHeSCHLESSINGER,1990).

Já a produçãodas assimchamadastrifosfatasesde guanosina(GTPases),incluindo
p21ras,e a ativaçãode quinasestransdutorascomoa quinasepeptídeomitógenoativado
resultamemumasériedealteraçõesparao preparodasíntesedoONAe dareplicaçãocelular
(BOSevanKREIJL,1992).

Os proto-oncogenesc-tos,c-june c-mycqueatuamcomofatoresde transcriçãosão
comumenteativadosemconsequênciada ligaçãocomo receptore da transduçãodo sinal,
podendoocorrera ativaçãoe fosforilaçãoapósestimulaçãodascélulascomumadiversidade
de agentestais comoésteresde forbol,ionóforosde Ca2+,neurotransmissores,citocinase
fatoresdecrescimento(BISHOP,1991;EOWAROS,1994).

Já os produtosdosanti-oncogenesp53e rb sãocapazesde exerceremumainfluência
controladorasobreos eventosmolecularesque induzema célulaa proliferar,bloqueandoa
progressãonociclocelulardaetapaG1paraS(BISHOP,1991;REOOY,1994;BUROON,1995).

Alémdisso,paraquea célularespondaadequadamenteà interaçãodofatordecrescimento
comseurespectivoreceptore entrenaetapaG1dociclocelular,sãonecessáriasaindacidinas,
proteínasquesãosintetizadase degradadasemdiferentesetapasdocidodedivisãocelular,bem
como uma proteínaquinaseespecíficacodificadapelo gene para o fator promotorda
maturaçãolmitose(MPF;cdc2lCDC28emleveduras)(BISHOP;1991;ROBERTS,1993).

A ligaçãodessaproteínaquinasea umaciclinaformaumcomplexoque determinaa
passagemdascélulasporG1eparaa etapaS (desíntesedoONA),e quefoi denominadode
"pontoderestrição".EstecorrespondeaomomentodecisivonaetapaG1tardiaemqueocorrea
definiçãoseacélulairásedividiroudiferenciarentrandonovamenteemGO(FOSTER,1997).

A transiçãosubsequentede umaetapaparaoutradociclocelularé reguladapor uma
combinaçãode mecanismostranscricionais,pós-traduçãoe de associaçõesquatemáriasde
proteínas,em queciclinase proteínaquinasesciclina-dependentes(COKs)desempenham
importantespapéis,bemcomoafosforilaçãodeváriassubunidadesprotéicas(JACOBS,1992;
FOSTER,1997).

Assim,asCOKs2, 4 e 5 emconjuntocomasciclinasC, O e E foramimplicadascoma
passagempelaetapaG1dociclocelular,enquantoCOK1e COK2e asciclinasAe B parecemser
criticasduranteasetapasSeM (VANOENHEUVELe HARLOW,1993;HUNTERe PINES,1994;
NURSE,1994).

Proteínasinibitórias(COls)incluindop21(WAF1/CIP1),p27(Kip1)e p16(Ink4),também
contribuemparaa regulaçãodaprogressãonociclocelular,controlandoa atividadedeCOKs;
p16é específicaparacomplexosciclina-COK4enquantop21e p27inibemin vitroumaampla
variedadedecomplexosciclina-COKs,incluindocomplexosCOK2e COK4.A hiperexpressão
dessasproteínasbloqueíaaprogressãodascélulaspelaetapaG1(HUNTERe PINES,1994).

A transformaçãode umacélulanormalem umaqueproliferade mododescontrolado
consisteem um processoaltamentecomplexoem múltiplasetapase que não é ainda
completamentecompreendido.Teoricamenteespécies reativas de oxigênio podem
desempenharumpapelemtodasas fasesda carcinogênese,masdequeformaistoocorre
tambémnãoestáaindaclaro(FRENKEL,1992;SLAGA,1995).
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Evidênciasdemonstramqueumaamplavariedadedecélulasnormaise malignasproduz
e liberain vitrosuperóxidoouperóxidodehidrogênioemrespostaa estímulosporcitocinase
fatoresde crescimentoespecíficosou constitutivamenteno casodascélulasneoplásicas,
tendo-sesugeridoque- intermediáriosreativosde oxigêniopoderiamdesempenharum
importantepapel como mensageirossecundáriosintra e intercelulares(BURDON,1995;
SCHULZE-OSTHOFFet ai.,1997).Estespoderiamcontribuirparacoma transduçãodosinal
mediadapor alteraçõesna fosforilaçãode proteínasricasemtirosinaatravésde açõesnas
atividadesdequinasese fosfatases,bemcomoparacoma regulaçãodefatoresdetranscrição
taiscomoNF-1CB,AP-1,c-myc,c-fos e p53,e destaformaatuarno controleda proliferação
celular(BURDON,1995;SENe PARKER,1996;POWISet ai., 1997;PRIMIANOet ai.,1997;
SCHULZE-OSTHOFFetai.,1997;WASSERMANe FAHL,1997).

De fato,observou-sequetantoo superóxidocomoo peróxidode hidrogênioquando
adicionadosexogenamentepodem estimulara proliferaçãocelular de uma variedade
consideráveldecélulasdemamíferosemcultura(BURDON,1995),

Poroutrolado,experimentosnosquaisseadicionouasenzimasantioxidantessuperóxido
dismutaseou catalaseexogenamenteao meiode culturade fibroblastosde harnsterou rato
(BURDON,1992),bem comode célulaspromielocíticasHeLa (BURDONe GILL, 1993),
resultaramemdiminuiçãodaproliferaçãocelular.

Da mesmaforma,descreve-sequeo tratamentocomsuperóxidodismutasemiméticos
(EGNERe KENSLER,1985)ou a transferênciado geneda enzimasuperóxidodismutase
(CHURCHet ai., 1993),inibiua progressãoda carcinogênesede peleem camundongose
reverteuo fenótiponeoplásicodecélulasdemelanomahumano,respectivamente.

Portanto,talvezantioxidantescomoo ~-carotenopoderiaminibira proliferaçãocelular
atravésdesuascapacidadesdeneutralizarespéciesreativasdeoxigênioqueatuamcomouma
espéciede mensageirossecundários,com consequenteinibiçãoda ativaçãode vias da
transduçãodosinale defatoresdetranscriçãocomoo NF-1CB,c-myc(quedesempenhaum
papel essencial na proliferaçãocelular), c-fos e AP-1 (BURDON,1995; SCHULZE-
OSTHOFFet ai.,1997;NAVESe MORENO,1998).

Valeentretantotambémlembrarqueosefeitosquimiopreventivosdecarotenóidescontra
o câncerparecemdependernãoapenasdiretamentedesuasestruturas,comduplasligações
capazesde sequestraremespéciesreativasde oxigênioou radicaislivrese assimatuarem
comoantioxidantes,comotambémdeoutrosmecanismosqueinfluenciamconcomitantementea
expressãodegenesimportantesparaa regulaçãodaproliferaçãoe dadiferenciaçãocelulares
(NAVESeMORENO,1998).

Estasugestãoestá de acordocoma descriçãode que o ~-carotenopodeinduzira
expressãoda proteínaquinasecdc2(umdosreguladoresdociclocelular),dasciclinasA e D,
deproteínasrelacionadascomo estressee doanti-oncogenep53selvagem,enquantoinibea
expressãodop53mutante,doreceptorparao fatordecrescimentoepidermal{EGF},dofatorde
transcriçãoc-tos e do proto-oncogenec-raf, que tambémcodificapara proteínaquinase
envolvidacomo controledociclocelular(SCHWARTZet ai.,1990;1993;SCHWARTZ,1994;
BURDON,1995;MUTOetai.,1995),bemcomoinibea hiperfosforilaçãodeproteínascelulares
o quetalveztivessealgumacorrelação,inclusive,coma observaçãodequeestecarotenóideé
capazde bloquearo ciclocelularnasetapasGO/G1e G2 (SCHWARTZet ai., 1992;1993;
SCHWARTZ,1994;MATSUSHIMA-NISHIWAKIatai.,1995).

Estaaindade certaformade acordocoma constataçãode quea ativaçãodo fatorde
transcriçãoNF-KBpodeserprevenidaquandoascélulasemculturasãopré-tratadascomcompostos
antioxidantesdotipodavitaminaE,N-acetilcisteína,ácidolipóico,tiorredoxina,ditiocarbamatose
fenólicoscomoohidroxianisolbutilado(SCHULZE-OSTHOFFatai.,1995;1997).
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Alémdisso,concordatambémcomaobservaçãodequeo j3-carotenoinibea expressão
do proto-oncogenec-mycde umaformaintrínsecae independentede sua açãocomopró-
vitaminaA,quandoestafoi utilizadacomoumparâmetroparaestimativadaproliferaçãocelular
empapilomasdecamundongostratadoscomo carotenóide(KATSUMURAei aI.,1996),bem
comoatransduçãodosinaldependentedaatividadedaproteinaquinaseCemcélulasSW480
decarcinomadecólonhumano(KAHL-RAlNEReMARIAN,1994;GERSTER,1996).

Todavia,nãoestádeacordocoma constataçãodecertomodosupreendente,dequeo
fatorAP-1sofre importanteativaçãoapóstratamentodas célulasem culturacom diversos
antioxidantesestruturalmentenão-relacionados(SCHULZE-OSTHOFFetaI.,1997).

Entretanto,nocasoespecificodessefatordetranscrição,pode-seaventarqueo (karoteno
poderiatambémestaratuandoatravésdesuaaçãocomopró-vitaminaA e nãocomoantioxidante,
poissedescrevequeofatordetranscriçãoAP-1tambémpodeserinativadoporretinóidesatravésde
suainteraçãocomosreceptoresRARe RXR,porummecanismodenominadodetransrepressão
(SALBERTetal.,1993;SILVEIRAeMORENO,1998).

Alémdisso,o j3-carotenopoderiatambéminibira proliferaçãocelularatravésde sua
capacidadedeestimulara formaçãodejunçõesdotipohiato("gapjunctions")via induçãoda
expressãodo geneparaa conexina43 (ZHANGei aI.,1992;1995),ou de inibira enzima
HMGCoAredutase,cujaatividadeé consideradacriticaparao metabolismodocolesterole de
outrosderivadosdo mevalonatonecessáriosnãosó à sintesede membranascelularesem
animais,comotambémà própriasíntesedo DNA(SOMAet aI.,1992;MORENOet aI.,1995;
FUHRMANei aI.,1997).

Finalmente,o j3-carotenopoderiaestaraindainibindoa proliferaçãocelularatravésde
umaestimulaçãoda diferenciação,o quealterao fenótipoda célulae reduzas alterações
associadascoma malignidadee a proliferação(CASEY,1991),comoo observadoemculturas
decélulasdalinhagemosteogênicaclonalMC3T3-E1(PARKei aI.,1997),decélulasHL-60de
leucemiapromielocíticaaguda(BIESALSKIe SCHÃFFER,1997;GROSSei aI., 1997)e de
célulasF9decarcinomaembrionário(NIKAWAeiaI.,1995).

Comojá mencionadoanteriormente,no casodos estudosrealizadoscomculturasde
célulasHL-60,o j3-carotenopareceutambémestaratuandodiretamentena diferenciaçãodas
célulase nãonaformadepró-vitaminaA(BIESALSKIeSCHÃFFER,1997;GROSSei aI.,1997).
JáemculturasdecélulasF9,descreve-sequeprovavelmenteatuouapóssuatransformaçãoem
ácidoretinóico(NIKAWAetaI.,1995).

Assim,estemecanismotambémestáclassicamenterelacionadoà atividadeantiproliferativa
dosretinóides,constituindoinclusivea baseracionaldaassimdenominada"terapiadediferenciação"
daleucemiapromielocíticaagudacomácidoretinóicotodo-tTans(HUANGetaI.,1988;BOONEei
aI.,1990,1992;WARRELLeiai.,1993;GUDASei aI.,1994;CHOMIENNEetaI.,1996;SILVEIRAe
MORENO,1998).

Jáemrelaçãoaosmecanismosatravésdosquaisa vitaminaA poderiaestarinibindoa
proliferaçãocelular, acredita-seque estes estejamrelacionados,primariamente,a seu
metabolismoemácidoretinóico.Estemodularia,porsuavez, deumaformadiretaouindiretaas
expressõesdosinúmerosgenescujosprodutosestãoenvolvidoscomo controledasvárias
etapasda divisãocelular,basicamentegraçasà sua interaçãoinicialcom os receptores
nuclearesRARe RXR,bemcomocomas proteínasligadorasde ácidoretinóico(CRABPs)
(GUDASei aI.,1994;CHAMBON,1996;SILVEIRAe MORENO,1998).

Algunsexemplosdessesmecanismosjá aventadosna literaturae quese basearamem
evidênciasobtidasa partirde estudosrealizadostantoin vitrocomoin vivoe nos quaisse
demonstrouuma inibiçãoda proliferaçãocelularapós tratamentocom o ácido retinóico
incluiriam:uma ação estimulanteda atividadedo fator inibitórioda proliferaçãocelular
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denominadodefator13transformantedocrescimento(TGF-I3),aumentandotantoa expressão
do ligantecomodeseureceptor;umaatividadeinibitóriadaexpressãode fatoresmitogênicos
comoofatora.transformantedocrescimento(TGF-a.),o fatordecrescimentoepidermal(EGF)e
o fatorde crescimentoI insulina-símile(IGF-I);umainibiçãoda expressãodo geneparaa
enzimaOOC;umaatividademodulatóriasobreasjunçõesdo tipo hiatoe da expressãodo
geneparaa conexina43;e umefeitoinibitóriodaexpressãodeproto-oncogenestaiscomo
c-tosec-jun,cujasproteínasformamodírneroAP-1,bemcomoc-myc,c-myb (GUOASetai.,1994).

Alémdisso,descreve-sequeretinóides,maisespecificamenteo retinol, poderiamser
fosforiladose subsequentementeglicosiladoscom manosedandoorigem ao fosfatode
manosilretinila,quealteriapropriedadesdamembranaplasmáticaincluindoa secreção,assim
modulandoaproliferaçãoeadiferenciaçãocelulares(JETTEN,1984).

Retinóidesemconcentraçõeselevadasaopenetraremnasmembranaspoderiamainda
causarmudançasemseusdomíniose propriedadesfisicoquímicascomoa microviscosidade,
comconsequentesalteraçõesnapermeabilidadea íonse nasatividadesdeenzimasligadasà
membrana,o quetambémexplicariaa modulaçãoda proliferaçãocelularexercidaporessas
substâncias(JETTEN,1984).

Jábemmaisrecentementedemonstrou-seaindaqueo ácidoretinóicopodeinterferircom
a progressãodo ciclocelulare dessaformareduzira proliferaçãode célulasMCF-7de
carcinomamamáriohumano,inibindoinicialmenteas expressõesdaciclina03 e daproteína
quinaseCOK4e,aseguir,aexpressãoe afosfoIilaçãodoprodutodogenedoretinoblasloma(PRB),
umaproteínanuclearquefuncionacomoumantioncogene,bemcornoa expressãosubsequentedo
fatordetranscriçãoE2F1quecontrolaaprogressãodafaseG1paraS(ZHUetai.,1997).

6.6 Sobre o padrão de metilação dos proto-oncogenes c-Ha-ras e c-myc, bem como do
gene que codificapara a enzimaHMGCoAredutase, do fígado e de lesões hepáticas
(nódulospersistentes/cânceres)de ratos Wistarsubmetidos ao modelodo "hepatócito
resistente" e tratados com óleo de milho,p-carotenoou vitaminaA durante a fase de
progressãoda hepatocarcinogênese.

Alteraçõesno padrãode metilaçãodo ONA foram correlacionadascom díversos
processosem mamíferos,incluindoa expressãode genes,a estruturada cromatina,a
replicaçãodo ONA,a impressãogenômicaparental,uma forma de controlede genes
autossômicosem que apenasum dos dois alelas se encontratanscricionalmenteativo
dependendoseestefoiherdadodopaioudamãe,e a inativaçãodocromossomoXsomáticono
sexofeminino(RAZINe CEOAR,1991;1994;JONES,1996;ZINGGe JONES,1997).

AlémãlSSO,diversasobservaçõesdemonstramquea rnetilaçãodoONAtambémdesempenha
umpapelnosprocessosdediferenciaçãoe proliferaçãocelulare napatogeniadocâncer(KANOUC
eta/.,1991;COUNTSeGOOOMAN,1995;JONES,1996;ZlNGGeJONES,1997).

Assim,foramobservadasamplasalteraçõesnopadrãodemetilaçãodo ONAdetodoo
genoma,bemcomovariaçõesregionaisem genesespecíficos,em umasérie de modelos
experimentaisinvitroe in vivodecarcinogênese(COUNTSe GOOOMAN,1995;JONES,1996).

Justamentegraçasa essemotivotemsidodifícilatéo momentoo estabelecimentode
umarelaçãocausa-efeitodefinitivaentrea metilaçãodo ONAe a transformaçãomaligna,pois
hipometilaçãoglobale hipermetilaçãoregionalpodemcoexistirno genomade umaampla
variedadedecânceresdoserhumanoe deanimais.
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A hipóteseimplícitanosdiversosestudosa respeitodaassociaçãoentrea metilaçãodo
DNAe a carcinogêneseé dequea hipometilaçãodeproto-oncogeneseloua hipermetilaçãode
anti-oncogenesalterariaa ligaçãode fatoresde transcriçãoe a expressãodessesgenes,
promovendoumavantagemseletivaparaa célulainiciada.Portanto,a hipometilaçãodo DNA
poderiaaumentara expressãodeproto-oncogenese a hipermetilaçãosilenciaranti-oncogenes
(COUNTSe GOODMAN,1995).

Uma outra alternativaseria de que a hipo ou a hipermetilaçãopoderialevar à
transformaçãomalignaatravésdainduçãodemodificaçõesregionaisnaconformaçãodoDNAe
naestruturadacromatina.Taisalteraçõespromoveriamumainstabilidadegenômicafacilitando
o acessodesequênciasespecíficasaagentescapazesdelesaro DNAoutornandoacromatina
menosacessívela fatoresde transcriçãoe, portanto,transcricionalmenteinativa(LEWISe
BIRD,1991;RIDEOUT111etal.,1994;ZINGGe JONES,1997).

Descreve-setambémnessesentidoque a perda de citosinasmetiladasaltera a
conformaçãoe a estabilidadedaestruturadacromatinaatravésdeumareduçãonossítiosde
ligação para proteínasmetil-específicas.Na ausênciadessasproteínasas sequências
comprometidasdo DNAse tornammaisacessíveisà quebradacadeiado DNAinduzidapor
enzimasouoxidantes(SZVFetaI.,1986;SMITH,1991;LETEURTREetaI.,1994).

Alémdisso,sabe-seque a substituiçãoda guaninapela 8-hidroxiguanina,um dos
produtosmais prevalentesda lesão do DNA por espéciesreativasde oxigênio,altera
profundamentea metilaçãodascitosinasadjacentes,o quesugereum papelparaa injúria
oxidativanaformaçãode padrõesaberrantesdemetilaçãodo DNAdurantea carcinogênese
(CERDAeWEITZMAN,1997).

Portanto,talvezantioxidantescomoo j3-carotenopudessemcontribuirparaa manutenção
de umametilaçãoadequadado DNAatravésda capacidadeque apresentamde reduziro
estresseoxidativo,e queestefosse,inclusive,umdosmecanismoseventualmenteassociado
comseusefeitosanticarcinogênicos.

Umadasformasdecontroledopadrãodemetilaçãoé atravésdaregulaçãodogeneque
codificaparaa DNAmetiltransferase(DNAMeTase),a enzimaquecatalizaa transferênciade
grupamentosmetilaparao DNA.Aumentosna expressãodessegenecaracterizammuitas
linhagensdecélulascancerosase depólipose carcinomasdecólondoserhumano,tendo-se
sugeridoqueessesaumentospoderiamdesempenharumpapelna instabilidadegenéticaque
caracterizao câncere marcareventosiniciaisnatransformaçãocelular(EL-DEIRYetai.,1991;
ROULEAUei ai.,1995).

Observou-sequea regiãoregulatória5'dogeneparaaenzimaDNAMeTasepossuitrês
sítiosde ligaçãoparao fatordetranscriçãoAP-1,podendoaindaestepromotorser induzido
pelosproto-oncogenesc-junou c-Ha-ras,o que explicariaa hiperatividadedessaenzima
observadaem muitaslinhagensde célulascancerosas.Constatou-se,além disso,que a
ativaçãodo promotorpor c-junera inibidade modoligante-dependentepeloreceptorpara
glicocorticóide,sendoportantoprovavelmentemediadaporinteraçõesdotipoproteína-proteína
comofatorAP-1(ROULEAUetaI.,1995).

Existe,portanto,a possibilidadede queretinóidese até mesmoo j3-carotenoagora
atuandocomopró-vitaminaA, possamvir a interferirda mesmaformaqueo receptorpara
glicocorticóidecoma ativaçãodo geneparaa DNAMeTaseatravésde suasreconhecidas
capacidadede transrepressãodo fatorAP-1(SALBERTei aI.,1993;SILVEIRAe MORENO,
1998),e destemodotambéminfluirnametilaçãodoDNA.

Baseadonessaspremissasdecidiu-sepor avaliarno presenteestudoo padrãode
metilaçãodosproto-oncogenesc-Ha-rase c-myc,bemcomodo genequecodificaparaa
enzimaHMGCoAredutase,do fígadode ratosWistarsubmetidosao modelodo "hepatócito
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resistente"e tratadoscomóleode milho,p-carotenoou vitaminaA durantea fase de progressão
da hepatocarcinogênese.

Optou-seespecificamentepor tais genespelofato de já se ter observadoanteriormente
que se apresentavam hipometilados em ratos submetidos a diferentes modelos de~ -
hepatocarcinogênese(BHAVEeiaI.,1988;GARCEAei aI.,1989b;RAOei aI.,1989;MUNZELei
aI.,1991;CONIei aI.,1992;ZAPISEKei aI" 1992),e devidoao importantepapelqueseus
produtosdesempenhamtantonaproliferaçãocelularcomonacarcinogênese(BISHOP,1991;
CONIeiaI.,1992;MORENOei aI.,1995).

O graudemetilaçãodosgenesnasdiversasamostrasdeDNAfoianalisadoutilizando-se
enzimasquedetectama metilaçãono dímeroCpG,poisumacitosina5' em relaçãoa uma
guaninaé delongeosítiodemetilaçãomaiscomumnoDNAdeanimais(ADAMS,1990).

Empregou-se,paratanto,asenzimasderestriçãoHpa11e MspI, capazesdeestabelecer
diferençasentre sequênciasmetiladase não-metiladas,pois são sensívele insensível,
respectivamente,à presençade um grupamentometilana citosinano interiorda sequência
CCGG.Portanto,umabandamaiorencontradaapósdigestãocomaenzimaHpa11,e quenãoé
observadaapósdigestãocoma enzimaMspI, refletea presençadametilcitosinaem umou
maissítiosCCGG(CmCGG)naquelefragmentode DNA.A reduçãono númerode bandas
maiorescomo acúmulodebandasmenoresapósdigestãocomaenzimaHpa11demonstrama
perdaprogressivadametilaçãonossítiosCCGG(ZAPISEKetaI.,1992).

Já a presençadebandasúnicasapósdigestãocoma enzimaMspI, emcomparaçãoà
digestãocomaenzimaHpa11,indicamquealgumassequênciasCCGGnogeneemquestãose
encontravamaindametiladas(BUSTROSeiaI.,1988;LlUei aI.,1993).

Assim,observou-seno atual estudopadrõesde fragmentosde restriçãobastante
semelhantesentresi emrelaçãoa seusnúmeros,distribuiçãopor tamanhoe intensidadede
marcaçãopelasondado proto-oncogenec-Ha-ras,apósdigestãocoma enzimaHpa11de
amostrasde DNA obtidastanto de fígadode ratos normaisnão expostosa quaisquer
tratamentos,comode lesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)e áreasaos seus
redoresconsideradas"normais"à macroscopia,de animaissubmetidosao modelodo RH e
tratadoscomóleode milho(grupoOM- controles),p-caroteno(grupoPC)ou vitaminaA
(grupoVA)durantea fasedeprogressãodahepatocarcinogênese(Figura6).

Portanto,nãoforamobservadasnestecasoalteraçõesdignasdenotanopadrãodemetilação
doproto-oncogenec-Ha-ras,doDNAdelesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)obtidasde
ratossacrificadosnaetapadeprogressãodahepatocarcinogênese.

Quandoessamesmamembranafoi novamentehibridizadaagoracoma sondadoproto-
oncogenec-myc(Figura10) e, subsequentemente,com a sondaparao geneda enzima
HMGCoAredutase(Figura12),constataram-se,entretanto,diferençasfacilmenteobserváveisem
relaçãoaospadrõesdosfragmentosderestriçãoapósdigestãodoDNAcomaenzimaHpa11.

Assim,independentedotratamentoa queos animaisforamexpostos(óleode milho,
p-carotenoou vitaminaA), observou-seque as amostrasde DNAextraídasdas lesões
hepáticas(nódulospersistentes/cânceres)resultaramapósdigestãocoma enzimaHpa11
apenasem fragmentosde restriçãode pequenotamanhomarcadosintensamentepela
sonda para o proto-oncogenec-myc, com desaparecimentodos fragmentosmaiores
constatadosnas amostrasde fígadode ratosnormaise de áreashepáticasao redordas
lesões(nódulospersistentes/cânceres)consideradas"normais"à macroscopia,de animais
submetidosaomodelodoRH(Figura10).

Tambémindependentedotratamentocomóleodemilho,p-carotenoouvitaminaA a que
foramsubmetidosos diferentesgruposde animais,já apóshibridizaçãocoma sondaparao
geneda enzimaHMGCoAredutaseconstatou-sequeestasamostrasde DNAcolhidasde
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lesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)e digeridascom a enzimaHpa 11,resultaram
emummaiornúmerodefragmentosdepequenotamanhoe marcadosmaisintensamente,indusive,
do quequenasamostrasde DNAdos ratosnormaise de áreasconsideradas"normais"aoexame
macroscópicodofígadodeanimaissubmetiôosaomodelodoRH(Figura12).

No casodostrês genesa digestãodosDNAsde nódulospersistentese câncerescom a
enzimaHpa 11resultouem padrõessemelhantesde fragmentosde restrição(Figuras 6, 10 e
12).Assim,nãohouverelaçãoentreo estadode metilaçãodosmesmosnassequênciasCCGG
e o fatodesetratarde umalesãopré-neoplásicaou neoplásicamaligna.

Portanto,estesresultadosindicama ocorrênciade hipometilação,emboracom diferentes
graus de intensidadedependendodo gene em questão,nas sequênciasCCGG do proto-
oncogenec-myc e do gene para a enzimaHMGCoAredutasedo DNA extraídode nódulos
persistentese câncerescolhidosde ratosnafasede progressãodomodelodo RH.

Alémdisso,sugeremqueo padrãode metilaçãodostrês genesaquiestudadosdeveter
sido provavelmenteestabelecidoem etapasmais iniciais da hepatocarcinogêneseque não a
progressão,como demonstradoanteriormenteemboraem modeloutilizandoo carcinogênico
1,2-dimetilhidrazina(DMH)comoagenteiniciantee ácidooróticocomopromotoremratosF-344
(RAOetaI.,1989).

Comonãoforamobservadasdiferençasdignasde notaentreos padrõesdos fragmentos
de restriçãoapósdigestãocom a enzimaHpa11dosDNAsde nódulospersistentese cânceres
nos três genes em questão,os resultadossugerem,ainda, que variações nos estados de
metilaçãoao menosem suas sequênciasCCGGcorrespondentesàs respectivassondasque
aquiforamutilizadas,não parecemconstituirumfatorque possacontribuirefetivamentepara o
estabelecimentoda malignidade na hepatocarcinogênese.Isto não exclui, entretanto, a
possibilidadeque alterações específicas da metilação em outros sitios que não os de
reconhecimentoHpa11nostrês genes,possamter umacontribuiçãonessesentido.

Observaçõessemelhantesa essa foram anteriormenterelatadasdurante a etapa de
progressãode modelosdecarcinogênesedepele(RAMSDENet aI.,1985)e de fígado(BHAVE
et aI., 1988; ZAPISEK et aI., 1992), tendo-se inclusive chegado a conclusões parecidas
(RAMSDENet aI.,1985;BHAVEet ai., 1988),emboraa partirda constataçãode hipometilação
do proto-oncogenec-Ha-rasde papilomas,nódulosdehepatócitose carcinomas.

Alémdisso,os resultadossugerememconjuntoquetantoo j3-carotenocomoa vitaminaA
nãoforamcapazesde exercerquaisquerinfluênciasque pudessem modificara metilaçãodos
três genesem questão,quando administradospor oito semanasconsecutivasduranteessa
mesmaetapadacarcinogênesehepática.

Tais dadosestãode acordocomas evidênciasde umrecenteestudoconduzidoem ratos
Wistarsubmetidosa ummodelodo RHmodificadoqueempregoucomoagenteiniciantea DMH
e como indutorde hipometilaçãoa 5-azacitidina,e no qualse observoutambém s~ observou,
agorain vivo,quetantoo j3-carotenocomoa vitaminaA nãoexerceramefeitosrelevantessobre
a metilaçãodo DNA(SAMPAIO,1998).

Vale ressaltar a essa altura que os diversos padrões dos fragmentos de restrição
observadosnopresenteestudoapósdigestãodos DNAscoma enzimaHpa11e marcaçãocom
as sondasparaos trêsgenes,forammuitosemelhantesaosconstatadosemduasinvestigações
relatadasanteriormentena literatura,e que também analisaramo padrão de metilaçãodos
proto-oncogenesc-Ha-rase c-myc (RAOet aI., 1989) e do gene para a HMGCoAredutase
(CONIet aI., 1992),do DNA extraidode fígado de rato normal,de lesõeshepáticas(nódulos
persistentese cânceres)e de áreas"normais"aosseus redores,colhidasde ratos na fase de
progressãoou promoçãotardiamas submetidos,no caso, ao modelode hepatocarcinogênese
"doácidoorótico".
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Nas três instâncias utilizou-sesondas gênicas idênticas e da mesma procedência.
Da mesma fonna que no presente estudo, constatou-se nessas duas investigações que

as sequências CCGGdo DNAextraído de nódulos persistentes ou cânceres se encontravam
hipometiladas no proto-oncogene c-myc e no gene Péiraa enzima HMGCoAredutase, mas não
no proto-oncogene c-Ha-ras (RAOet a/., 1989; CONI et a/., 1992). Em uma delas observou-se
ainda, entretanto, que este últimotambém se encontrava hipometilado embora na sequência
GCGC(RAO et a/., 1989).

Após digestão agora com a enzima de restrição Msp I, constatou-se também no atual estudo

padrões de fragmentos de restrição marcados pelas sondas dos proto-oncogenes c-Ha-ras (Figura 7)
e c-myc (Figura 11), e do gene para a enzima HMGCoAredutase (Figura 13), bastantes
semelhantes entre as amostrasde DNAobtidasde ratos nonnais (colunas a e b) e de áreas
hepáticas também consideradas"nonnais"ao exame MACroscópico(colunas c, d e e), bem
como de duas amostras de lesões (nódulo persistentéléâncer)de animais submetidos ao
modelodo RHe tratadoscomr3-caroteno(colunasi e Qou vitaminaA(colunasm e o).

Estes padrões de fragmentosde restriçãoaindaapresentaramnocaso desses três genes
(Figuras 7,11 e 13), em comparaçãocom aqueles produzidosapós digestãodessas mesmas
amostras de DNAcom a enzimaHpa \I (Figuras 6, 10 e 12) um maiornúmerode bandas de
menortamanho.

Alémdisso, observou-senas três amostras de lesões hepáticas (nódulo/cânceres)e em
duas (nódulo/câncer;colunas f, g e h) de animais tratados com r3-caroteno(coluna j) ou
vitaminaA (coluna n), respectivamente,também padrões de fragmentos de restrição após
digestãocom a enzimaMsp I bastantesemelhantesentre si, diferindodas amostras de DNAde
tecidos nonnais por apresentarembandas de menortamanho e marcadas mais intensamente
pelas sondas para os três genes (Figuras 7, 11 e 13), bem como com desaparecimento,
inclusive,de fragmentosde maiortamanho.

Padrões de fragmentosde restriçãosemelhantesaos destas cinco amostras de lesões
hepáticas(colunasf, g, h,j e n)foramtambémobservadoseminvestigaçãodescritaanterionnentena
literaturaapós hibridizaçãodas sondas para os proto-oncogenesc-Ha-rase c-myc,com os DNAs
extraídos de nódulospersistentesou cânceres e digeridoscoma enzimaMsp I. Nessecaso
tambémseconstatou,entretanto,essemesmopadrãonasamostrasde DNAextraídas de rato
normalnãoexpostoa qualquertratamentoou mesmode áreas hepáticasao redor das lesões
(nódulos/cânceres)de animaissubmetidosa modelode hepatocarcinogênese(RAOeta/.,1989).

Não se encontrouumaexplicaçãoplausivelque pudesseesclareceras diferenças
observadasno presenteestudoem relaçãoaos padrõesdosfragmentosde restriçãoapós
digestãocoma enzimaMspI do DNAdessascincoamostrasde lesõeshepáticase aqueles
constatadosemtecidosderatononnale deáreashepáticas"nonnais"aoredordaslesões.

Nessesentido,possibilidadesa seremconsideradasincluiriamdiferençasemrelaçãoà
digestãocoma enzimaderestrição,o quenãoparecemuitoadmissivel,e quenocasoteriasido
maisefetivaespecificamenteemcincoamostrasde DNAextraídode lesões hepáticas,de um
totaldecatorzeincluindocincode DNAextraídode tecidosconsiderados"nonnais"e quatro
outrasdeDNAtambémextraídodelesões,duasde animaltratadocomr3-carotenoe duascom
vitaminaA.

Nesse ultimocasopoder-se-iatambémaventarque as quatroamostrasde lesões
hepáticas (2 de nódulospersistentese 2 de cânceres)estivessemeventualmente"contaminadas"
pelapresençade tecido"normal"aseusredores,incluidoinadvertidamenteporocasiãodosacrifício
dosanimais,o quetalvezpudesseter resultadoem um padrãode fragmentosde restrição
semelhanteao detecidosnonnais(Figuras7,11e 12).Entretanto,valeaquilembrarqueo DNA
extraídodessas amostrasfoitambémutilizadosimultaneamenteparaa digestãocoma enzima
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de restriçãoHpa11e subsequentehibridizaçãocomostrês ganes(Figuras12,10 e 12),tendo-se
constatadonastrês instânciaspadrõesde restriçãoparaas quatroamostrassemelhantesaosdas
outras amostrasde lesõeshepáticase idênticosaos observadose descritosanteriormentena
literatura(RAOetaI.,1989;CONIetaI.,1992).

De qualquermodo,essesresultadoscontroversosconstatadosno presenteestudoapós
digestão dos DNAs com a enzimade restriçãoMsp I, não invalidamos observados após
digestãodosmesmoscoma enzimaHpa11.Assim,porexemplo,pode-seobservarna literatura
publicaçõesde estudosprocurandoesclarecero estadode metilaçãode determinadosgenes
durantea hepatocarcinogênese,realizadostão somentecom enzimasde restriçãosensíveisà
presençado grupamentometilanacitosinataiscomoa Hpa11ou Hha I (CONIet aI.,1992).

Da mesma forma que em relação à proliferaçãocelular, evidências sugerem que
alteraçõesna metilaçãodo DNA desempenhamum importantepapel no processo geral da
carcinogênese. .

Os resultadosdo presenteestudo demonstramque ocorre de fato hipometilaçãode
genesespecíficosdurantea etapade progressão,ou seja,no caso,do proto-oncogenec-myce
do geneparaa enzimaHMGCoAredutasecujosprodutosse correlacionampositivamentecom
a síntesedo DNAe a proliferaçãocelular,e quetantoo f3-carotenocomoa vitaminaA nãoforam
capazesde alteraressepadrãode metilaçãodosdoisgenesquandoadministradosduranteoito
semanasconsecutivasnessamesmaetapada hepatocarcinogênese.

Portanto,isto sugerequeos efeitosinibitóriosdo f3-carotenoe da vitaminaA observados
no presenteestudoemlesõespré-neoplásicase neoplásicas,bemcomona proliferaçãocelular,
não parecemestar relacionadosa influênciasque essasduas substânciastambémpudessem
eventualmentevir a exercernoprocessodemetilaçãodo DNA.

Moreno,Fernando.S.
FaculdadedeCiênciasFarmacêuticas- USP



EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDEp-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

125

7. CONCLUSÕES

1. A administraçãode j3-carotenoe de vitaminaA da 40aà 48asemanaapósa aplicação
do carcinogênicoiniciantedietilnitrosamina(DEN)reduziua incidênciade cânceresobservados
macroscopicamentee evidenciadosao exame histopatológicode cortes de fígado de ratos
submetidosao modelode hepatocarcinogênesedo "hepatócitoresistente"(RH).Enquantoesse
tratamentopor oito semanasconsecutivascom o retinóidetambémreduziua incidênciae o
númerototalde nódulospersistentesde hepatócitosque estesanimaisaindaapresentavam,o
mesmonãoocorreuapósaplicaçãodo carotenóidepelo mesmoperiodo.Tais dadossugerem
que as duas substânciasapresentamefeitosinibitóriospor ocasiãoda conversãode nódulos
persistentesem câncerese que apenasa vitaminaA é capazde inibira evoluçãodos nódulos
oufazercomqueregridam.

2. A administraçãode j3-carotenoporintubaçãogástrica,emdiasalternadose poroito
semanasconsecutivasdurantea etapade progressãoda hepatocarcinogênese,resultouem
quantidadesmensuráveisdo carotenóide,masnãoem aumentossignificantesde retinol,no
fígadodosanimaissubmetidosaomodelodoRH.Poroutrolado,o tratamentocomvitaminaA
duranteessemesmoperíodoelevoudeformasignificativaasconcentraçõesderetinol,masnão
as do carotenóide,no fígadodos animaissubmetidosa esseprotocolode carcinogênese
hepática.Taisdadossugeremqueos efeitosinibitóriosdo j3-carotenoe da vitaminaA em
nódulospersistentese cânceresconstatadosquandode suasadministraçõesna etapade
progressão,podemseratribuídosemcadacasoa aumentosdasconcentraçõeshepáticasdo
carotenóideouderetino!.Sugeremaindaqueo j3-carotenoé absorvidoemsuaformaintegra,e
queesteteriaumaaçãointrínsecaquepoderiaestardiretamenterelacionadacomsuamolécula
eserindependentedesuafunçãocomoprá-vitaminaA.

3. Atravésdadeterminaçãodo índicedemarcaçãoparaa bromodesoxiuridina(BrDU)
constatou-seque as lesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)apresentammaior
proliferaçãodehepatócitosqueasáreasteciduaisaosseusredores,e queestasdemonstram,
por suavez, maiorproliferaçãoquetecidosobtidosde fígadode ratosnãosubmetidosao
modelodoRHouaquaisqueroutrostratamentos.Taisdadossugeremqueaproliferaçãocelular
aumentaàmedidaqueahepatocarcinogêneseevolui.

4. A administraçãode j3-carotenoe devitaminaA reduziua proliferaçãodehepatócitos
determinadapelo índicede marcaçãoparaa BrDU,tantoem lesõeshepáticas(nódulos
persistentes/cânceres)comonostecidosa seusredores.Taisdadossugeremqueos efeitos
inibit6riosemlesõespré-neoplásicase neoplásicasmalignasconstatadosapósaplicaçãodo
carotenóideoudoretin6idedurantea fasedeprogressãodahepatocarcinogênese,podemestar
eventualmenterelacionadosasuasaçõesinibitóriasnaproliferaçãocelular.
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5. Apósdigestãocoma enzimaHpa11dosDNAsextraídosdenódulospersistentesde
hepatócitose decânceresobtidosdeanimaissubmetidosaomodelodoRHetratadosdurantea
fasedeprogressãocomóleodemilho,J3-carotenoouvitaminaA,e posteriorhibridizaçãocom
assondasparaosproto-oncogenesc-Ha-rase c-myc,bemcomoparao genequecodificapara
a enzimaHMGCoAredutase,observou-senocasodostrêsgenespadrõesdefragmentosde
restriçãobastantesemelhantestantonaslesõespré-neoplásicascomoneoplásicasmalignas.
Taisdadossugeremqueo padrãodemetilaçãodassequênciasCCGGdessestrêsgenesjá
haviasido estabelecidoemetapasda hepatocarcinogêneseanterioresà fasedeprogressão.
Sugeremaindaquevariaçõesnametilaçãodessassequênciasnãoparecemconstituirtambém
no caso dos três genes,em um eventoque possacontribuirparao estabelecimentoda
malignidadenacarcinogênesehepática.

6. A administraçãode J3-carotenoe de vitaminaA da 40aà 48asemanaapósrealização
do processode iniciaçãocomo carcinogênicoDEN,não alterouo padrãodos fragmentosde
restriçãoobservadosapós digestãocom a enzimaHpa 11dos DNAsextraídostantode lesões
pré-neoplásicase neoplásicascomo dos tecidoshepáticosa seus redoresobtidosde animais
submetidosaomodelodo RH,e subsequentehibridizaçãocomas sondasparaos genesc-Ha-ras,
c-myce paraa enzimaHMGCoAredutase.Estesdadossugeremque os efeitos inibitóriosem
lesõespré-neoplásicase neoplásicasconstatadosquandoda administraçãodocarotenóidee do
retinóide durante a fase de progressão da hepatocarcinogênese,não parecem estar
relacionadosa influênciasqueestassubstânciaspoderiameventualmenteexercerno processo
de metilaçãodo DNA.
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SUMMARY

EFFECTSOFf3.CAROTENEANDVlTAMINA ADMINISTRATlONINWlSTARRATSATTHE
PROGRESSIONPHASE OF THE "RESISTANT HEPATOCYTE"MODEL OF
HEPATOCARCINOGENESIS

In this studythe effectsof f3-caroteneand vitaminA administrationin pre-neoplasticand
neoplasticlesions,oncellproliferationandonthemethylationpattemof theproto-oncogenesc-
Ha-rasandc-myc,aswellasonthegeneforHMGCoAredutase,wereevaluatedin Wistarrats
attheprogressionphaseofhepatocarcinogenesis.Forthispurposetheanimaisweresubmitted
to the "resistanthepatocyte"model,i. e., to an injectionof diethylnitrosamine(DEN)as an
initiatingcarcinogen,followedby the administrationof 2-acetaminofluoreneand by a partial
hepatectomy.TenmonthsafterDENinjection,threedifferentgroupsof experimentalanimais
receivedbygavage,everyotherdayandforeightconsecutiveweeks,f3-carotene(7 mg/1009
B.W.),vitaminA (1 mg/1009 B.W.)or comoil (controls),respectively.Afterwards,theanimais
werekilled.Anhourbeforethesacrificeeachonereceived5-brorno-2'-deoxyuridine(BrDU;10
mg/1009 B.W.)in orderto evaluatecellproliferation.Themacroscopicobservationof the liver
showedthatf3-caroteneandvitaminaA reducedcancerincidence(25%) in comparisonto the
controlgroup(65%),althoughonlytheretinoidreducedsimultaneouslyboththe incidenceand
totalnumberof persistentnodulesof hepatocytes.Theseresultswereconfirmedby standard
histopathologicalexamination(H&E)of the liversections.The rnorphometryof yGT-positive
preneoplasticlesionsdidnotshowedsignificantdifferencesbetweenthedifferentexperimental
groups.However,f3-caroteneandvitaminA administrationreducedcellproliferationbothin liver
lesions(persistentnoduleslcancers)andin surroundingtissues.Hipomethylationof c-mycand
HMGCoAreductasegeneswereobservedin persistentenodulesof hepatocytesaswellas in
cancers,althoughit hadnotbeeninfluencedbythecarotenoidor retinoidtreatmentf3-Carotene
administrationincreasedthehepaticconcentrationsofthecarotenoid,butnotofretino!.Together,
theseresultsindicatethe existenceof an intrinsicactivityof f3-carotene,independentof its
functionasa provitaminA.Moreover,thedatasuggestthatboththecarotenoidandtheretinoid
haveinhibitoryactionsonneoplasticlesionswhenadministeredduringtheprogressionphaseof
hepatocarcinogenesis.Theseactivitiescouldeventuallyinvolveaninhibitiononcellproliferation,
butnotanactionontheDNAmethylationprocesso
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