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TNF-a - fatoralfade necrosetumoral
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TTR - transtiretina

RESUMO

EFEITOS
DASADMINISTRAÇÕES
DE[3-CAROTENO
EVITAMINA
A EMRATOSWlSTARNAETAPADEPROGRESSÃO
DOMODELO
DEHEPATOCARCINOGÊNESE
DO
"HEPATÓCITORESISTENTE"
Avaliou-senesteestudoos efeitosdasadministrações
de [3-caroteno
e vitaminaA em
lesõespré-neoplásicas
e neoplásicas,na proliferaçãocelulare na metilaçãodos protooncogenes
c-Ha-rase c-myc,bemcomodo geneparaa enzimaHMGCoAredutase,emratos
Wistarnaetapadeprogressão
dahepatocarcinogênese.
Paratanto,submeteu-se
os animaisao
modelodo "hepatócitoresistente"que consistena aplicaçãodo carcinogênicoiniciante
dietilnitrosamina
(DEN),seguidade administrações
de 2-acetilaminofluoreno
e de uma
hepatectomia
parcial,paraseleção/promoção.
DezmesesapósaplicaçãodaDENadministrouse emtrêsdiferentes
gruposderatos[3-caroteno
(7 mgl100g depesocorpóreo),vitaminaA (1
mgl100g de pesocorpóreo)ou óleo de milho(controles),respectivamente,
por intubação
gástricae em diasalternados,duranteoito semanas.Ao términodesseperíodoos animais
foramsacrificados,
administrando-se,
entretanto,
umahoraantesdesseprocedimento
5-bromo2-desoxiuridina
(BrDU-10 mgl100g depesocorpóreo)paraavaliaçãodaproliferação
celular.
Ao examemacroscópico
do fígadonessaocasião.constatou-se
queas administrações
de [3carotenoe devitaminaA reduzirama incidênciadecânceres(25%)emcomparação
ao grupo
controle(62,5%).emboraapenaso retinóide
tenhareduzidoconcomitantemente
a incidênciae o
númerototalde nódulospersistentes
de hepatócitos.
Estesresultadosforamconfirmados
pelo
examehistopatológico
(H&E)de cortesde fígado.A morfometria
das lesõespré-neoplásicas
marcadas
pelaenzimay-glutamiltranspeptidase
(yGT)nãoreveloudiferenças
significativas
entre
os grupos.Alémdisso,as aplicaçõesde [3-caroteno
e vitaminaA reduzirama proliferação
celular,tantonaslesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres),
comonostecidosa seus
redores.Observou-se,
ainda,hipometilação
dosgenesc-myce paraa HMGCoAredutaseem
nódulosdehepatócitos
e cânceres.quenãofoi influenciada
pelotratamento
como carotenóide
ou o retinóide.A administração
de [3-carotenoaumentouas concentrações
hepáticasdo
carotenóide,
mas não de retinol,o que sugerea existênciade uma açãointrinsecado [3caroteno,independente
de sua funçãocomopró-vitamina
A. Conclui-seaindaque tanto o
carotenóidecomoo retinóideapresentamefeitosinibitóriosem lesõesneoplásicasquando
administrados
na etapade progressãoda hepatocarcinogênese.
Isto poderiaenvolveruma
inibiçãoda proliferaçãocelularno caso das duas substâncias,mas não algumaação no
processode metilaçãodoDNA.
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1, INTRODUÇÃO

A carcinogênese
consisteem um processoprolong~jo,de múltiplasetapas,e que
possibilita,portanto,que sejamtomadasmedidasadequadasvisando-seevitar,em última
instância,a manifestação
clínicadadoença.
A forma mais adequadade se lidar com qualquerenfermidadeé atravésde sua
prevenção,sendoisto especialmente
verdadeiropara o câncer.Todavia,um dos grandes
problemasnaprevençãodo mesmoresidenofatode suascausasseremdesconhecidas
em
maisde 50% dos casos(WATTENBERG,
1997).Mesmosendoestasconhecidas,existem
muitasvezes,entretanto,
sériasdificuldades
parase removê-Ias.
À medidaquenãose podeaindalidardeformaeficazcomas causasdocâncer,outras
estratégiaspassamconsequentemente
a merecermaiorconsideração,
comopor exemploa
possibilidade
desuaquimioprevenção
através.
demicronutrientes
ou substâncias
não-nutritivas
presentesnosalimentos(REDDY,1996).
Esseconceitode que a doençapodeser prevenidaou postergadapor constituintes
naturaisda alimentação
se originou,em parte,graçasa inúmerasevidênciasepidemiológicas
quedemonstraram
nodecorrerdosúltimosanosa existênciadeumaassociação
inversaentre
umamaioringestão
defrutase hortaliças
e umareduçãonoriscoparao desenvolvimento
docâncer
emdiversossítios(WORLD
CANCER
RESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCER
RESEARCH,1997a).
Taisachadosestimularam
a realizaçãode pesquisasvoltadasparaa identificação
dos
compostos
presentesnosalimentos
e queseriamresponsáveis
pelareduçãodesserisco.
Entretanto,
porocasíãodaavaliaçãodaeventualatividadeinibitóriadeanticarcinogênicos
químicosé importante
quese procureestabelecer
inicialmente,
emanimaisdeexperimentação,
emqueetapasdoprocesso
carcinogênico
estassubstâncias
estariam
atuandopredominantemente.
Toma-secriticonessecaso,obviamente,
o emprego
demodelosexperimentais
adequados
e que
propiciem
justamente
umadistinçãoe sincronização
dessasdiversasetapas.
Essetipo de conhecimento,
bemcomoo esclarecimento
dos possíveismecanismos
envolvidoscom os efeitosquimiopreventivos
dos anticarcinogênicos
possibilitamque se
estabeleça
as basesteóricasparasuasposteriores
utilizações
noserhumano,deformaisolada
ou,inclusive,atéconjuntamente
(DRAGSTED
eta/.,1993).
Nos últimosanosteve-sea oportunidade
de avaliarem nossogrupode pesquisa,a
atividadequimiopreventiva
do J3-caroteno
e da vitaminaA emratossubmetidos
ao modelodo
"hepatócito
resistente"
(RH),umdospoucosprotocolosde hepatocarcinogênese
já descritosna
literatura(WUe MORENO,
1998)capazdeproduzirlesõespré-neoplásicas
(focose nódulos)e
neoplásicas
deformasincronizada.
Observou-se,
logodeinício,queo J3-caroteno
eracapazdeinibiro desenvolvimento
de
focose nódulosprecocesdehepátocitos
quandoaplicadodurante8 semanasconsecutivas
em
ratosWistarsubmetidosao modelodo RH. Esta atividadeocorriapredominantemente
por
ocasiãoda administração
do carotenóidepreviamenteà etapade iniciaçãodo processo
carcinogênico,
emboratambémsepudesseconstatarcertainibiçãoquandoaplicadonafasede
seleção/promoção
inicialdahepatocarcinogênese
(MORENO
et aI.,1991),
Umaoutraconstataçãoimportantedesseexperimentofoi de que esta açãoinibitória
ocorreudeformamaisintensaquandoo J3-caroteno
foi administrado
continuamente
duranteas
8 semanasconsecutivas,
doqueaosersimplesmente
aplicadoantesdainiciaçãooudurantea
etapadeseleção/promoção
doprocessocarcinogênico
(MORENO
etaI.,1991).
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A seguir,em umoutroestudoprocurou-seavaliarem ratosWistarsubmetidosao modelo
do RH, a eventualatividadequimiopreventivada vitaminaA em comparaçãoà do carotenóide,
não se tendo constatado ação 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/promoçãoinicial da hepatocarcinogênese
(MORENOet ai., 1995a).Istodemonstrouaindain vivo,a existênciade umaatividadeintrinseca
do J3-caroteno
independentede suafunçãocomopró-vitaminaA.
Alémdisso,comose houvessetambémdescritoanteriormentena literaturaem diferentes
modelosexperimentais,que carotenóidese retinóidespareciambloquearo desenvolvimentode
eventos neoplásicos atuando principalmente na etapa de promoção da carcinogênese
(GERSTER,1995;LOTAN,1996),procurou-seavaliar,posteriormente,tambémem ratosWistar
submetidosao modelo do RH, as atividadesquimiopreventivasdo J3-carotenoe da vitaminaA quando

administrados
especificamente
durantea fase de promoçãoinicialda hepatocarcinogênese.
Observou-se,
nestecaso,e maisumavez,açãoinibitória
dignadenotanodesenvolvimento
defocos
e nódulosdehepatócitos
porpartedocarotenóide,
masnãodoretinóide(RIZZIetai.,1997),
Destaforma,osresultadosdessesdiversosexperimentos
possibilitaram
quese chegasse
à conclusãode que o J3-caroteno
apresentaatividadequimiopreventiva,
atuandonão só e
principalmentena iniciaçãocomo agente bloqueadorda carcinogênese,mas também
apresentando
atividadecomoanticarcinogênico
supressorgraçasà suaatividadedemonstrada
naetapadepromoção
inicialdahepatocarcinogênese.
Taisresultadosforamconfirmados
por algumasde nossasinvestigações
subsequentes
(DAGLIetai.,1998;FIORIO,1998;OLIVEIRA,
1998),bemcomoporoutrosestudosdescritosna
literaturae queempregaram,
inclusive,diferentesmodelosde hepatocarcinogênese
e outras
linhagensderatos(SARKAR
etaI.,1994,1995a,1995b;TSUDAet ai., 1994;GRADELET
et ai.,
1997,1998;HEetai.,1997).
Todavia,sãoescassasasreferências
a respeitodeexperimentos
descrevendo
a açãodo
J3-carotenoquando administradoespecificamente
durante a etapa de progressãoda
hepatocarcinogênese.
Da mesmaforma,em relaçãoà atividadeda vitaminaA na hepatocarcinogênese,
os
relatosalémdepoucofrequentessãoaindaconflitantes,
emmuitodependendo
dascondições
experimentais
empregadas.
Recentemente,
tivemostambéma oportunidade
emnossogrupodepesquisa,deavaliaro
efeitoda administração
de vitaminaA por 8 semanasconsecutivas,
em ratosWistarquese
encontravam
naetapadeprogressão
domodelodo"hepatócito
resistente"(SILVEIRA,1998).O
examehistopatológico
do fígadodosanimaisrevelou,nessecaso,menornúmerode lesões
neoplásicas
benignase malignashepatocitárias
no grupode animaistratadocom acetatode
retiniladoquenorespectivo
grupocontrole,o quesugeriuquea vitaminaA apresentaumefeito
anticarcinogênicosupressor quando aplicada especificamenteem fase tardia da
hepatocarcinogênese.
Devidoà sua significância,
seriainteressante
quese confirmasse
os resultadosdesse
experimento.
Portanto,procurou-se
nopresenteestudoavaliaremratosWistarsubmetidos
ao modelo
do"hepatócito
resistente",
os eventuaisefeitosinibitórios
doJ3-caroteno
e davitaminaA quando
administrados
por 8 semanasconsecutivas,
agoradurantefase dessemodeloconsiderada
propíciaao desenvolvimento
de cânceres,ou seja, durantea etapa de progressãoda
hepatocarcinogênese.
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Dentreváriosmecanismos
já descritos
comoestandomaisdiretamente
envolvidos
coma
atividadequimiopreventiva
de anticarcinogênicos
quandoporocasiãoda administração
durante
a etapa de progressãoda carcinogênese
(KELLOFFet aI., 1996), devidoàs suas estreitas
relaçõescom a carcinogênese,
decidiu-setambémpor avaliarconcomitantemente
nessas
condiçõesexperimentais
as atividadesdo j3-caroteno
e da vitaminaA na proliferação
celular,
bemcomonopadrãode rnetilação
doDNA,maisespecificamente
dosproto-oncogenes
c-Ha-rase
c-myce dogenequecodificaparaa enzimahidroximetilglutaril
coenzimaA redutase(HMGCoA
redutase),genesestescujosprodutostambémse encontramreconhecidamente
relacionados
deformamaisdiretacomo processodeproliferação
celular.
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2. REVISÃO
DALITERATURA

2.1Câncer

É provávelqueo câncersempreconsistiuemumadoençadoser hum~noe de animais,
sendoconhecidodesdea antiguidade.
Assim,evidênciasde câncerforamencontradasem
humanosmumificados
e em fósseisde óssosde animais,bemcomoem escritosmédicos
datandodo períododo Egitoantigo.Hipócrates,
porexemplo,descreveudoençasque provavelmente

consistiam
emcânceres
doestômago,
reto,mama,útero,pelee deoutrossítios(WORLD
CANCER
RESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCER
RESEARCH,
1997b).
Entretanto,
as taxasdeincidênciadecânceres,bemcomoos padrõesde ocorrênciade
diferentescânceres,eramdesconhecidos
até épocasrelativamente
modernas.Destaforma,
documentos
médicosdo séculodezoitoatéá primeirametadedo séculovintesugeremquea
incidênciade cânceraumentoucoma urbanização,
apesarde partedesteaumentoaparente
poderser atribuídaa umamaiorsobrevidadas populaçõese a um melhordiagnóstico.Na
verdade,registrosglobaisconfiáveisforamapenasiniciadosnasegundametadedesteséculo,
com o estabelecimento
de arquivosrelativosao câncer (WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCER
RESEARCH,
1997b).
Nessesentido,a AgênciaInternacional
de Pesquisado Câncer(IARC)estimouqueem
1996ocorreramnomundomaisdedezmilhõesdecasosnovos,e que7 milhõesdeindivíduos
morreramde câncer(OMS,1997).Emhomens,os oitocânceresmaiscomunsem ordemde
incidênciasãohojeemdiao de pulmão,estômago,de cólone reto,próstata,bocae faringe,
fígado,esôfagoe de bexiga,Emordemde mortalidade,
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 de mamae estômagosãoseguidospeloscânceresde pulmão,
cólone reto,cérvix,câncerprimáriodefígado,deesôfagoe debocae faringe.
Nessemesmoano,1996,os dozecâncerescommaiormortalidade
no mundoforamos
de pulmão,estômago,fígado,cólone reto,esôfago,mama,bocae faringe,cérvix,próstata,
bexiga,ovárioe endométrio.Acredita-seque todos estejamrelacionadosà alimentação,
incluindoo depulmão,e,é claro,como consumodecigarros(OMS,1997).
A predominância
decânceresnomundoeconomicamente
emdesenvolvimento
contrasta
comaqueladojá economicamente
desenvolvido,
emborao câncerdepulmãosejahojeemdiao
maiscomumemambos.Assim,paísesdaÁfrica,AméricaLatinae Ásiaapresentam
emcomum,
taxasrelativamente
elevadasdecânceresdotratoaerodigestivo
superior,deestômago,
fígadoe
cérvix,enquantopaísesda Europa,Américado Nortee Australásíatêm em comum,taxas
relativamente
elevadasdecânceresdecólone reto,mama,próstatae deendornétrio
(WORLD
CANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCERRESEARCH,
1997b).
Comparada
coma AméricaCentral,a AméricadoSulapresenta
taxasmaiselevadasde
cânceresde esôfago,estômago,colorretal,pulmão(homens)e de mama, mas taxas
semelhantes
decânceresde pulmão(mulheres)
e depróstata.As incidências
doscânceresde
esôfagoe deestômagonaAméricado Sulsãomaiselevadasdo queaquelasde populações
brancasdaAméricado Norte,masastaxasdoscâncerescolorretais,de pulmão,mamae de
próstatasãobaixas.Alémdisso,umacomparação
entreasfrequências
relativasde1983a 1987
Moreno, Femando.S.
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dos dez cânceresmais comunsem registrosde São Paulo,Brasil,e Cali na Colômbia,
demonstra
queemhomenso câncerdepulmãoapresenta
umaproporção
semelhante
nasduas
populações,
emboraos cânceresde estômagoe próstatacontribuam
maisparao câncerem
homensemCalidoqueemSãoPaulo.Dentreasmulheres,
o câncercervicalrespondepor22%
detodososcânceresemCali,masapenaspor13%emSãoPaulo,enquantoo câncerdemama
respondepor 24% de todos os cânceresem mulheres(WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCERRESEARCH,
1997b).

2.2 Carcinogênese
Carcinogênese
é um termo geral utilizadopara se denotaro desenvolvimento
da
neoplasia(PITOTe DRAGAN,1991).Estapodeserentendidacomoumaumentoautônomodo
númerodecélulas,independente
deestímulosporfatoresextracelulares
taiscomohormônios,
aocontráriodahiperplasia,
quepordefinição
consistenaproliferação
decélulastecido-específicas,
dependente
detaisfatoresdeestimulação
(BANNASCH,
1986;BANNASCH
eZERBAN,
1990).
Existemduasamplasclassificações
das neoplasias(ou neoplasmas),
que podemser
benignasoumalignas.Asprimeirasse referema neoplasiasqueapresentam
umaproliferação
celularlocalizadae circunscritaexercendopressãonos tecidosadjacentes,mas que não
ultrapassam
suasdivisas.Emcontraste,neoplasmas
malignosou cânceres,têma capacidade
de invadire se multiplicarem diferentespartesdo organismo,inclusiveà distânciade seus
locaisdeorigem(SMUCKLER,
1983).
Assim,a definiçãode umapré-neoplasia
deveincluiretapaspréviasdo desenvolvimento
deneoplasmas
tantobenignoscomomalignos.Portanto,umapré-neoplasia
nãoé idênticaa um
pré-câncer,podendoser descrita em nível histológíco,como populaçõesde células
fenotipicamente
alteradase que não apresentamnaturezaneoplásicaóbvia,mas que têm
possibilidade
deprogredirparaneoplasmas
benignosoumalignos(BANNASCH,
1986).
A maioriadasdoençasexibeperíodosoufasesclínicae biologicamente
distintasdurante
suaspatogêneses.
Istoé especialmente
verdadeiro
emrelaçãoà neoplasia.
Assim,observações
epidemiológicas
e experimentais
indicamqueo câncerse desenvolveem múltiplasetapas,o
quecompreende,
frequentemente,
grandeparteda vidadas diferentesespécies(FARBERe
CAMERON,
1980;MOOLGAVKAR,
1986;PITOT,1993).
Destaforma,enquantoháalgumadiscussãoquantoaonúmeroexatodasmúltiplasfases
da carcinogênesetanto em humanoscomo em outros vertebrados,existemevidências
substanciais
de quea neoplasiapodese desenvolver
emtrês etapasbásicas,denominadas,
respectivamente,
deiniciação,promoçãoe progressão
(FEARON
eVOGELSTEIN,
1990;PITOT,
1993;YOKOTAeSUGIMURA,
1993).
Esteconceitoimplicaemqueas célulasmalignasse desenvolvem
a partirdas normais,
via populações
celularesintermediárias
consideradas
pré-fasesdocâncer,ou seja,atravésde
alterações
ocorrendoempré-neoplasias.
Portanto,nossoentendimentoinicialquantoaos eventosbiológicosque acontecem
duranteo períodode latêncíada neoplasía,se deve a estudospioneirosconduzidospor
diversosinvestigadores
nadécadade40 desteséculo,estudandoa carcinogênese
depeleem
coelhose camundongos(ROUSe KIDD, 1941; BERENBLUM
e SHUBIK,1947). Estas
investigações
demonstraram
a existênciadeaomenosduasetapasdistintasdacarcinogênese,
denominadas
deiniciaçãoe promoção.
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Já na décadaseguinte,FOULDS(1954),investigando
o desenvolvimento
de cânceres
mamáriosemcamundongos,
utilizouo termoprogressão
parase referira todoo processoque
compreende
a carcinogênese,
apósocorrência
doeventodainiciação.
Mais recentemente,
umacompreensão
das característicasdas fases de iniciaçãoe
promoção,resultouem um modelosequencialem três etapas para a carcinogênese,
consistindo,respectivamente,
da iniciação,promoçãoe progressão(MOOLGA
VKAR,1986;
DRAGANetaI.,1993).
Assim,a etapade iniciaçãocaracteriza-se
por alteraçãoirreversívelbioquímicaou
molecular,bemcomohereditária,da célula,frequentemente
acompanhada
por "fixação"da
mesmaporumciclodeproliferação
celular,enquantoa promoçãoresultanaproliferação
clonal,
comumente
reversível,
dealgunsgruposdessascélulasíniciadas.Já algumascaracterísticas
da
progressãoincluemumainstabilidade
progressivado cariótipoe autonomiaaumentadada
proliferação
celular(FARBER
e SARMA,1987;FARBERe RUBIN,1991;DRAGANet aI.,1995;
PITOTetaI.,1996).

2.2.1 Proliferação,Apoptosee Diferenciação
Celular

o tamanhonormaldeumórgãoé reguladoporumequilíbriodinâmicoentrea divisãoe a
perda celulares,esta últimanormalmente
atravésde apoptose.Um desequilíbrionesses
componentes
resultaráemcrescimento
doórgão,porhipertrofiaelouhiperplasia,
ouematrofia.
Emgeral,nãoocorrendomortedoQrganismo,
tantoo aumentoda replicaçãocelularcomoda
apoptoseocorremporumtempolimitado,findoo qualse estabeleceumanovahomeostasia,
resultandoemaumentoou diminuição
dotamanhodoórgão.Entretanto,
estanovacondiçãoé
mantidaemníveisdiferentesdaquelesanteriormente
presentesnoórgãonormal.Tal alteração
podeafetara formacom que este respondea agressõesadicionais,comopor exemploa
exposiçãoa hormõniosou outras substânciasquímicas,ou mesmo resultar em risco
significativamente
maiordedesenvolvimento
desequelascomoo câncer(FOSTER,
1997).
Indubitavelmente,
é axiomáticoque a proliferaçãocelular desempenhaum papel
importante,e até mesmocrítico,nas diversasetapasda carcinogênese
de váriosórgãose
tecidos,ou seja, na iniciação,promoçãoe progressão(TOMATIS,1993;FARBER,1995).
Nestescasos,a proliferação
celularseriaimportante,
porconstituirparteintegraldoprocessode
conversãode adutosdo DNAem umamutação,por ser um fator capaz de aumentara
frequênciade mutaçõesatravésde induçãode errosna replicaçãodo DNA,bemcomopor
reduziro tempoem que podeocorrerreparodo DNA e ser tambémimportantefator na
determinação
da relaçãodose-resposta
paraalgunscarcinogênicos
(DOUGLASet aI.,1988;
TOMATIS,1993).
O aumentoda divisãocelular(mitogênese)podeser desencadeado
tantopor agentes
exógenos,comoporexemplocarcinogênicos
químicosgenotóxicos
e atémesmoos promotores
da carcinogênese,
comopor agentese fatoresendógenos,estesincluindoradicaislivresde
oxigênioproduzidospelarespiração,
fagocitosee injúriacelulares,a despurinização
do DNA
inerenteà suainstabilidade
químicaemsolução,e alteraçõesno sistemade reparodo DNA
(LOEB,1989;AMESe GOLD,1990;AMESetaI.,1995).
Entretanto,
sabe-sequenemtodosos agentescapazesde induzira proliferação
celular
estãonecessariamente
envolvidoscoma carcinogênese
e quetecidoscomtaxamaiselevada
de proliferação
celular,comoporexemploo intestinodelgado,nãoapresentam
maiorriscode
desenvolvimento
decâncer(TOMA
TIS,1993;FARBER,
1995).
Moreno, Fernando.S.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

--

-- --

00

u_--

_U-

_u

-

---

-

-~---

00'

- USP

0-

~

EFEITOSDAS ADMINISTRAÇÕESDE (3-CAROTENOEVITAMINAA EM RATOSWISTAR NA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

7

Assim,se a proliferação
celularper se constitui,naverdade,umfatorde risco,é ainda
motivodedebatesnaliteratura(FARBER,
1995;CORRESPONDENCE,
1996).
Umoutrofatorimportante
nocontroledotamanhofinalde umórgãoconsistena morte
celularpor apoptose,algumasvezestambémdenominaud
de mortecelularprogramada,
ativa
ou fisiológica.Estaconsisteem umtipo de mortecelular distintomorfológica,bioquimicae
molecularmente
da necrose,e queserveparaeliminarcélulasemexcessoou indesejáveis
de
tecidosembrionários,
durantea involuçãodeórgãose na regressãode neoplasmas.
Assim,a
apoptoseé reconhecida
hojeemdia,comoumfenômenode amplaocorrênciaem biologia,e
queé complementar,
masseopõeà proliferação
celular,nosentidodepreservara homeostasia
tecidual(BURSCH
etaI.,1994;UEDAe SHAH,1994;COLUMBANO,
1995).
Trata-se,na verdade,de um programageneticamente
codificado,e que pode ser
moduladopor umasériedefatoresincluindoos decrescimento,
mediadores
intracelulares
da
transduçãodo sinale proteínasnuclearesqueregulama expressãogênica,a replicaçãodo
DNAe o ciclocelular.Estesdiversosfatorese viasconvergem,
provavelmente,
emetapasfinais
comuns,resultando
emseufenótipocaracterístico
(FISHER,
1994).
Destaforma,estecomplexoprogramapodetambémestarpotencialmente
alteradoem
célulasneoplásicas,
conferindoàs mesmasumavantagemde sobrevivência.
Até o momento
nãoexistem,entretanto,evidênciasdiretasquantoa um papelda apoptosena patogeniada
carcinogênese,
emboraproto-oncogenes
taiscomobc/-2e myc,bemcomoanti-oncogenes
do
tipo p53,queregulama apoptose,tenhamsidoimplicadoscoma progressãoou regressão,
respectivamente,
dodesenvolvimento
deneoplasmas
(FISHER,1994).É então possívelquea
apoptoseresultena eliminaçãode célulasportadorasde genes"cancerosos"
e reprimao
desenvolvimento
de neoplasias,
enquantoumafalhanestapoderiaculminarna progressão
das
mesmas.
Alternativamente,
a apoptose
poderiadesencadear
a progressão
deneoplasias,
afetando
a
passagem
pelasdiversas
etapasdocidocelular(UEDAeSHAH,1994;HUNTER,
1997).
A diferenciação
tem tambémum importantepapel na biologiadas célulase está
integralmente
envolvidacomo controleda proliferação
dasmesmas.Da mesmaformaquea
carcinogênese,
estatambémconsisteemumprocessoquese desenvolve
emmúltiplasetapas
e afetadiversosprocessosbiológicos.
Assim,célulascancerosasapresentamumasérie de
alteraçõesna diferenciação,
comumente
associadascom a expressãoaberrantede protooncogenesdo tipo c-june junB elouanti-oncogenes.
Poroutrolado,evidênciasindicamque
processosdependentesde diferenciaçãopodem mediar a expressãode resistênciaà
carcinogênese
e induzirascélulascancerosas
a reverterem
a umestadobenigno,semperdade
seuspotenciais
proliferativos
(TZENetaI.,1988;SCOTT,1997).

2.2.2 Agentes Capazes de Induzira Carcinogênese

Pode-seconsiderara carcinogênese
comoumprocessoativoinduzidoem organismos
vivospor umasériede diferentesagentesquímicosou físicos,quepodemser agrupadosem
quatrocategoriasdistintas,ou seja,aquelesresponsáveis
pelacarcinogênese
biológica,física,
químicaougenética(PITOTe DRAGAN,
1991).
Tantona carcinogênese
biológicacomogenéticao agentecarcinogênico
consistede
Macromoléculas
compesomolecularrelativamente
elevado,o DNAou RNA,responsáveis
por
transmissãode informação.Em contrapartida,a carcinogênesepor radiaçãopode ser
consequência
dasaçõesdiretasouindiretasdefótonsdeelevadaenergiaouparticulas,sobreo
DNAexistente.Já nocasodacarcinogênese
atribuívela muitassubstâncias
químicasdemenor
Moreno, Feman<h
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pesomolecular,istopodeou nãoenvolvera açãodiretado compostoquímicocomo DNA
celular,ou mesmoseumetabolismo
a umaformaativa,quepode,então,reagircomo DNA,
produzindo
umaalteração
permanente
emsuaestrutura(PITOTe DRAGAN,
1991).

2.2.2.1 Carcinogênese
Química

A históriadoestudodacarcinogênese
químicatemseuiníciopraticamentetrêsséculos
atrás,quandoRAMAZINI
apudHAZELWOOD
(1987)reconheceu,
em 1700,queo câncerde
mamaem freiraspoderiaser atribuídoao estilode vida das mesmas(RAMAZINI,
1940),e
quandoHILLapudHAZELWOOD
(1987),em 1761,observoua ocorrência
frequentedecâncer
nasofaringeano
em homensque aspiravamcronicamente
tabacoem pó (HILL,1761).Foi
entretantoPOTT(1775)apudHAZELWOOD
(1987)quemdescreveupela primeiravez um
exemplo
decarcinogênese
química,
reconhecendo
queaincidência
aumentada
decâncerdeescroto
emlimpadoresdechaminé,poderiaseratribuídaà exposiçãofrequentedapeleàfuligemdocarvão.

Apesardaexistêncía
demuitasformasdecâncer,foijustamenteo depelequerecebeua
maioratençãoporpartedosexperimentalistas
daépoca.Todavia,nãofoisenãoem1915,após
as tentativasde inúmerosinvestigadores,que YAMAGIWAe ICHIKAWA(1915) apud
HAZELWOOD
(1987)tiveramsucessoemproduzirexperimentalmente
neoplasias
depele,após
repetidasaplicações
tópicasdealcatrãodocarvãoemorelhasdecoelhos.Subsequentemente,
este foi fracionado,identificando-se
o 1,2,5,6-dibenzantraceno
como sendo o primeiro
carcinogênico
sintético(KENNAWAY
e HEIGER,1930).Umresumodahistóriadetaisestudos,
bem como referênciasadicionaispodemser encontradosna revisãode GREENWALD
e
GREENWALD
(1983)apudHAZELWOOD
(1987).
Desde então, a lista de substânciasquímicassuspeitasou comprovadamente
carcinogênicas
paraanimaisdeexperimentação
e o ser humano,nãocessoude aumentarno
decorrerdesteséculo.Já emumarevisãopublicadaem1949,CONKLlNapudHAZELWOOD
(1987)listouumagrandevariedadede associações
entreprodutos/processos
industriaise o
câncer.Alémdediscutiros respectivos
papéisda radiaçãoionizantee ultravioleta,
de agentes
biológicostaiscomovíruse bactérias,desubstâncias
inorgânicas
comoo arsênico,asbestos,
cromatose o berílio,o autordescreveuma impressionante
lista de compostosorgânicos
incluindoa anilinae corantesazo, estrógenos,hidrocarbonetos
aromáticospolicíclicos,
alcatrões,óleos,creosotoe o benzeno,
dentreoutros.
Entretanto,umaquestãointriganteda carcinogênese
químicana época,era comose
correlacionar
a diversidade
danaturezadasinúmerassubstâncias
químicase seusrespectivos
efeitosbiológicos,
comsuasconsequências
finais,ouseja,o câncer.Esteproblema
foi emparte
resolvidograçasaos estudosde MILLERe MILLER(1966,1971),que em face a suas
observações
propuseram
a hipótesedequea maioriadoscarcinogênicos
químicosdeveriaser
ativadaa intermediários
eletrofílicos,
istoé, compostos
capazesde adquirirem
elétronsdurante
reaçõesquímicas,quereagiriam,a seguir,comsítiosnucleofílicos-átomos
quedoamelétrons,
como por exemplo,o N-2, N-7 e 0-6 da guanina-presentes
em componentescelulares,
estabelecendo,
destaforma,umpontocomumdeatuaçãodoscarcinogênicos.
Destasobservações
surgiu,portanto,o conceitodequeexistemcarcinogênicos
diretos
ou indiretos (ou pró-carcinogênicos),
que devem ser convertidosem carcinogênicos
definitivos, bem como carcinogênicospróximos, ou seja, aqueles intermediários
metabólicosentre os pró-carcinogênicos,
moléculasestasna verdadeaindainativas,e os
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Assim,carcinogênicos
não-genotóxicos
podemser definidoscomoaquelescompostos
que nãoformamadutosde DNA,não induzemreparodo mesmoe apresentamresultados
negativosem testesin vitroe in vivode mutagenicidade
(MELNICK,1992).Nestescasos,a
carcinogenicidade
geralmentese dá em apenasumórgãoou tecido,e frequentemente
afeta
somenteumadasespéciesdeanimaistestadas(FOSTER,
1997).
Muitosdessescarcinogênicos
atuamatravésdemecanismos
epigenéticos,
alterando,por
exemplo,a expressão
gênicae aumentando
aproliferação
celular,sejapormitogênesediretada
populaçãocelularalvo, ou por citotoxicidadecom consequenteproliferaçãoregenerativa
(COHENeELLWEIN,
1990;BARRETT,
1992;FOSTER,
1997).
Entende-se
comoumamodificação
epigenética,
qualqueralteraçãonofenótipoquenão
resultede algumamudançanasequênciado DNA(BARRETT,
1987).Estapodeserestávele
herdável,incluindoalteraçõesna metilaçãodo DNA,ativaçãotranscricional,controleda
traduçãoe modificações
pós-tradução,
queresultam,em últimainstância,emmodificações
da
expressãogênica(SMUCKLER,
1983;BARRETT,
1987).
Substâncias
assimchamadaspromotorasde neoplasias,
quepodemtantoaumentarou
mesmoseremnecessáriasà carcinogênese
desencadeada
por determinadocarcinogênico
(DRINKWATER,
1990),e quefrequentemente
nãosãomutagênicas,
atuam,emgeral, através
de mecanismosepigenéticos,
talvezpor umaaçãoproliferativacelularconstante(AMESe
GOLD,1990;FOSTER,1997),com ou sem mutaçõescumulativas(AMESe GOLD,1990;
TRAVISe BELEFANT,
1992),evocandoeventosquepoderiaminativaralelosdeanti-oncogenes
(SCRABLEet aI.,1990),ou mesmopor interaçõesmediadasentreo promotore receptores
(WEINSTEIN,
1988;PITOT,1995).
Destaforma,a estimulação
da proteínaquinaseC desencadeada
porcertosésteresde
forbol,constituiexemploclássicodepromoção
epigenética
(DRINKWATER,
1990),emcontraste
comoutrospromotores
quepodeminibirfosfatasesde proteínas(HAYSTEAD
et aI.,1989),ou
mesmoatuaratravésdemecanismos
aindaobscuros.

2,2.3Metilação
doDNA

Concomitantemente
comas quatroprincipaisbases,o DNAda maioriados organismos
contém uma ou mais bases que ocorremcom menorfrequênciana cadeia do ácido
nucléico,sendoa maiscomumdestasa 5-metilcitosina(5mC).Estima-seque no DNAde
vertebrados3 a 6% dascitosinasse encontrammetiladas,principalmente
nasequênciado
dinucleotídeoCpG, cuja distribuiçãona cadeiaestá longe de ser aleatória,e ocorrendo
principalmente
nasregiões5' 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 capazdetransferirgrupamentos
metila(CH3)a partirdo
doadoruniversalS-adenosil-L-metionina
(SAMou Adomet)ao átomoC5 da citosina,com a
consequente
produçãoderesíduos5mC(ADAMS,
1990;MAZIN,1993).
Trata-sede umprocessoquese desenvolve
porocasiãodociclocelulartantodurantea
síntesedo DNAcomoapósa replicaçãodo mesmo,isto é, em duasetapas,com um dos
máximosdametilaçãodo DNAcoincidindo
coma faseS (desíntesedo DNA)e o outrocoma
mitoseoucomasfasesG2 ("gap"2)ouG1("gap"1)(MAZIN,1993).
Estecompreendeumamodificaçãoespecíficano DNA,envolvendo,provavelmente,
a
formaçãointermediária
deumaligaçãocovalentedomesmocoma enzima.Durantea replicação
Moreno, Femando. S.
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do DNAa fitaparental
retémasbasesmodificadas,
masa fitafilhaseencontra,
inicialmente,
não-metilada.
Portanto,o DNAnestaforma,e nesteinstante,é conhecidocomohemimetilado,
atéqueocorraa transferência
dosgrupamentos
metilaparaa fitafilha.Nesseínterimacontecem
reaçõesquenecessitam
dapresença
desítioshemimetilados
noDNAnascente,
taiscomoreparode
despareamento,
segregação
cromossômica
eexpressão
dealgunsgenes(ADAMS,
1990).
A metilação
dacitosinaresultaemdiversasmodificações
biofisicasnoDNA,podendo,por
exemplo,aumentara temperatura
de fusãodo DNA"nu",influenciara extrusãode estruturas
cruciformes,
bemcomoa transiçãoda formaB paraa formaZ do mesmoe, destamaneira,
modulara atividade
enzimática
dealgunsdoscomponentes
envolvidos
comimportantes
eventos
de manutenção
da integridadedo genomade célulasde mamíferos,
tais comoa ligaçãode
extremidades,um processonão-homólogo
em que quebrasdo DNA são religadas,e a
recombinação
homóloga
(ZACARIAS,
1993;LlANGe JASIN,1995).
Além disso,funcionalmente
a metilaçãodo DNA desempenhaum papel crítico na
regulaçãodatranscriçãoe, portanto,daexpressãogênica,tendosidoimplicada,porexemplo,
tantocomo estabelecimento
comocoma manutenção
da inativaçãodo cromossomo
X, bem
comocompadrõesde impressãogenômicae coma diferenciação
celular(RAZINe CEDAR,
1991;RAZINe CEDAR,1994).
Assim,as consequências
da metilaçãoda citosinana regulaçãogênicapodemrefletir
alteraçõesdiretasouindiretasnacapacidade
deligaçãoouativaçãodefatoresdetranscriçãoe
proteínasdacromatina
(ADAMS,1990;RAZINe CEDAR,1991;ZACARIAS,
1993).
Destaforma,numerosos
estudosestabeleceram
correlações,
in vitroe in vivo,entreum
padrãodehipometilação
daregiãopromotora
degenesviraisoucelulares
como respectivo
aumento
dasexpressões
dosmesmos,da mesmaformaquediversosexperimentos
demonstraram
quea
metilação
podereprimir
atranscrição
gênica(DOERFLER,
1983;BIRD,1992).
Descreve-se,
ainda,que alteraçõesno padrãode metilaçãodo DNApodemtambém
desempenhar
importantes
papéisnacarcinogênese,
constituindo
umdeseusprimeirose mais

comuns
eventos
(COUNTS
e GOODMAN,1995).
Portanto,hipometilaçãogeral do genoma e de genes específicos,bem como
hipermetilação
localizada
emdeterminadas
regiõesdoDNA(ilhasdeCpG),constituem
achados
característicos
observados
no decorrerdo processocarcinogênico,
podendo,inclusive,causar
alteraçõessignificantes
naexpressãogênicatambémnestecaso(FEINBERG
e VOGELSTEIN,
1983a;GAMA-SOZA
etaI.,1983;JONES,1987;LAIRDe JAENISCH,
1994).
Defato,descreveu-se
quea hipometilação
deoncogenesse encontraassociadacomo
aumentodesuasexpressões,
tendosidoaindaobservada
emalgumassequências
repetitivase
genesdiretamente
relacionados
como desenvolvimento
de neoplasmas
malignos(COUNTSe
GOODMAN,
1995;USHIJIMA
etaI.,1997).
Nesse s~ntido,baseando-sena observaçãoda ocorrênciade hipometilaçãode
determinado
sítiodooncogeneraf constatadalogonasetapasiniciaisda hepatocarcinogênese
em camundongose, posteriormente,
de que esta se mantinhatambémpor ocasiãodo
surgimentodoscarcinomas,sugeriu-sequea hipometilação
poderiaconstituirumdosfatores
cruciaisenvolvidoscom a etapada promoção,e quefacilitaria,eventualmente,
a expansão
clonalde célulasprogenitoras
queresultariam,em últimainstância,em neoplasiasmalignas
(COUNTS
e GOODMAN,
1995).
A hipótesede que a hipometilação
do DNAconstituium eventotambémimportante
durantea etapade iniciaçãodo processocarcinogênico,
foi reforçadapor experimentos
realizadoscomo agentehipometilante
5-azacitidina,
tendo-serelatadoqueeste análogoda
citidinafoi capaz de ativar genes previamenteinativose de potenciara iniciaçãoda
hepatocarcinogênese
poragentesquímicos(JONESataI,1982;DENDAetaI.,1985).
Moreno, Fernando.S.
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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 ainda emerogenes)e genes moduladores,que podem influenciarpropricJades
importantesmas secundáriasde neoplasmasmalignos,tais como a invasividade,propriedade
de metastatizarou capacidadede gerarumarespostaimune(KLEIN,1987).
A descobertadosoncogenesse relacionacomas pesquisasdo início do séculoquantoa
vírus relacionados com o câncer, estimuladas pelos desenvolvimentos na época, da
microbiologiae da epidemíologiadasdoençasinfecciosas(VARMUS,1989).
Os primeirosoncogenesa seremidentificadosforamaquelesde vírus relacionadoscomo
câncer, sendo portanto denominadosde oncogenesvirais (v-onc) (HUEBNERe TODARO,
1969). Logo se descobriu,entretanto,que esse númerorelativamentepequeno de 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, análises de genes c-onc e v-onc possibilitarama conclusão de que proto-oncogenes
constituiam, na verdade, genes normais, codificantes para proteínas envolvidas com
mecanismoscelularesde transduçãodo sinal, empregadosna manutençãodo crescimentoe
desenvolvimentoda célulanormal(BISHOP,1987;VARMUS,1989;BISHOP,1996).
Sabe-seentão que oncogenesconhecidosde DNA virus, constituempartes integraisdo
genomaviralrequeridoà repUcação
dosvírus.Porou1rolado,os oncogenesde retrovírussão genes
celularesnormaisou ligeiramentemoálficados,
que são ou apropriadospelacélulahospedeiraou
nelaativados(LODISHetaI.,1995).Defato,genesv-oncdevemtersurgidodurantea evolução,por
integraçãonogenomavira!deumacópiade umproto-oncogene
normal.
Quantoàs funçõesdas proteínascodificadaspor esses proto-oncogenesenvolvidoscom
a proliferaçãoe desenvolvimento
da célulanormalou com sua transformaçãopor agentesfísicos,
químicosou virais(BISHOP1996),estaspodematuarcomofatoresde crescimento,receptorespara
fatoresde crescimento,
transdutores
intracelulares
dosinalou comofatoresde transcrição(BISHOP,
1991; WAl-KERe RAPLEY,1997).Não é surpreendente,portanto,que alguma alteração,ou
"ativação",deproto-oncogenes,
possaestarrelacionada
comacarcinogênese.
Análisesbioquímicase de biologiamolecularcomparativasentreos oncogenesvirais e os
proto-oncogenes,sugeriramque os últimos devemter sofrido diversas alterações,incluindo
deleçõese mutações,por ocasiãode seus processosde transduçãopara os genomasvirais.
Assim, o potencialcarcinogênicodo oncogeneviral foi atribuido a essas alterações. Estes
achados resultaram,inclusive,no conceitode "ativação"de proto-oncogenescelulares como
base da carcinogênesenão-viral,dandoaindasuporteà teoria oncogênicado câncer,proposta
por HUEBNERe TODARO(1969).
A ativaçãode proto-oncogenes
noprocessoneoplásicopodeocorrerao níveltranscricionale
resultarem aumentoda expressão,podendoser mediadapor: O)inserçãode promotor/estimulador
("mutagênese
porinserção1,como por exemplo,em c-mos, c-erbB,c-myb,c-myce c-Ha-ras;
Oi)translocação,porexemploemMYC,obselVadano linfomade Burkitt;(iii) rearranjogênico,por
exemploRETe TRK,emcarcinomasde tireóide;(iv) amplificaçãogênica,por exemploL-MYCe
N-MYC,emtumoressólidosdo tipocarcinomasde pulmão,ondeesta podeser constatadacomo
anormalidades
cromossômicas,
incluindoas assimchamadas"regiõesde coloraçãohomogênea",
e
DNAextracromossômico
denominado"minutoduplo";e finalmente,(v) por mutaçõespontuaisque
afetama estruturae integridadefuncionalde seus produtoscodificados,como por exemplo em
Ha-RAS,emcarcinomasdecólon,pulmãoe pâncreas(BISHOP,1987;1991).
Moreno, Fernando.S.
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Por outrolado,comoseus própriosnomessugerem,os anti-oncogenesestãoenvolvidos
com a inibiçãoda expressãodo fenótipomaligno,podendoser inativadosduranteo processoda
carcinogênesetambémpor mutaçõespontuais,perdaou deleçãocromossômica,recombinação
somáticaou conversãogênica(VENITT,1994).Exemplosde anti-oncogenesrelacionadoscom
neoplasiashumanas,algumasdelasinclusivehereditáriaspor envolveremmutaçõesem células
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 tumorde Willms,e o DCC,associadocomo carcinoma
de cólon(BISHOP,1991;PONDER,1992).
Cornoapatogêneseporessesgenessedeveà perdadesuasfunçõesnormais,inferiu-seque
estespoderiamservircomorepressoresde funçõesbioquímicase da proliferaçãocelular(SAGER,
1989).Assim,existemevidênciascircunstanciais
dequeo produtodoanti-oncogene
RB1podeservir
comoumaespéciede freio paraa passagemdascélulasdas etapasGO/G1do ciclocelularpara
a faseS,e de queo tiposelvagemdo anti-oncogene
p53ectópicopodeinibira proliferação
decélulas
decarcinomacolorretal,cujosgenesP53sãodefeituosos(BAKERetaJ.,1990;HOWEetaI.,1990).
Além disso,estudosdemonstramque o anti-oncogeneP53, que se encontramutadoem
mais da metadedoscâncereshumanosem paísesocidentais,está envolvidocom o controleda
apoptose(YONISH-ROUACH
et aI.,1991),em respostaa agentescomo a radiaçãoionizantee
mutagênicos químicos. Como uma célula morta não pode passar adiante uma mutação,
sugere-se que a célula que contém um alelo mutantedesse anti-oncogeneé mais capaz de
sobrevivera um insultogenômicodo que uma célula normal,sendo portantomais provávelde
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 podemresultar na ativaçãocumulativade arranjos
particularesde proto-oncogenes
e inativaçãode anti-oncogenes,
com consequentesalteraçõesnos
mecanismosnormaisde controleda proliferação,da apoptosee da diferenciação
celular,processos
estestambémintimamente
relacionados
coma carcinogênese
(SCHMANDTe MILLS,1993).

2.3 Hepatocarcinogênese

o câncerprimáriode fígadoincluio carcinomahepatocelular,
responsável
por 90%de
todos os casos, bem como o angiossarcoma,colangiocarcinoma
e o hepatoblastoma,
correspondendo
no mundoaosextocãncermaiscomume à terceiracausamaisfrequentede
mortalidade
porcâncer.Assim,estima-sequeem1996foramdiagnosticados
cercade540.000
novoscasos,correspondendo
a 5,2%de todosos casosnovosde câncerno mundo.Nesse
mesmoano,estimou-se
aindaquea mortalidade
atribuívelao câncerprimáriodefígadofoi de
536.000pessoas,correspondendo
a7,5%detodasasmortesporcâncer(OMS,1997).
As taxas desse câncer são em geral bem mais comunsem sociedadesem
desenvolvimento,
compreendendo
maisde80%doscasosglobaise respondendo
a Chinapor
cercademaisdametadedetodososcasos.É quasesemprefatal,e a incidênciaemhomensé
maiordoqueo dobrodoquea demulheres(WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCER
RESEARCH,
1997c).
As infecçõespelos vírus das hepatitesB (HBV)e C (HCV)consistemna causa
predominante
do câncerprimáriode fígado,quequasesemprese desenvolveem umfígado
Moreno, Fernando. S.
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cirrótico.Alémdisso,emfígadosnão-cirróticos
é encontradoemcercade 20%dosportadores
assintomáticos
do HBV e raramenteem pacientestomandoandrogênicos-anabólicos
ou
esteróidescontraceptivos
orais(FIELet ai., 1996).Outrosfatoresde riscoincluemo consumo
excessivodebebidasalcoólíeas
e decigarros,baixaingestãodevegetais,ingestãodearsênico
inorgânico,exposição ao dióxidode tório radioativo,sobrecargade ferro e exposiçãoa
aflatoxinas(CHENet ai" 1997;KEWet ai, 1997;MONTESANO
et ai. 1997;WORLDCANCER
RESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCERRESEARCH,
1997c).
NoEstadodoRiodeJaneiro,emperíodocompreendido
entre1979a 1981,a mortalidade
por câncerhepáticoocupouo 5° lugaremrelaçãoa todosos demaiscâncerese foi cerca
de 8 vezesmaiselevadado quenacidadede SãoPaulo(PINTOe COLEMAN,
1990),o que
confirmaa existênciadegrandesdiferenças
regionaisemrelaçãoà mortalidade
porestetipode
câncer,tambémemnossopaís.
Estasobservaçõesindicamuma etiologiamultifatorialpara a hepatocarcinogênese
humana,que tambémocorreatravésde um processoem múltiplasetapas,envolvendo,
provavelmente,
interações
genéticas
e ambientais
(CHENetai.,1997).
O padrãodedesenvolvimento
daneoplasiamalignadofígadoemratosé semelhante
ao
quese observaemsereshumanos(FARBERe SARMA,1987;BENNERet ai., 1997).Desta
forma,modelosde hepatocarcinogênese
químicaemratosvêmsendoconsiderados
dentreos
melhoresparao estudoda gênesee desenvolvimento
in vivo de neoplasmas
(HUFF,1993;
GRASL-KRAUPP
etai.,1994).
Istose deve,emgrandeparte,à susceptibilidade
desseórgãoà induçãodecânceres,a
seutamanhoe grandeacúmulodeconhecimentos
nosúltimosanosemrelaçãoà suabiologia,
bioquímica,
patologiae aspectosmoleculares,
bemcomoà facilidadede manipulação
de seus
diferentes
estágiosdeproliferação
celular.
Diversosmodelosforamdescritosparao estudoda hepatocarcinogênese
química.A
maior parte utiliza um carcinogênicogenotóxicocomo agente iniciador,tendo sido as
nitrosaminas,
micotoxinas
ou aminasaromáticas,
os compostosmaisusados.Alémdisso,em
váriosprotocolosa primeirafase da evoluçãodos hepatócitos
já iniciadosé estimuladapor
breve ou prolongada exposiçãoa um ambienteque selecioneestas célulaspara um
crescimento
diferenciado
(promoção)
(FARBER
e SARMA,1987;FARBER
e RUBIN,1991).
Osmodelosexperimentais
dehepatocarcinogênese
se caracterizam
porapresentar
antes
do surgimentodo câncerhepático,proliferaçõesde hepatócitosconsideradasainda préneoplásicas,
poisnãoparecemter algumgraudecrescimento
autônomo,
designadas
porfocos
e nódulosdehepatócitos,
e neoplásicas,
respectivamente.
Os focos e nódulosde hepatócitospodemainda ser denominadosde precocese
persistentes,
dependendo
doperíodoapósaplicaçãodoagenteinicianteemquese sacrificaos
animais,e que precedemo aparecimento
do câncerprimáriode fígado(FARBER,1982;
BANNASCH
e ZERBAN,1990).Porconvenção,
denomina-se
defocosdehepatócitos
às lesões
menoresdo queumlóbulohepático,enquantoo termonódulosde hepatócitos
é aplicávela
lesõesgeralmenteesféricas,ocupandoáreaequivalentea um ou várioslóbuloshepáticos
(SQUIRE
e LEVITT,1975).
Deacordocomcritériosmorfológicos
e citoquímicos
os focosde hepatócitos
podemser
classificados
em:claros,acidofílicos,
vacuolados,
intermediários,
mistos,basofílicos,
tigróidese
anfofilicos(BANNASCH
e ZERBAN,1990).Estesrepresentariam,
comexceçãodostigróidese
anfofílicos,etapassucessivas
deumasequência
ordenadadealterações
celulares,progredindo
dosfocosapresentando
predominantemente
célulasclarasricasemglicogênioou acidofilicas,
para focos de hepatócitoscom populaçõescelularesintermediáriasmistase basofilicas,
culminando
emnódulos(adenomas)
e carcinomas
hepatocelulares
(ZERBAN
etai.,1994).
Moreno,Femando.S.
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Além disso,estas expansõescelularesclonaispodemser distinguidasdas células
normaisaos seus redores,por alteraçõesnas expressõesde váriasenzimasincluindoa
adenosina trifosfatase(ATPase),glicose-6-fosfatase,
y-glutamiltranspeptidase
(yGT) e
glutationa-S-transferase
placentária
(GST-P),quecomumente
são utilizadasCOrii\)marcadores
parasuasidentificações,
bemcomoavaliação
deseusnúmerose dimensões
atravésdeanálise
deimagemcomputadorizada
(FARBER
e SARMA,1987;DRAGANe PITOr,1992;DRAGANet
ai.,1997;IMAIetai.,1997).
Apesarde produziremmuitasvezeselevadaincidênciade neoplasmas
malignos,nem
todosos modelosde hepatocarcinogênese,
entretanto,são úteis à avaliaçãodo processo
carcinogênico,
justamentepor nãoresultaremem sincronização
do aparecimento
das lesões
precursoras.Estasincroniatem grandeimportância,
pOisa análisesequencialde qualquer
processoemmúltiplasetapas,sejaela molecular,bioquímica,
genéticaou biológica,necessita
umsistemasincronizado
se existeintençãodese estabelecer
umarelaçãoprecursor-produto,
emcadaumadasprincipais
etapas(FARBER,
1995).

2.3.1ModelosExperimentais
deHepatocarcinogênese
Química

Em 1935,foi descritoo primeiromodelode carcinogênesehepáticaem ratos, utilizandose o carcinogênicoo-aminoazotoluenoem exposiçãocontínua,por longo período (SASAKIe
YOSHIDA,1935).A ausênciade sincroniae a dificuldadede se discerniras diversasetapasda
carcinogênese,tornaram-no útil apenas para ensaio da carcinogenicidadede substâncias
encontradaspor exemplonosalimentose emoutrosmeios.Outradesvantagemdesseprotocolo
de hepatocarcinogênese
é a geraçãode nódulosde hepatócitosmuitasvezespequenos.
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-se
o tratamentopor 1
a 3 semanas,e repetindo-se
o esquemapormais3 a4 vezes(REUBER,1965).Comeste protocolo
são geradosnódulosgrandesde hepatócitos,muitasvezesutilizadosparaanálisesbiológicase
bioquímicas. Entretanto,este também não resulta em sincronia no desenvolvimentode
neoplasmasmalignos.
Um outro modelode hepatocarcinogênese
foi descritoposteriormente,utilizando-sepela
primeira vez um carcinogênicoiniciador, o 2-AAF, com subsequente aplicação de uma
substânciapromotora,o fenobarbital,o que possibilitoua distinçãode duas etapasdo processo
da carcinogênese (PERAINO et ai., 1971). Este foi subsequentemente modificado,
substituindo-seo 2-AAFcomoagenteiniciadorpeladietilnitrosamina
(DEN),aplicada24 horasapós
a realizaçãode uma hepatectomia
parcialà 70%,capazde induzirintensaproliferaçãocelulare,
provavelmente,
defixaro danonoDNAcausadopreviamente
pelaDEN(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.
Em 1946,descreveu-sepelaprimeiravez a atividadehepatocarcinogênicade uma ração

deficienteemcolinae metionina(COPELAND
e SALMON,1946).Istodespertouinteresse,na
época,poisos experimentos
envolviama retiradade umasubstânciada ração,ao invésda
adiçãodecarcinogênicos
químicos.Entretanto,
questionou-se
a validadedessemodelo,apósa

Moreno, Femando.S.
Faculdadede Ciências Farmacêuticas- USP

.-

--

nn

'n - U

U_'U

U n.

-

o UU-

nu

_n-

Unu

U_n

I

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

17

observação
dequeasraçõespoderiamestar,eventualmente,
contaminadas
comaflatoxinaB1e
outroscarcinogênicos
(NEWBERNE,
1967).
Posteriormente,
relatou-seum efeitopromotorda hepatocarcinogênese
por parte de
raçõesdeficientesem colina,quandoestasforamadministradas
por váriassemanasapós
aplicaçãode carcinogênicoiniciador(SELLSet ai., 1979). A seguir, três laboratórios
independentesdescreveramquase que simultaneamente
a obtenção de carcinomas
hepatocelulares
em cerca de 50% dos animaistratadoscom raçõesisentasde colina e
deficientesemmetionina,sema adiçãode carcinogênicos
(MIKOL,et ai., 1983;GHOSHALe
FARBER,1984a;YOKOYAMA
et ai., 1985).A estaaltura,confirmou-se
exaustivamente
a não
contaminação
dasraçõescomaflatoxina
ououtroscarcinogênicos.
Portanto,essemodeloé capaznãosó depromovercomotambémdeiniciaro processo
da carcinogênese
hepática,emboranãofiquemtambémevidentesas múltiplasetapasda
hepatocarcinogênese.
A colinaconsisteemumamônioquaternário
presentenosalimentos.
Atuacomoprecursor
de fosfolipidese do neurotransmissor
acetilcolina,
bemcomodoadorde grupamentos
metila
(apósoxidaçãoparabetaína).
Tentativasnosentidodeseesclarecer
os mecanismos
envolvidos
coma gênesedocarcinomahepatocelular,
revelaram
quea raçãodeficienteemcolinaé capaz
deproduziralteraçõesnoDNA,talvezmediadasporperoxidação
lipídicaemníveldosnúcleos
dascélulas(RUSHMORE
etai.,1986;MORENO
etai.,1990).
Além disso, sua administraçãocrônica pode resultar em deficiênciarelativa de
grupamentos
metilanofígadodosanimais,comconsequente
hipometilação
do DNAhepático
(WILSONetai.,1984).Seestaestiver,porsuavez,associadaa umaumentodaexpressãodo
proto-oncogene
c-myc,ou mesmocommutaçãodo anti-oncogene
p53,poderiadesempenhar
um papelna hepatocarcinogênese
desencadeada
por essesistema(POIRIER,1994).Uma
outra possibilidadeseria o desencadeamento
da carcinogênesedevido, em parte, a
anormalidades
presentesna sinalizaçãoparaproliferaçãomediadapela proteínaquinaseC,
bemcomonaapoptose
celular(ZEISELetai.,1995).
A partirde 1980,passou-sea descreverque substânciasnão-genotóxicas
como a
nafenopina,
clofibratoe fenofibrato,muitasvezesutilizadascomoagenteshipolipemiantes
em
seres humanos,alémde certosanalgésicos,
uricosúricose poluentesambientaiscomo os
ftalatos,eramtambémcapazesde desencadear
a hepatocarcinogênese
emroedores,através
da ocorrênciade uma série de alteraçõeshepáticas,em especiala proliferaçãode
peroxissomos,
comconsequente
aumentodasatividadesde algumasenzimasassociadasa
essasorganelas(REDDYetai.,1980;REDDYe RAO,1987).
Observou-se
queestescompostos
devemseradministrados
portempoprolongado
e que
atuam,basicamente,
comopromotores
dacarcinogênese
hepática,diferindo,ainda,os focose
nódulosdehepatócitos
produzidos
comessemodeloemsuasexpressões
fenotípicas,
daqueles
geradosporoutrossistemasdehepatocarcinogênese
(KRAUPP-GRASL
etai.,1990).
Seus mecanismosde ação são aindadesconhecidos,
emborase descrevaque a
atividadepromotoradocâncerpossaestarrelacionada
nestecasoa umaumentode produção
deH202pelosperoxissomos
proliferados,
devidoa umainduçãodap-oxidaçãodeácidosgraxos
(REDDYe RAO,1987),a umaestimulação
da proliferação
celularvia interaçãocomo receptor
ativadoproliferante
deperoxissomos
(PPAR)(GREEN
e WAHLI,1994),oumesmoa umaalteração
naexpressão
deproteínas
relacionadas
comocidocelular(RININGER
etaI.,1997).
Já noprotocolodehepatocarcinogênese
assimchamado"stopmodel",descritoem1982,
utiliza-separaa induçãode carcinomashepatocelulares
e lesõespré-neoplásicas
em ratos,o
carcinogênico
N-nitrosomorfolina
dissolvidonaáguadosanimais,e administrado
durantesete
semanasconsecutivas.
A seguir,estessãosacrificados
em períodovariávelapóstérminodo
Moreno, Femando.S.
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tratamento,tendo-se descrito a obtenção de 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-sedeprotocoloqueapresentaboasincronianodesenvolvimento
defocose
nódulosde hepatócitos.Umfato aindarelevanteé que não se observanessemodelo,hiperplasia
hepáticae nemproliferação
decélulasovaisoudedutosbiliares(DENDAetaI.,1994).
O ácido orótico consiste em um precursor natural da biossíntese de nucleotídeos
pirimidínicos.Porocasiãode sua administração
em excesso,resultaem desequilíbriodo "pool"de
nudeotideos,o que poderiacausaralteraçõesna replicaçãoe reparodo DNA,mecanismosestes
talvez responsáveis
pelodesenvolvimento
doshepatocarcinomas
(MANJESHWAR
etaI.,1993).

2.3.2 O Modelo de Hepatocarcinogênesedo "Hepatócito Resistente"

Dentreos váriosprotocolosde hepatocarcinogênese
existentespararatos,o modelodo
"hepatócito
resistente"(RH),descritoem1976(SOLTe FARBER,1976)e modificado
em 1987
(SEMPLE-ROBERTS
et aI.,1987),estábemcaracterizado
e é suficíenteparainduzirelevada
incidênciadecânceres.
Osistema
consistia,
originalmente,
naadministração
únicadeagenteiniciante,
a DEN,seguida
deprocedimento
deseleçãoa1ravés
doqualse adicionava
2-AAFàs rações,emcombinação
com
umahepatectomia
parcialà70%(SOLTe FARBER,
1976).Posterionnente,
devidoa restrições
legais
emdiversospaísesquantoà adiçãodesubstâncias
carcinogênicas
àsraçõesdosanimais,
optou-se
pelaaplicação
intragástrica
do2-AAF(SEMPLE-ROBERTS
etaI.,1987).
Estetemcomocaracterística
o fatodeproduziras lesõespré-neoplásicas
e neoplásicas
de forma sincronizada,possibilitando,desta forma, estudos mais detalhados.Seu
desenvolvimento
baseou-sena hipótese,agorajá bastantecomprovada,de que diversos
carcinogênicos
químicossãocapazesde produzirhepatócitos
resistentese um novofenótipo
constitutivo
comumpadrãobioquímico
altamente
característico,
umfenótiporesistente,durante
a etapadeiniciaçãodoprocessocarcinogênico,
seocorreumciclodeproliferação
celular.
Tais hepatócitos
resistentespodemser rapidamente
estimuladosde modoa formarem
proliferaçõesfocais (focose nódulos)após breve exposiçãonão iniciantea reduzidas
concentrações
dealgunscarcinogênicos,
taiscomoo 2-AAF,associadaa estímulomitogênico
representado
porumahepatectomia
parcial(SOLTe FARBER,1976;FARBERe SARMA,1987;
FARBERe RUBIN,1991;LEDDA-COLUMBANO
etaI.,1992;PITOTetaI.,1996).
O 2-AAF,da mesmaformaque a grandemaioria,se não todosos carcinogênicos
genotóxicos,
é capazde inibira proliferação
da maiorpartedos hepatócitos
normais,ou seja,
dosnãoiniciados(sensíveis),
talvezporumbloqueionaatividadedaDNApolimerase,
devidoà
formaçãodeadutosdeDNA(GOETHEM
et aI.,1993).Estenãoé capaz,entretanto,
deinibiros
poucoshepatócitosresistentes(DRAGANe PITOT,1992;FARBER,1995)queapresentam,
caracteristicamente,
atividades
dasenzimasdasfasesI e 11responsáveis
pelametabolização
de
xenobióticos,
diminuídas
ouaumentadas,
respectivamente
(ROOMIetaI.,1985).
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A pressãode seleçãoparagerarfocose nódulosdessemodeloé intensa,e as células
resistentes
proliferam,
portanto,
deformasincronizada.
Estasincronia
persistepelasmúltiplas
etapas
dedesenvoMmento
doprocesso
carcinogênico
(FARBER,
1984ae b;FARBERe SARMA,
1987).
Emdiversosprotocolos
dehepatocarcinogênese
a proliferação
doshepatócitos
emfocos
e nódulosé bastantelenta,emgeralassincrônica,
necessitando
muitassemanas,ou mesmo
algunsmeses,para que se formemnóduloshepáticosvisíveis.Já no modelodo RH isto
acontece,ao contrário,de formarápidae sincronizada,
de modoque nódulosprecocesjá
podemser observadosMacroscopicamente
em uma ou duas semanasapós a etapade
seleção/promoção
inicial.
A grandemaioriadessesnódulosprecoces,cercade 95-98%,sofre"remodelação",
um
processo altamentecomplexoenvolvendomudançasno suprimentosanguineoe em
característicasbioquímicas,bemcomoda estruturae arquiteturacelulares,retomandoao
aspecto"normal"anteriordo fígado.Umapequenaparte(2-5%)segueoutrocaminho,o da
persistência.(TATEMATSU
etaI.,1983;FARBER
e RUBIN,1991;IMAIetaI.,1997).
Justamenteem nódulospersistentesde hepatócitosé que claramentese conseguiu
demonstrarqueestesatuamcomolocaisde Mura evoluçãoparao câncer.Assim,nódulos
persistentessão facilmenteobserváveis
ao redorde sete mesesapósaplicaçãodo agente
iniciante,a DEN.
A carcinogenicidade
dessanitrosaminafoi demonstradapela primeiravez em 1960
(SCHMÃHL
etaI.,1960),tendo-seconstatado,
posteriormente,
queestaresultanaformaçãode
diferentestiposde adutosde DNA,taiscomoa 02-,04-,e ()6-etiltimidina
e a 8-hidroxiguanina
(DRAGANetal., 1994a; NAKAEet aI.,1997),provavelmente
responsáveis
pelainiciaçãodo
processocarcinogênico.
Estesnódulospersistentes
demonstramsequênciaprogressivade
evoluçãocelular,coma ocorrênciade "nódulosem nódulos"e, finalmente,aparecimento
de
câncerapóscercade10-11meses(FARBER
etaI.,1988).
Quandoestudadosem detalheos nódulosapresentampadrõescaracterísticosde
organização
e estruturacelular,arquitetura
e histoquímica,
sendobastantediferentesdofígado
normalemquaisquer
desuasetapasdedesenvolvimento
(OGAWA
et a/.,1979a;1979b).Deve-se
ressaltar,entretanto,quea pequenapopulaçãode nódulospersistentes
apresentao mesmo
padrão bioquímicoobservadona maioriados nódulosque sofre remodelação(nódulos
precoces)(FARBER
e SARMA,1987;FARBER,
1990).
Portanto,a maiorpartedosnódulospersistentes
temo mesmopadrãode remodelação
quea maioriadosnódulos,emboramuitomaislento,nãoexistindoevidênciasdequenódulos
que se remodelame aquelesque persistemrepresentem,na verdade,duas respostas
inteiramente
diferentes
à açãodecarcinogênicos
(FARBER,
1990).
Nessesentido,apesarde umamaturaçãoou reversãofenotípicater sidopreviamente
sugeridacomoresponsável
pelofenômeno
da"remodelação"
(KITAGAWA,
1971;KITAGAWA
e
PITOT,1975; WILLlAMS,
1980),bemcomonãose ter podidodescartar
a possibilidade
da
ocorrência
de umareposição
progressiva
dehepatócitos
crescendo
a partirdotecidoconsiderado
"normal"ao redordosnódulos,acreãrta-se,
maisrecentemente,
queestepossaenvolver,naverdade,

a reãlferenciação
dos hepalócitosdos nódulospara um fenótiposemelhanteao do adulto
(TATEMATSU
etaI.,1983;FARBER
etaI.,1988;FARBER
e RUBIN,1991),ouatémesmoa mortee
remodelação
dascélulasporapoptose
(SCHUL
TE-HERRMANN
etaI.,1990).
Dequalquerforma,a informação
paraesteeventoespontâneo,umaexpressãogenética
bastantecomplexa,pareceestarjá normalmente
inseridano genoma(FARBERet aI., 1988;
FARBERe RUBIN,1991;IMAIet aI.,1997).Alémdisso,acredita-se,
ainda,quea persistência
dosnódulostalvezindiquejustamente
umbloqueionaremodelação
pordiferenciação
(FARBER
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et aI.,1988;FARBER
e RUBIN,1991),podendoestarrelacionada
comumamaiortendênciade
evoluçãoparaoscarcinomas
hepatocelulares
(OHASHI
eta/.,1996).
Assim,diversasobservações
demonstram
a existênciade umarelaçãoevolutivaentre
focos,nódulose câncereshepáticos,
comoporexemploa presençade associação
topográfica
entreas váriaslesões(FARBERe CAMERON,1980;WILLlAMS,1980;SCHERER,1987;
FARBER,1990;1992).Alémdisso,aocontráriodofígadonormal,masdeformasemelhante
a
todos os hepatocarcinomas
testados,nóduloshepáticos,na proporçãode 1/3, contêm
hepatócitos
queexpressam
capacidade
deinvasãoemensaioin vitro(DERIDDERet ai.,1987;
FARBERe SARMA,1987).

2.3.3OrigemCelulardoHepatocarcinoma

Para alguns autores a sequência evolutiva para o câncer hepático, envolvendo a
passagempelasetapasde focose nódulos,implicariaa desdiferenciação
de hepatócitosmaduros
quereteriamsuascapacidades
deproliferarem,
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,mas sim em células"mãe"("stemceUs")ou em suas descendentesimediatas,
que originariamneoplasiasdevido a uma falha em se diferenciaremem células maduras
(bloqueiode maturação)(SELL e DUNSFORD,1989; SELL, 1990; SELL e PIERCE,1994).
Define-secomo células"mãe"aquelascélulas multipotentesque se dividempara produzirem
duas outras,sendo que uma permanececomo "mãe"e a outra se diferenciae expressa um
outro fenótipo. Além disso, caracteristicamenteestas respondem através da proliferaçãoà
perdacelularpatológicaou à senescência(SELL,1990).
Descreve-seque paralelamenteaos hepatócitos,um outro grupo de células,o das assim
denominadas
células"ovais",proliferaemáreasportaisdofígadodurantea hepatocarcinogênese
de
ratos,camundongos
e sereshumanos(OPIE,1944;PRICEet ai.,1952;FARBER,1956;SELL,1978;
HSIAet aI.,1994),bemcomoemrespostaa ãJferentes
outrosestimulos.O termoinespecíficocélulas
"ovais"foi introduzidopela primeiravez por FARBER,em 1956,emboraestas já haviamsido
anteriormente
descritasnaliteratura(OPIE,1944;PRICEet ai.,1952).
Células"ovais"apresentamnúcleosalongados,citoplasmadifusoe aparecemprecocemente
duranteo desenvolvimento
deváriosprotocolosexperimentais
de hepatocarcinogênese,
sendosuas
origensaindaobscuras.Investigaçõesapontamos colangíoloscomo sítio de origemdas células
"ovais"(GRISHAM
e HARTROF,1961;BANNASCH
e REISS,1971).Jáoutrosestudossugeremque
estasconstituiriam
as própriascélulas"mãe"(SELLe LEFFERT,1982;SELLe DUNSFORD,1989),
ou a primeiraetapade ãJferenciação
dasmesmas(SIGALet aI.,1992),e queteriamaindaa dupla
capacidadedese diferenciarem
emcélulasde dutosbiliarese em hepatócitos(EVARTSet aI.,1987;
GERMAlNetaI.,1988;TEEetai.,1996).
Destaforma,enquantoalgunsautoresafirmamque as células"ovais"não desempenham
qualquerpapelna hepatocarcinogênese
(FARBERe CAMERON,1980;TARSETTIet aI., 1993),
outros acreditam que a partir destas originar-se-iamfocos e nódulos de hepatócitos e,
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 compartimento
facultativo,independente,de células"mãe"
multipotenciais
(ANllKUMARet aI.,1995).Emconcordância
comestasobservações,
estudos
utilizandotécnicasde biologiamolecular,sugeremquetantoos hepatócitos
comoas células
"ovais",poderiam,
naverdade,darorigema estesdoistipõ~decarcinomas
hepáticos(BRAlET
etaI.,1996;PONDER,
1996;PISTOIe MOREllO,1996).

2.4 A RelaçãoAlimentação--Nutriçã~âncer e suaImportância
Apesarde nãoser novoo conceitode quea alimentação
e o estadonutricionalpodem
influenciaro câncer,até há não muitos anos atrás este tipo de interaçãorecebeu,
suprendentemente,
poucaatençãoporpartedacomunidade
científica.
Existemrelatosde quejá YONG-HEYAN,vivendodurantea dinastiaSongna China
(960-1279DC),acreditavaque umaalimentaçãodeficienteera a causade umacondição
quehojeemdiaseacreditasero câncerdeesôfago.Alémdisso, descreve-se
queWISEMAN,
em1676,sugeriuqueo câncerpoderiaserdecorrentede"umerronaalimentação,
umagrande
acrimôniadascarnese bebidas,associadocomumafalhana primeiraconcocção(digestão)",
recomendando
abstençãode "sal e de carnesgordase temperadas"(WORlD CANCER
RESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCERRESEARCH,
1997a).
FUND/AMERlCAN
Posteriormen1e,
lAMBE (1815)apud WORlD CANCERRESEARCH
INS1lTIJTE
FORCANCER
RESEARCH,
(1997a),
alertouemseutratadoa respeitoda alimentação,
câncere outrasenfermidades
crônicas,contrao perigodoconsumoemexcessode alimentos
emgeral,e decarnesemparticular.
Jáem1849,BENNETT
apudWORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTlTUTE
FORCANCER
RESEARCH,
(1997a),autorde livrosmédicos,escreveuque"ascircunstâncias
quediminuema obesidadee a tendênciade formaçãode gordura,seriamopostas,a priori,
àquelasqueresultariam
emumatendênciaaocâncer".
Por outro lado, no começodeste século SHAW (1907) apud WORlD CANCER
RESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCERRESEARCH,
(1997a),advogouum
regime prudenteno sentido de se reduzir o risco de desenvolvimento
de cânceres,
recomendando
maioringestãodealimentosde origemvegetale menorconsumode alimentos
deorigemanimal,debebidasalcoólicas
e chá,bemcomoquese procurasse
evitaro tabaco.
Da mesma forma, em 1908 WllllAMS apud WORlD CANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCERRESEARCH,
(1997a),emseuNaturalHistoryof
Cancer,concluiuque"provavelmente
nenhumfatorisoladoé maispotentenadeterminação
do
desencadeamento
docânceremindividuospredispostos
do quea alimentação
em excesso",
propondo,ainda,que "muitasindicaçõesapontampara o consumovoraz de protíálOS,
especialmente
carnes".De acordocomesseautor"a faltade exercíciose, provavelmente,
de
alimentos
vegetais
emquantidades
suficientes"
estariarelacionada
comocâncer.
Quantoaosprimeirosestudosepidemiológicos
formaisqueprocuraram
avaliara relação
alirnentação-câncer,
pocte-se
citaraqueles
conduzidos
porORR(1933),quedesenvolveu
umestudo
ecológico
docânceroralnaIndia,e STOCKS
(1933),querealizouumainvestigação
docâncertipo
caso-controle
na Inglaterra
e paisde Gales;cadaum destesidentificou
distorções
nospadrões
alimentares
comofatoresderisco,especialmente
a ingestãoreduzida
devegetais
e frutas(WORLD
CANCER
RESEARCH
FUND/AMERICAN
INSmUTEFORCANCER
RESEARCH,
1997a).
Já o fato de que a alimentaçãopode influenciara carcinogênese
em animaisde
experimentaçãofoi pela primeira vez observadoem experimentosconduzidospor
TANNENBAUM
(1940;1942a;1942b),emqueestedemonstrou
quecamundongos
submetidos
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à restriçãoalimentarapresentavam
menornúmerode tumorescutâneosespontâneose/ou
induzidosporaplicaçãovia dérmicade benzo[a]pireno,
do queanimaisalimentados
adlibitum.
Alémdisso,o autorconstatouque animaisalimentados
com raçõesapresentando
elevado
conteúdocalóricoe/ouricasemgorduras,
tinhammaiornúmerodecânceresdemamainduzidos
porcarcinogênicos
químicos.
Todavia,um maiorinteressepelascausasnutricionaisdo câncercomeçouapenasa
ocorrer,naverdade,a partirdasdécadasdosanos60se 70s desteséculo.
Destaforma,duranteesseperíodoestudosepidemiológicos
investigaram
o padrãode
incidênciana população(PERRY,1975;DOLL,1977;WYNDERe GORI,1977),a distribuição
demográficae socioeconômica,
os efeitosda migração(HAENSZELe KURIHARA,1968;
HAENSZELet ai., 1972; WEISBURGER
e RAINERI,1975; KAGAWA,1978) e hábitos
alimentaresem diferentesgrupospopulacionais(PHILLlPS,1975), possibilitandoque se
chegasseà conclusãoquefatoresnutricionais
desempenhavam,
efetivamente,
importante
papel
na etiologiae, inclusive,na preveçãode cânceres(COMMITTEE
ONDIET,NUTRITION
ANO
CANCER;NATIONAL
RESEARCH
COUNCIL,
1982).
Assim, algumasobservações
e publicações
merecemaindadestaquedevidoàs suas
importantescontribuições
e repercussões
parao maiorconhecimento
e desenvolvimento
do
estudoda relaçãoalimentação-nutrição-câncer
naépoca,comopor exemploo fato de se ter
constatado
elevaçãodastaxasdecânceresdecólone mamaemjaponesesmigrantesparaos
EUA,o querefletea influênciado meioambientena carcinogênese,
incluindoa alimentação
(WYNDERe SHIGEMATSU,
1967),e de quea incidênciada maioriados cânceres,se não
todos,variagrandemente
entrepaísese regiões.Estaúltimaobservação
fez,inclusive,comque
seconcluísse(HIGGINSON
e MUIR,1973;DOLL,1977)que"80a 90%doscânceresse devem
afatoresexternos,sendo,portanto,
teoricamente
preveniveis".
Em concordânciacom essas estimativasWYNDERe GORI (1977) propõe,
subsequentemente,
emumarevisão,queo "potencial
dese prevenir"todosos cânceresseria
efetivamente
de 80-90%,sugerindo,ainda,queo fatoralimentação
responderiapor 40% de
todosos casosdecânceresemhomense 60%emmulheres,
e queascausasalimentares
do
câncerincluiriam,
emgeral,umahiperalimentação,
bemcomogordurase carnesemexcesso,
Ummarco,entretanto,
paraessaáreadoconhecimento,
foi a revisãode DOLLe PETO,
publicadaem 1981,ondeessesepidemiologistas
inglesessugeremque seria plausívelse
reduzirem35%(comumavariaçãode10a70%)a mortalidade
porcâncernosEUA,atravésde
modificações
a seremrealizadas
naalimentação.
Comofatoresprotetores
essesautoresressaltaramospapéisdevitaminasantioxidantes,
devegetaisricosnessescompostos,
e demicroconstituintes
dosalimentos,
comoporexemplo,
indóise inibidoresde proteases.Fibras,ou alimentosquetornamas fezesvolumosasforam
tambémcitadoscomoimportantes.
Alémdisso,aspectosda alimentação
mencionados
como
possíveiscausasde câncerforamo consumodealimentosemexcesso(cânceresde úteroe
vesículabiliaremmulheres),
as gorduras(cânceresdemama,cólone reto)e carnes(cânceres
de cólon e reto). Causasconsideradas
relativamente
sem importânciaseriamos aditivos
alimentares(corantese adoçantes),
contaminantes
(excluincio-se
a aflatoxinaem relaçãoao
câncer hepático)e métodosde preparaçãoe armazenagemcapazes de produzirem
carcinogênicos.
DezanosmaistardeDOLL(1992)reviusuasconclusões,
continuando
a afirmar
que "a estimativade que o riscode câncerfatal podeser reduzidoem 35% atravésde
modificações
naalimentação,
continuaaserrazoável".
Destaforma,o COMMITTEE
ON DlET,NUTRITION
ANOCANCER,organizadopelo
NATIONALRESEARCHCOUNCILem 1982,e baseadoem resultadosde investigações
epidemiológicas
e experimentais
disponíveisatéentão,propôsrecomendações
"compatíveis
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com umaboapráticanutricionale provavelmente
capazesde reduziremo riscode câncer".
Estasincluiama reduçãodaingestãodegorduraspara30%dototaldecalorias,a inclusãode
frutas,vegetaise cereaisintegraisnaalimentação
diária,e a recomendação
parase minimizaro
consumodealimentos
salgadose defumados,
bemcomoo debebidasalcoólicas.
Recentemente,
osdadosepidemiológicos
e experimentais
acumulados
naliteraturadesde
então, relativosá interaçãoalimentação,
nutriçãoe câncer,foramrevisadose analisadospor
inúmerospesquisadores
e consultores
de diversospaíses,o quedeumotivo,inclusive,a uma
publicação
quereflete,semdúvida,a importância
dessaáreadoconhecimento
naatualidadee a
quese fizesse,dentreoutras,a seguinterecomendação:
quese devereconhecer,
inclusiveas
autoridadesgovernamentais
competentes,
que a incidênciade câncerno mundopodeser
reduzidaem 30-40%,atravésde alteraçõesadequadasna alimentação
e em determinados
estilosde vida(WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCER
RESEARCH,1997d).

2.5 Quimioprevenção do Câncer e Anticarcinogênicos dos Alimentos

A quimioprevenção
do câncer,definidapela primeiravez em 1976 por SPORNe
colaboradores,pode ser consideradauma forma de se prevenira doença,através da
administração
deumoumaiscompostos
químicos
duranteasetapasiniciaispré-neoplásicas
da
carcinogênese,
ouseja,nafasedeiniciaçãooupromoção,
e antesdoestabelecimento
daetapa
de progressão
(SPORNetaI.,1976;WATTENBERG,
1985;ALBERTS
e GARCIA,1995;HONG
e SPORN,1997;PEZZUTO,
1997).
Emprimeirainstância,o métodomaisadequadodese eliminaro impactodocâncerem
sereshumanosé atravésda prevenção.
Nessesentido,o grupoinicialde medidasvisando-se
alcançaresseobjetivoconsistena remoçãodos agentesetiológicos,ou seja,na prevenção
primáriadocâncer(WATTENBERG,
1985;HENDERSON
et aI.,1991;STATLAND,
1992;AMES
etai.,1995;PEZZUTO,
1997).
Emalgunscasosistoé possível,comoporexemplo,em relaçãoao fumar.Emoutras
situações,
entretanto,
torna-se,muitasvezesumobjetivodificilmente
alcançável,
comoé o caso
daslesõesdo DNA,proteínase lipides,desencadeadas
porexposiçãoa produtosoxidantes
endógenos
decorrentes
dometabolismo
normal,sugeridoscomopotenciais
agentescausadores
decânceres
(AMES, 1983;AMESetai.,1995;SLAGA,
1995).Alémdísso,valelembrarqueas
causasde maisde 50%das neoplasiasmalignasdo ser humanosão aindadesconhecidas
(WATTENBERG
1997).
Assim,o desenvolvimento
deumasegunda
linhadeprevenção,
baseado
naquimioprevenção,
adquirecaráterdeexcepcional
importância
(WATTENBERG,
1985;SHARMA
etai.,1994;ALBERTS
e GARCIA,
1995;ARNOLD
etai.,1995;HONGeSPORN,
1997;WATTENBERG,
1997).
Nessesentido,pode-seconceber,
emprincípío,
doistiposbásicosdequímioprevenção.
O
primeiro,voltadoprincipalmente
parao fornecimento
deagentesquimiopreventivos
aplicáveisa
grandesgrupospopulacionais,
ou seja,podendoculminar,inclusive,commedidasde Saúde
Públicaemgrandeescala.As substâncias,
nestescasos,deveriamporexcelênciaapresentar
toxicidadebastantereduzida,comose observa,por exemplo,com determinados
inibidores
presentesnosalimentos,
taiscomoos carotenóides
e emespecialo f3-caroteno(P,EZZUTO
1997;GESCHER
etai.,1998).
O segundotipo de estratégiaquimiopreventiva
estaria direcionadoa indivíduos
considerados
em"altorisco",devidoa predisposições
genéticascomoa poliposeadenomatosa
Moreno, Femando.
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familiar,oumaiorexposição
a carcinogênicos,
comoporexemplo,
fumantes
(KELLOFF
etaI.,1992;
ARNOLDet aI.,1995;EL-BAYOUMY
et aI.,1997;WATTENBERG,
1997),Outraspopulações
alvo
incluiriamindivíduos
portadores
de lesõesreconhecidamente
pré-cancerosas,
comoporexemplo
displasiacervícal,e pacientesprevíamente
tratadospor cânceratravésde quimioterapia
eIou
radioterapia
(KELLOFF
etaI.,1992;MORSE
e STONER,
1993;HONGe SPORN,
1997).
À medidaque o riscode desenvolvimento
de cânceraumenta,os compostosmais
provavelmente
eficazesseriamaquelesque suprimema evoluçãodo processoneoplásico.
Nestescasospoder-se-ia
atétolerar,talvez, substâncias
queapresentassem
maiortoxicidade,
comoé o casodosretinóides(KELLOFF
etaI.,1992;MORSEe STONER,
1993).
É grandeo númerode compostosaté agora identificadoscom eventualatividade
quimiopreventiva
contrao câncer(WATTENBERG,
1985;BOONEet aI., 1990;MORSEe
STONER,1993;SHARMAet aI., 1994;ARNOLDet aI., 1995;ALBERTSe GARCIA,1995;
PEZZUTO,1997;STONERet aI.,1997).Estadiversidade
quimicapodeser umfatorpositivo,
poisindicaquediversasabordagens
poderãoserempregadas
visando-sea prevenção,
alémde
possibilitar
maisopçõesparaaseleçãodosagentesmaisindicadosa cadacaso.
Alémdisso,nãosedeveesquecerdacomplexidade
dacarcinogênese,
e desuaevolução
prolongada
e diversificada.
Quantomaiscomplexoe prolongado
o processopatológico,
maioro
númerodepossibilidades
deseempregarmedidascapazesdeinterromper
suaocorrência
final
(KELLOFF
etaI.,1992;ALBERTS
e GARCIA,
1995;HONGe SPORN,1997).
Diversosdos inibidoresda carcinogênese
até agora identificadossão constituintes
naturaisdosalimentos
(DRAGSTED
et aI.,1993;AMESet aI.,1995;EL-BAYOUMY
et aI.,1997;
GESCHER
etaI.,1998).
Portanto,a investigação
dosmecanismos
atravésdos quaisa alimentação
influenciao
câncer,estánãosócontribuindo
paraa elucidação
deaspectosfundamentais
dacarcinogênese
e do comportamento
biológicodas neoplasiasmalignas,comotambémpodeter aindaum
grandeimpactoemestratégias
deprevenção
(ROGERS
etaI.,1993;AMESetaI.,1995).
Nessesentido,a capacidadede substânciasinfluenciaremas diversasetapas da
carcinogênese
podeserusadaparase estabelecer
umaclassificação
de anticarcinogênicos,
e
estaserempregada
comofundamento
teóricoparaa seleçãodecompostosa seremutilizados
emsereshumanos(DRAGSTED
et aI.,1993).
Destaforma,baseadoem grandeparte na ocasiãoou períodoem que agentes
quimiopreventivos
exibem atividadeem modelos de carcinogêneseem animais de
experimentação,
anticarcinogênicos
podemserclassificados
comoinibidores,bloqueadores
ou
supressores,sendo que os primeirosteriam a capacidadede inibir a formaçãodos
carcinogênicos,
os bloqueadores
a etapade iniciaçãodacarcinogênese,
enquantoos agentes
supressores
atuariamduranteasfasesdepromoçãolprogressão
(WATTENBERG,
1983;1985;
1996;MORSEe STONER,1993;STONERet aI., 1997).Durantea investigaçãode vários
anticarcinogênicos
tornou-seaindaevidentequealgunscompostosatuamemmaisdo queem
umadasetapasdacarcinogênese
(WATTENBERG,
1985;1990).
Umexemploclássicodeinibiçãodacarcinogênese
atravésdaprevenção
daformaçãode
carcinogênicos,
é o usodeácidoascórbicoparaprevenira formaçãodenitrosaminas
a partirde
aminassecundárias
ou amidase nitritos,no ambienteácidodo estômago(WATTENBERG,
1985;1990;BERTRAM
etaI.,1987;MORSEe STONER,
1993;STONERet aI.,1997).
Por outro lado, exemplosde anticarcinogênicos
bloqueadoresseriam compostos
organossulfurados
dotipodissulfeto
dedialila,presentes
noalho,monoterpenos
comoo D-limoneno
encontradosem frutascítricas,ou carotenóidescomoo j3-caroteno,presenteem frutase
hortaliças(WATTENBERG,
1990;MORSEe STONER,1993).Estesanti-iniciadores
podem
atuar atravésde diversosmecanismos,
incluindoa prevençãoda formação,captaçãoou
Moreno, Femando.S.
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ativaçãode carcinogênicos,
bemcomoatravésda prevençãoda alteraçãogenéticainicialou
reparaçãoaumentada
dalesãodoDNA(DRAGSTED
etai.,1993;MORSEe STONER,1993).
Já anticarcinogênicos
supressores
queapresentam
a capacidadede inibirou retardara
promoção/progressão
poderiaminibir a proliferaçãode células iniciadas ou ativar a
diferenciação
celularatravésde váriosmecanismos,
tais comoa antioxidação,
interaçãocom
receptorescelularesouinibiçãodeproteases.Exemplosnestecasoseriamo D-limoneno,o
J3-caroteno
e os retinóides(WATTENBERG,
1985;1990;DRAGSTED
et ai., 1993;MORSEe
STONER,1993).

2.6 Carotenóides
e J3-Caroteno

Apóso isolamento
do primeirocarotenoa partirda cenoura(Daucuscarota),em 1831,
descreve-se,
atualmente,
a existênciananaturezademaisde600carotenóides
cujasestruturas
foram quimicamente
caracterizadas,
e isto para não mencionarseus respectivosisômeros
ópticose geométricos
(BRITTON,
1995;ARMSTRONG
e HEARST,1996).
Este tipo de compostoslipofílicosconstituiuma das classes mais abundantese
amplamentedistribuídasde pigmentosnaturais,sendo sintetizadospor microrganismos
fotossintéticos
e plantas,masnãoporanimais,quedependem,
portanto,inteiramente
defontes
da alimentação
(ARMSTRONG
e HEARST,1996;FURRe CLARK,1997).Nessecaso,tais
pigmentospresentes,porexemplo,nacarnedo salmão,carapaçada lagostae plumagemdo
flamingo,sãooriginários
defontesvegetais.
Destaforma,descreve-se,
nessesentido,quemaisde 50carotenóides
sãoconsumidos
em quantidadesapreciáveisna alimentação
humana,tendo-sejá detectadocercade 34 no
plasmae leitehumanos,incluindo13 isômerosgeométricos
e 8 metabólitos(KHACHIKet ai.,
1991;1995;1997).
Suasfontesvegetaiscomunspodemserdistribuídas
emtrêsgrandesgrupos(KHACHIK
et a/.,1991),a saber:noprimeirogrupo,queincluivegetaisverdestaiscomoos brocolis,feijões
verdes,espinafree ervilha,estasapresentam
umaamplavariedadede xantofilase carotenos.
Jáo segundo,queincluialimentosdotipofrutase vegetaisdecoramarela/vermelha,
taiscomo
o damasco,cenoura,cantalupee tomates,ricosemcarotenos,apresentaumadistribuição
mais
uniformedecarotenóides
emsuasfontesdeorigemvegetaldoqueo grupoanterior.Finalmente,
o terceirogrupoinclui,por exemplo,a abóbora,laranja,ameixae pêssego,ou sejavegetais
tambémdecoramarela/vermelha,
mascujasfontescontêmxantofilasesterificadas
comácidos
graxos,e quenecessitam
serdigeridasantesdaabsorção(WINGERATH
etai.,1995).
A biossíntesedos carotenóides
se dá, inicialmente,
a partirda condensação
de duas
moléculasdeacetil-CoA
paraqueestasformemacetoacetil-CoA,
queporsuavezsecondensa,
novamente,
comoutramoléculadeacetil-CoA,
o queresultaemJ3-hidroxi-metil-glutaril-CoA,
que
atravésde umaetapade redução,formao mevalonato(BAUERNFEIND,
1972).Este,na
presençadeATPé inicialmente
convertido
emfosfomevalonato,
comsubsequente
fosforilação
a
pirofosfomevalonato,
queapósetapade descarboxilação
comconcomitante
hidrólisedeATP,
formaa importante
unidadebiológicaisoprênica
de5 carbonos(C5),o pirofosfato
deisopentenila
(BAUERNFEIND,
1972;BASUe DICKERSON,
1996a).
Condensações
dequatrodessasunidadesisoprênicasC5dãoorigema umintermediário
com 20 átomosde carbono(C20),o pirofosfatode geranilgeranila,que ao se condensar
cauda-a-caudacomoutrade suasmoléculas,resultano formaçãodo primeirocarotenóide
acíclicocom40 átomosde carbono,o fitoeno,que,por sua vez,servede precursorclássico
Moreno, Fernando.S.
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas- USP

EFEITOSDAS ADMINISTRAÇÕESDE ~-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTAR NA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

26

paraoutroscarotenóides.
Umasériedereaçõesdedessaturação
e ciclizaçãoconverteo fitoeno
em carotenóides
cíclicos,tais comoo j3-caroteno(BAUERNFEIND,
1972;BRITTON,1995;
ARMSTRONG
e HEARST,1996;BASUe DICKERSON,
1996a;FURRe CLARK,1997).
Assim,a maioriadoscarotenóides
contémumaestruturalinearcom40 carbonos(C4Q)
incluindo3 a 15 duplasligaçõesconjugadasque determinam,em grande parte, as
propriedades
espectraisde determinadosdestescompostos,quetipicamenteabsorvemluz
entre 400 e 500 nm (ARMSTRONG
e HEARST,1996).Este esqueletopode ser, então,
modificadoporciclizaçãoemumaou ambasas extremidades
da molécula,por alteraçõesno
niveldehidrogenação
e poradiçãodegrupamentos
funcionais
contendooxigênio.
Carotenóides
que apresentamapenascarbonoe hidrogênioem suas moléculassão
denominados
decarotenos,
e os quecontêmumaoumaisfunçõesdeoxigêniosãoconhecidos
comoxantofilas.Já aquelesqueapresentam
estruturacommenosde 40 átomosde carbono,
são denominadosde apocarotenóides,
se estes átomosforam perdidos a partir das
extremidades
dasmoléculas
ou,então,denorcarotenóides,
se perdidosa partirdo interiordas
mesmas(BAUERNFEIND,
1972;BRITTON,
1995).
A característica
maistípicae proeminenteda estruturados carotenóidesé o longo
sistemaalternantede ligaçõesduplase simples,queformaa partecentralda molécula.Isto
constituiumsistemaconjugadonoqualos 1t-elétrons
sãodeslocadosportodoo comprimento
da cadeiapoliênica.É justamenteesta característicaque faz com que os carotenóides
constituam
umgrupodistintodesubstâncias
comdiferentes
estruturasmoleculares,
reatividades
químicase propriedades
deabsorçãodeluz(KARNAUKHOV,
1990;BRITTON,
1995).
Emprincípio,cadaduplaligaçãodacadeiapoliênicade umcarotenóide
podeexistirem
duasconfigurações,
transou eis,dependendo
dadisposiçãodosgrupamentos
substituintes.
A
maioriadessescompostosocorre,entretanto,originalmente
na naturezana formatodo-trans,
termodinamicamente
maisestáveldo quea formaeis.Todavia,devidoaoelevadonúmerode
duplasligaçõesoscarotenóides
podemsofrerisomerização
detransa eis,se expostosà luzem
suasrespectivas
faixasde absorção.Estainterconversão
podeser aindainduzidaatravésde
energiatérmicaoureaçõesquímicas(GERSTER,
1997a).
Alémdisso,todosos carotenóides
comconfiguração
todo-transapresentam
umsistema
conjugadoestendidodeduplasligações,consistindo
emmoléculaslinearese rígidas.Poroutro
lado,os isômeroseisjá nãosão maissimplesmente
linearese diferemsubstancialmente
dos
isômerostransquantoà forma,de modoquesuascapacidades
de se adaptarema estruturas
subcelulares
podemestarbastantealteradas.Assim,estessão maissolúveise se encontram
menospredispostos
a sofreremcristalização,
o quepossibilita,emprincípio,quesejammais
facilmente
absorvidos
e transportados
doquesuascontrapartidas
todo-trans(BRITTON,
1995).
A formae tamanhodos grupamentos
terminaisdos carotenóidesconstituemtambém
importantes
fatores.Assim,asmoléculasdecarotenóides
acíclicoscomoo licopenosãolongas
e lineares,comgrupamentos
terminaisflexíveis.Já a ciclizaçãoencurtao tamanhototal da
moléculae aumentao volumeefetivodos grupamentos
terminaise o espaçoque ocupam
(BRITTON,1995).
Portanto,as característicasestruturaisbásicas dos carotenóidesdeterminamas
propriedades
fisicoquímicas
de suasmoléculase, consequentemente,
respondem,em última
instância,porsuasfunçõese açõesbiológicas,
incluindo,porexemplo,a absorçãode energia
luminosae fotoproteção,
importantes
paraa fotossíntese,
seuspapéiscomoantioxidantes
ou
pró-oxidantes,
bemcomosuasatividadescomopró-vitamína
A (BRITTON,1995;OLSONe
KRINSKY,
1995).
Descreve-se
queparaumcarotenóidepossuiratividadepró-vitamínica
A, o composto
deveapresentar
aomenosumanelj3-ionona(trimetilciclohexano
conjugado)não-substituído
e
Moreno, Femando.S.
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umacadeialateralpoliênicaligada.A outraextremidade
da moléculapodevariarquantoà
estruturacíclicaou acíclicae ser alongada,mas não encurtadaa um fragmentopoliênico
contendomenosdoque11-carbonos
(BAUERNFEIND,
1972;BASUe DICKERSON,
1996a).
Assim, o carotenóide~-caroteno possui dois anéis ~-ionona, Uln em cada
extremidadede umalongacadeiapoliênicacomnoveduplasligações,e apresenta,dentre
os cercade 50 carotenóides
atéo presentedescritoscomoprecursores
davitaminaA,a maior
atividadepró-vitamínica
A (BAUERNFEIND,
1972;GOODMAN,1984;OLSONe KRINSKY,
1995;BASUe DICKERSON,
1996a).
Nessesentido,a primeiraevidênciaconclusivade queo ~-carotenoatuavacomouma
pró-vitamina
A na nutriçãoanimalfoi descritaem 1930(MOORE,1930),coma subsequente
elucidação,
aindanomesmoano,daestruturado ~-carotenoe outroscarotenóides,
bemcomo
constatação
dasemelhança
estruturalentreo ~-caroteno
e o retinol(vitaminaA) ouretinaldeído
(KARRER
etaI.,1930).
Fontesimportantes
de~-carotenoincluemumagrandevariedadedealimentosdeorigem
vegetal,tais como as hortaliçasfolhudasverde-escuro,a cenoura,batata-doce,tomate,
abóbora,manga,melão,e o mamão(PENTEADO
etai.,1986;KHACHIK
et ai.,1991;GODOYe
RODRIGUES-AMAYA,
1994;MANGELS
et ai.,1993;FURRe CLARK,1997;THANEe REDDY,
1997).Emregiõesondeo óleodedendêé utilizado,suaelevadaconcentração
em~-caroteno
representa
importante
fontedevitaminaA,comoporexemplo,nonordestedoBrasile nooeste
çfocontinente
africano(TRIGUEIRO
e PENTEADO,
1992;BASUe DICKERSON,
1996a).
O isômero9-cisdo ~-caroteno,bemcomooutrosisômeroscis dessecarotenóide,
são
produzidosporcertasespéciesde algasverdes,e encontrados
em alimentos,inclusiveapós
tratamento
térmico(CHANDLER
e SCHWARTZ,
1987;KHACHIK
etai.,1989).

2.6.1 Absorção, Transporte, Metabolismo e Armazenamentodo ~.Caroteno

A absorçãodo~-caroteno,
bemcomodosoutroscarotenóides,
envolvequeestessejam
inicialmente
liberadosdamatrizdo alimento,ondese encontramassociados
comproteínasem
umasériedeestruturas
dacélulavegetal(ERDMAN
etai.,1988;1993).
Descreve-seque uma alteraçãofísica do alimentojá antes da ingestão,como por
exemploatravésdacocção,é capazdemelhorara liberaçãodecarotenóides
a 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 que não houvemelhorado estadonutricionalrelativoà
vitaminaA, de mulheresda Indonésiaalimentadas
comvegetaisfolhudosde cor verde,em
comparaçãocom mulheresque receberambiscoitosmanufaturados
de modoa conterem
quantidade
semelhante
de~-caroteno
emsoluçãooleosa(DEPEEetai.,1995).
Apósa ingestão,a hidrólisenoestômagodoslípidese proteínasdo alimentosliberaos
carotenóides
da matriz,quese dissolvem,então,na fina emulsãodo conteúdogástricoque
passa,a seguir,ao duodeno.Nessaemulsão,a solubilidade
e localizaçãodos carotenóides
diferem,tendendoos não-polares,
ouseja,oscarotenos,
a permanecerem
naregiãointerna,e
asxantofilas,
carotenóides
maispolares,distribuindo-se
nasuperfície(BORELetai.,1996).
Subsequentemente,
ocorretransferência
dosmesmos,daemulsãoparaasmicelas,onde
os carotenóides
tambémadotamumasolubilização
independente
em diferentesregiões,de
acordocomsuaspolaridades.
Assim,descreve-se
queo ~-carotenotendea se solubilizarno
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núcleohidrofóbicoda micela,enquantoo retinol,maispolar,é incorporadona superfícieda
partícula(EL-GORAB
e UNDERWOOD,
1973;FURRe CLARK,1997).
Esta serve como um reservatóriode lípidese facilitasuas travessiaspela camada
estacionária
de águapresentenasuperfícieda membrana
apicalda bordaduraemescovado
enterócito,que absorveos carotenóides,
incluindoo J3-caroteno,
de formainalteradae por
difusãopassiva(HOLLANDER
e RUBLE,1978;MOOREet ai" 1996;FURRe CLARK,1997).É
provávelquea taxadedifusãosejadeterminada
pelogradientedeconcentração
entrea micela
e a membrana
plasmática
doenterócito
(PARKER,
1996).
Altasconcentrações
de J3-caroteno
presentesno lúmenintestinaltendema inibirsua
própriadifusão(PARKER,1996).Observou-se
aindaquea absorçãodecarotenóides
depende
dequantidades
apropriadas
delipidios,proteínase fibraspresentesnaalimentação,
bemcomo
de seu próprioconteúdoemcarotenóides,
quepodemcompetir,inclusive,unscomos outros
(ROCKe SWENDSEID,
1992;BOWENataI.,1993;WHITEatai.,1993).
Assim que no interiordo enterócito,o destinode um carotenóidedependede sua
estrutura,sendoclivadoenzimaticamente
emvitaminaA,comojá foi anteriormente
mencionado,
se contiverumanelJ3-ionona
não-substituído,
associado
a umacadeialateralpoliênicacomao
menos11átomosdecarbono(BAUERNFEIND,
1972;BASUe DICKERSON,
1996a).
Emsetratantodo J3-caroteno,
seumecanismo
declivagemé controverso,
havendosido
sugeridasduashipóteses,istoé, a da clivagemcentralou excêntricada molécula(OLSON,
1989a;WANG,1994a;WOLF,1995).
Nosanosde 1965e 1983,demonstrou-se
queessecarotenóide
podeserconvertidoem
vitaminaA atravésdaaçãodaenzimaJ3-caroteno15,15'-dioxigenase,
presentenocitossoldos
enterócitos,no fígadoe no corpolúteo(GOODMAN
e HUANG,1965;OLSONe HAYAISHI,
1965;SKLAN,1983).Nessecaso,oxigêniomolecularpodereagirinicialmentecom os dois
átomoscentraisdecarbonodo J3-caroteno,
produzindo-se
duasmoléculasde retinaldeído
que
são subsequentemente
reduzidasa retinol(vitaminaA) pelaenzimaretinaldeído
redutase,ou
oxidadasà ácidoretinóico.Istofoi confirmadoem 1989,quandose observoua formaçãode
retinola partirdoJ3-caroteno,
emensaioin vitroutilizando
mucosaintestinaldecoelhosouratos
(LAKSHMAN
atai.,1989).
A enzimaJ3-caroteno
15,15'
-dioxigenase
tema capacidade
declivarnãoapenaso J3-caroteno
todo-trans,mastambémoutrosisômerosdessecarotenóide.
Relata-sequeo isômero9-cisdo
J3-caroteno
é tambémconvertido
emretinal,emboramenoseficientemente
doquea formatodotrans(NAGAOe OLSON,1994).Acredita-se
aindaqueoutroscarotenóides
comatividadepróvitamínicaA sejamtambémconvertidos
pelaenzima,apesarde sua especificidade
nãoestar
aindabemestabeleci
da(VANVLlET,1996).
Já a ocorrênciadaclivagemexcêntricadoJ3-caroteno
foi detectadapelaprimeiravezem
plantase microrganismos
(GL9V6R,1960)e, a seguir,no intestinode ratos,galináceos,
"ferrets"(Muste/aputorisfuro),\~Cacos e sereshumanos(SHARMA
et ai.,1977;GANGUL
Ye
SASTRY,1985;TANGetai.,1991~WANG
etai.,1991).A reaçãodáorigema diferentes
cadeias
de 12'-, 10'- e 8'-J3-apo-carotenais,
que podemser, então,convertidosem retinaldeídoou
oxidadosem ácidosJ3-apo-carotenóicos.
Estesúltimossãotambémpossíveisprecursoresdo
ácido retinóico(NAPOLle RACE, 1988).Além disso, alguns dos apocarotenaissão
relativamente
polares,podendoser transportados
do intestinoao fígadoatravésdo sistema
porta(FURRECLARK,1997).
Nãoexisteatéo momento,
entretanto,
consensonaliteraturaquantoà importância
relativa
daclivagemcentralouexcêntrica
doJ3-caroteno
paraa formaçãoderetinóides,
apesardeseter
conhecimento
daocorrência
deambas(HANSEN
e MARET,1988;WANG,1994).
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Todavia,descreve-sequea produçãode ácidoretinóicoa partirdo J3-caroteno
pode
ocorrerpreferencialmente
atravésdaclivagemexcêntricadamoléculadocarotenóide,
poisesta
viaresultaemJ3-apo-carotenais
quepodemdarorigemdiretamente
aoácidoretinóico,aoinvés
deretinaldeido
(WANG,1994).
Assim,a produçãodeácidoretinóicoa partirdeJ3-caroteno
podeocorrerno"ferrer,rato,
Macacoe ser humano,tantono intestinodelgadocomoem tecidosperiféricos,tais comoo
pulmão,rim,fígadoe tecidoadiposo(NAPOLle RACE,1988;WANGet ai., 1991).Sugere-se
que este ácidoretinóicoproduzidoa partirdo metabolismo
do J3-caroteno,
teria um efeito
regulatório
nometabolismo
davitaminaA,viaretroalimentação
inibitóriadaoxidaçãodoretinole
estimulação
desuaesterificação
(WANGetai.,1993;WANG,1994).
A razãodeconversãodoJ3-caroteno
emvitaminaA noorganismo,
queusualmente
é de
6:1emsereshumanos(BAUERNFEIND,
1972;BRUBACHER
e WEISER,1985),dependede
fatores comopor exemploda atividadetireoidiana,da presençaou ausênciade estresse,
presençade interferentes
nosalimentos,
tais comoconcentrações
elevadasou reduzidasde
nitratos,proteinasoulipideos,e,principalmente,
dasprópriasconcentrações
docarotenóide
nos
alimentos(SOLOMONS
e BULUX,1993).
Doses elevadasde J3-caroteno
resultamem importantereduçãona eficiênciade
conversão(BAUERNFEIND,
1972;BRUBACHER
e WEISER,1985).relata-seaindaque a
absorçãoe aextensãodaclivagemintestinal
doJ3-caroteno
emvitaminaA dependem,
aomenos
norato,daconcentração
davitaminaA naração(VANVLlETetai.,1996).
Portanto,o graudeconversãode J3-caroteno
emvitaminaA é reguladopormecanismos
homeostáticos,
dependendo,por exemplo,da quantidadede vitaminaA pré-formadana
alimentação
e dasaturação
dosdepósitos
devitaminaA doorganismo(GERSTER,
1991).Estes
mecanismos
limitariam
a conversão
docarotenóide,
nosentidodeumaproteçãocontraeventual
toxicidadepelavitaminaA.
Descreve-se,
ainda,quea razãodeconversão
deoutroscarotenóides
comatividadepróvitamínicaA em retinolé de aproximadamente
a metadedaquelado J3-caroteno
(KRINSKY,
1989b).Alémdisso,estudosconduzidos
entre1944e 1952demonstraram
queestereoisômeros
eis-transdo J3-caroteno
tambémapresentam
menortaxadeconversãoemvitaminaA doqueo
isômerotodo-trans(DEUELetai.,1944;ZECHMEISTER
etai.,1952).
Naespéciehumana,a maiorpartedo J3-caroteno
absorvidoé convertidanosenter6citos
emretinole, a seguir,emésteresde retinila(VANVLlET,1996).Entretanto,descreve-seque
aproximadamente
15% dessecarotenóide
na suaformaintacta,podemser encontradosno
sistemalinfático(GOODMAN
etai.,1966).
Observou-seainda que 20-40%do J3-caroteno
presenteem tecidos humanosse
encontramnaformade isômeroseis,ao mesmotempoemquenãose conseguiudemonstrar
suaspresençasno plasma(STAHLet ai., 1992),nemmesmoapóssuplernentação
comuma
preparaçãode J3-caroteno
contendo60%naformadeisômerocis (JENSENet ai., 198?).Isto
poderiaindicar,portanto,queos isômeroseisdo J3-caroteno
sãodepuradospreferencialmente
doplasma(VANVLlET,1996).
Destaforma,os sereshumanospodemacumulara moléculaíntegrado J3-caroteno
no
sanguee tecidos,o mesmoseobservando
emoutrosmamíferos
taiscomoo cavaloe o "ferrer
(BONDIe SKLAN,1984).
Emoutrosanimais,comoo rato,coelho,porcoe galináceos,
descreve-se,
entretanto,
que
grandesquantidades
do carotenóide
presentena alimentação
são convertidasem vitaminaA
(HUANGe GOODMAN,
1965;WANG,1994; PARKER,1996),nãoestando,portanto,o rato
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indicadocomomodeloin vivo para o estudodo metabolismo
do p-caroteno(BENDICHe
OLSON,1989;RIBAYA-MERCADO
etaI.,1989;WANG,1994).
Todavia,váriosestudostêmdemonstrado,
inclusivemaisrecentemente,
queessaespécie
podeacumular
grandesquantidades
docarotenóide
intacto,
especialmente
nofígado,quandoesteé
adicionado
à raçãoouadministrado
porsondagástrica(MATHEW8-ROTH,
1977;SHAPIRO
at aL,
1984;KRINSKY
ataI.,1990;MORENO
ataI.,1991;OKOHataI.,1993;BIANCHI-SANTAMARIA
ataI.,
1994;SARKAR
ataI.,1994;MORENO
ataI.,1995a;
TEEataI.,1996;RIZZIataI.,1997).
Em contrastecom o retinol,não se relatoua existênciano enterócitode proteína
intracelularcapazde se ligar a carotenóides,
talvezdevidoà presençade grandenúmero
dessescompostos
naalimentação
(PARKER,
1996).Entretanto,
demonstrou-se
a existênciade
umcomplexo
proteína-carotenóide
nofígadoderatosalimentados
comraçõescontendol3-caroteno,
possívelmente
envolvido
como armazenarnento
e transporte
damolécula
intactadessecarotenóide
(OKOHataL,1993).
Recentemente
descreveu-setambéma purificaçãoe caracterizaçãoparcialde uma
proteínacelularligadorade l3-caroteno
com67kDanofígadode "ferrets",capazaindade se
ligar ao a-carotenoe à criptoxantina,mas não a outros carotenóidestestados,o que
sugereumelevadograudeespecificidadedeligaçãoapenasa carotenóidescomao menos
umanell3-ionona
não-substituído
(RAOataI.,1997).Estaproteína
poderiadesempenhar
umpapel
importanteno armazenarnento,
transporte,direcionarnento
e proteçãodo p-carotenocontraa
degradação.
Os carotenóides
quenãosofreramclivagemno enterócitosão,então,incorporadosem
quilomícrons
e transferidospor exocitoseao sistemalinfáticoe, a seguir,para a circulação
sistêmica.Emcélulasperiféricasessaslipoproteínas
resultamna formação,apóshidrólisede
partedeseustriacilgliceróis
pelalipasedelipoproteína,
dosassimchamadosremanescentes
de
quilomícrons,que são, subsequentemente,
captados por hepatócitosque apresentam
receptores
B/Eemsuassuperfícies
(MAHLEY
e HUSSAIN,
1991).
No fígado,os carotenóidesaindapresentesnessesremanescentes
de quilomícrons
podemser convertidosem retinóidesou incorporados
em lipoproteínas
de densidademuito
baixa(VLDL), sendoa seguir,novamentetransportados
às célulasperiféricase transferidos
paraas lipoproteínas
de baixadensidade(LDL)(BLOMHOFF,
1994;VANVLlET,1996).Assim,
descreve-sequeprincipalmente
a LDL(CLEVIDENCE
e BIERI,1993;TRABERat aI., 1994),
mastambéma lipoproteína
dealtadensidade
(HDL)(PARKER,
1996),representam,
naverdade,
osprincipaismeiosdetransportedel3-caroteno
noplasma.
Relata-se,
ainda,queo fígadoé o principalsítiodeacúmulodep-carotenonoorganismo,
quandoraçõessuplementadas
comessecarotenóide
foramadministradas
a espéciestaiscomo
ratose galináceos(LEVINataI.,1994),ouquandoo p-carotenofoi adicionado
à águafornecida
a camundongos(IYAMAat aI., 1996).Nessesentido,quanto à localizaçãosubcelular,
demonstrou-se
queessecarotenóide
estáprincipalmente
presentenafraçãomitocondrial
e, a
seguir,noslisossomos
defígadodeanimaisdessasespécies(MAYNEe PARKER,1986;OKOH
ataI.,1993).
Já emsereshumanos,o l3-caroteno
foi detectadonasadrenais,fígado,testículos,tecido
adiposo,pele,rinse pulmões(RAlCAetaL,1972;MATHEWS-ROTH,
1991;SCHMITZ
et aI.,1991;
FURRe CLARK,1997).
De umaforma geral,a dinâmicada absorção,transporteno plasma,depuraçãoe
metabolismo
é altamentedependente
danaturezaquímicadocarotenóide
(ZENGet aI.,1992).
Assim,relata-sea existênciade capacidadede discriminação
em relaçãoà absorção,ou até
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mesmoem relaçãoao transporte, dos isômerostodo-transe 9-cis do j3-caroteno,em favor do
primeiro(GAZIANOet aI.,1995;STAHLet aI.,1995).
Descreve-setambémque os isômerostodo-transe 9-cis dessecarotenóide,que podem
aindasofrerinterconversão,são rapidamentemetabolizadosmas que o primeiroresultaapenas
em produtostodo-trans,enquantoo j3-caroteno9-cis dá origem a uma mistura de produtos
todo-transe 9-cis(NAGAOe OLSON,1994;WANGet aI.,1994).
Observa-se,ainda,em seres humanos,a ocorrência,durante ou após a absorção,de
isomerizaçãopara a forma 9-cis após ingestãode j3-carotenotodo-trans(TAMAIet aI., 1995),
bem como de isomerizaçãocis-transdo j3-caroteno9-cis, durante sua absorçãoe antes da
secreçãopara a correntesanguínea(VOUet aI., 1996).Neste últimocaso, sugere-seque isto
limitariao fornecimentode retinóides9-cisaostecidos,aumentandoaindao valor em vitaminaA
do carotenóide.

Assim,estudos
invitro utilizando
homogenatos
deintestino
oufígadodemonstram
a ocorrência
desíntesederetinaldeído
9-cise ácidoretinóico9-cis,apósincubaçãocomj3-caroteno
9-cis(NAGAO
e OLSON, 1994; WANG et aI., 1994).Além disso, relatou-seem "ferrets", a ocorrência de
síntesein vivo de ácidoretinóico9-cis a partirdo isômero9-cis do j3-caroteno(HEBUTERNEet
aI.,1995).
A presençade precursorese a biossíntesede ácidoretinóico9-cistêm grandeimportância
biológica,devidoao fatode queestepodeagircomoliganteparareceptoresnuclearescapazesde
modularema expressãogênica(MANGELSDORF,
1994;NAGAOe OLSON,1994;PARKER,1996).

2.6.2 Propriedades Biológicasdo j3-Caroteno

Devidoao grandenúmerode propriedadesjá atribuídasaos carotenóides,sugeriu-seque
estas poderiamser distribuídasem três categorias,ou seja, funções, ações ou associações,
úteis para se classificaras várias relações entre carotenóidese processosfisiológicos ou
biológicos(BENDICHe OLSON,1989;OLSON,1989b;KRINSKY,1994).
Funçõespodemserdefinidascomoospapéisessenciaisqueestesdesempenham,
ao menos
sob certascondiçõesdeterminadas.
Portanto,a ausênciado carotenóideresulta,nestecaso,em
incapacidade
fi~io~ica e,eventualmente,
atéemmorte.Já ações podemserconsideradasrespostas
fisiológicasou~Çológicas à administração
decarotenóides.
Entretanto,a resposta,quepodeser
benéficaou delete1iâ;
nãoé essencialao bemestarfisiológico.Rnalmente,as associaçõesdefinem
correlaçõesentrecarotenóides
e algumeventofisiológicoou biológicoquepossa,ou não,apresentar
efetivamente
umarelaçãocausal(BENDICH
e OLSON,1989).
Em algumas instâncias, entretanto, as diferenças estabelecidas entre ações e
associaçõesnãosãoclaras,podendo-secombiná-Iasem um únicogrupo(KRINSKY,1994).
Em se tratando do j3-caroteno,sua função de conversão em vitamina A é bastante
conhecida,bemcomosuacapacidadedefotoproteção,inclusivena protoporfiriaeritropoiéticae
outrasdoençasfotossensíveis.Poroutrolado, descreve-sequesuas açõese associaçõesmais
importantesconsistiriam,basicamente,em efeitosnas atividadesde 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;

Moreno, Femando.
Faculdade

de Ciências

Farmacêuticas

S.

- USP

EFEITOS DASADMINISTRAÇÕESDE ~-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTAR NA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESE
DO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

32

MEYDANIat aI.,1995;OLSONe KRINSKY,
1995;OLSON,1996;BURRI,1997;SILVEIRA
e
MORENO,
1998).

2.6.3p-Carotenoe Câncer
2.6.3.1Estudos emHumanos

Desdea publicaçãodaextensarevisãode PETOat aI.(1981),queincluiuoitoestudos
retrospectivos
dediversospaísese umaregiãoemqueas concentrações
séricasderetinolde
pacientesportadores
decâncerrecémdiagnosticado
eramsignificantemente
menoresdoqueas
dogrupocontrole,e daconsequente
hipótesedequeo p-carotenopoderiareduzira incidência
de câncer,têmse acumulado
evidências
obtidasa partirde inúmerosestudosepidemiológícos,
retrospectivos
e prospectivos,
de queindivíduos
queingeremmaioresquantidades
de frutase
hortaliças
ricasemcarotenóides,
oucomconcentrações
sanguíneas
maiselevadasde p-caroteno,
apresentam
menorriscodedesenvolvimento
de cânceresemdiversosórgãos,especialmente
no
pulmãoe estômago
(ZIEGLER,
1991;BLOCKat aI.,1992;VANPOPPELe GOLDBOHM,
1995;
MAYNE,
1996;ZlEGLER
ataI.,1996a;NAVES
e MORENO,
1998).
Entretanto,nesseínterim,nãose conseguiuestabelecerde formaconclusivarelação
exclusivaentre a ingestãode ~-carotenoe o cânceratravésdos dadosepidemiológicos
observacionais
disponíveis,
poisa maioriadasinvestigações
nãoanalisouespecificamente
o
consumo'do carotenóidee nemexplorou,adequadamente,
a influênciarelativade fatores
interferentes
presentesnaalimentação,
comoporexemplo,a presençaconcomitante
deoutros
carotenóides
ou componentes
taiscomominerais,fibrase outrosfitoquímicos,
bemcomodo
colesterol,
carneoubebidasalcoólicas
(MAYNE,
1996;NAVESe MORENO;
1998).
Alémdisso,descreve-se
quea concentração
de p-carotenonosanguepoderiatambém
apenasrefletiro consumodefrutase hortaliças,
e serafetadaporvariáveisnãoadequadamente
controladasna maioriadosestudos,comoporexemplo,o tabagismo(ZIEGLERat aI.,1992;
KOO,1997).
Todavia,estetipode investigação
possibilitou
quese concluíssequeo p-caroteno,se
protetor,seria mais efetivo quandoingeridoem quantidadesfisíológicasnormalmente
encontradas
em umaalimentação
ricaemfrutase hortaliças,ou seja,cercade 4 a 6 mg/dia
(SHEKELLE
at aI.,1981;ZlEGLERat aI.,1992,1996b),e queteriaprincipalmente
açãonas
etapasiniciaisdacarcinogênese
(STÃHELlN
ataI.,1991;VANPOPPEL
e GOLDBOHM,
1995).
Assim,a consistência
dos resultadosdos estudosepidemiológicos
observacionais
em
relaçãoaos carotenóides
e a prevençãodo câncerde pulmão,bemcomoos dadosentão
disponíveisrelativosà ausênciadetoxidadedop-caroteno(BENDICH,
1988)e suaeficáciana
quimíoprevenção
emmodelosdecarcinogênese
experimental
(MATHEWS-ROTH,
1985),serviu
de estimuloao d~seQvolvimento
de estudosem grandeescalaem seres humanos,com
suplementação
farMACológica
crônicado carotenóide,
isoladamente
ou em combinação
com
outrosnutrientes.'---'
Destaforma,no TylerChemoprevention
Trialadministrou-se
~-caroteno(50 mg/dia)e
retinol (25.000UI em dias alternados)a indivíduosexpostosao asbestopor motivos
profissionais,
natentativade se avaliarse estacombinaçãopoderiareduzira prevalênciade
célulasatípicasnoescarro(MCLARTY
ataI.,1995).Aocontráriodoquese esperava,apósum
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períodode intervençãode 58 meses observou-senos indivíduosque receberamos
suplementos,
aumentonão-significante
deatipianoescarro.
Já se havíadescrito,por outrolado,em umestudoaleatóriode intervenção
conduzido
anteriormente
por 14 semanas,que a suplementação
com ~-caroteno(20 mg/dia)reduziu
significantemente
a contagemde micronúcleosno catarrode fumantesinveterados(VAN
POPPEL
etai.,1992).
Trêsinvestigações
publicadasmaisrecentemente
nãodetectaram,
entretanto,qualquer
efeitoprotetorna incidênciade diversoscânceres,quandoo ~-carotenofoi administrado
isoladamente
ou em combinaçãocom a vitaminaA, a milharesde indivíduos(THEALPHA
TOCOPHEROL,BETA-CAROTENE
CANCER PREVENTIONSTUDY GROUP, 1994;
HENNEKENS
etai,1996;OMENNetai.,1996).
Duasdestaschegarama demonstrar,
inclusive,queo carotenóide
poderiater umefeito
deletério,aumentando
a incidênciade câncerpulmonar(THEALPHATOCOPHEROL,
BETACAROTENE
CANCER
PREVENTION
STUDYGROUP,1994;OMENNetai.,1996).
Comoestasinvestigações
foramconduzidas
empopulações
consideradas
"dealtorisco"
parao desenvolvimento
decâncerdepulmão(fumantes
inveterados,
ex-fumantes
ou indivíduos
expostosao asbesto),e como os suplementosem dosesfarmacológicas
crônicasforam
administrados
em uma fase em que já era possívelque a carcinogênese
pulmonarse
encontrasseem suas etapasmaistardias,sugeriu-seque seus resultadosnegativosnão
deveriamser generalizadospara toda a população.Não se deveria descartarainda
definitivamente
umpossívelpapeldo ~-carotenona prevençãodo câncer,especialmente
se
estefosseadministrado
nasfasesiniciaisdacarcinogênese
e emquantidades
maisfisiológicas,
associado
a substâncias
antioxidantes,
comoasnaturalmente
encontradas
emumaalimentação
ricaemfrutase hortaliças(GRADELET
etai.,1998;NAVESe MORENO,
1998).
Assim,descreveu-se
que o ~-carotenodemonstrou
efeitosquimioprotetores
contraos
cânceresde esôfagoe cárdia,quandoadministrado
em concentrações
menoresdo que as
utilizadasnamaioriadosoutrosestudose concomitantemente
à vitaminaEe selênio,a milhares
de indivíduosdepopulações
de Linxian,na China,e queapresentavam
consumoreduzidode
nutrientes
e concentrações
plasmáticas
reduzidasdocarotenóide
(BLOTetai.,1993).
Relatou-se,
ainda,queemsereshumanosa suplementação
com~-carotenose mostrou
eficazna reversãoda leucoplaquia,consideradauma lesão pré-neoplásica
do câncerda
cavidadeoral.Esteefeitoprotetorfoiinícialmente
constatado
eminvestigação
realizadanaIndia
emmascadores
defumooudenozdeareca(STICHetai.,1988a).
A seguir,diversosestudosdemonstraram
reversãoousupressãode50a 60%doscasos
de leucoplaquia,
em indivíduostratadoscom cercade 30 a 60 mg/diade ~-caroteno,por
aproximadamente
seis 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 relatados em mulheres portadoras de
displasiasde colo uterino,quereceberamsuplementosde ~-caroteno(30 mg/dia)por via
oraldurante6 mesesconsecutivos
(MEYSKENS
JR.e MANETTA,
1995).
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e em Animaisde Experimentação

Em 1973, DOt{OGOKUPLAe colaboradores,apud MATHEWS-ROTH(1989),
induziramcânceres subcutâneose de pele em camundongose ratos, através da
administração
de 9,1O-dimetil-1
,2-benz(a)antraceno
(DMBA),observando
queaquelesanimais
tratadoscomumaraçãosuplementada
com"quantidades
ilimitadasdecenoura"desenvolviam
neoplasiasmaislentamentedo que aquelesalimentados
com raçõesnão-suplementadas,
e
propondoqueo efeitodo J3-caroteno
poderiaserdevido,nestecaso,à suatransformação
em
vitaminaA.
NessemesmoanoEPSTEIN(1973)descreveuquecamundongos
"hairless"expostosà
radiaçãoultravioleta
do tipo B (UV-B),e querecebiaminjeçõesde J3-caroteno,
desenvolviam
cânceresdepelea umamenorvelocidade
doquecamundongos
queapenasrecebiaminjeções
deplacebo.
A seguir,SEIFTERe colaboradores
(1981;1982;RETTURA
et aI.,1982),emumasérie
deexperimentos
conduzidos
emcamundongos,
relataramquea vitaminaA e o J3-caroteno
eram
capazesde inibir o desenvolvimento
e reduzir as dimensõesde neoplasiasmalignas
transplantadas
ouinduzidasporvirus.
Posteriormente,
MATHEWS-ROTH
(1982;1983)observouque as administrações
de
cantaxantina
e fitoeno,umcarotenóide
sematividadepró-vitaminica
A e umderivadoisoprênico,
respectivamente,
bemcomodeJ3-caroteno,
protegiam
camundongos
"hairless"contracânceres
cutâneosinduzidospor radiaçãoUV-Bou aplicaçãode DMBA comoagentesiniciantes,seguida

da aplicaçãode óleo de crótoncomoagentepromotor,retardandoseus aparecimentos
e
reduzindo
seusnúmerosporanimal.
Outrasinvestigações
utilizando
modelosexperimentais
semelhantes
tiveramoportunidade
deconfirmaros resultadosdessesexperimentos,
emqueos carotenóides
foramadministrados
porvia oral,antesou durantea formaçãodas neoplasias,
ou seja,nasfasesde iniciaçãoou
promoçãoda carcinogênese
(SANTAMARIA
et aI., 1983;SEIFTERet aI., 1984;MATHEWSROTHe KRINSKY,
1985).
Nessesentido,desmonstrou-se
ainda,posteriormente,
que o J3-caroteno
era também
capazde inibira carcinogênese
de peleUV-induzida
emcamundongos,
quandoo tratamento
como carotenóide
foiiniciadoapóstérminodaaplicaçãodairradiaçãoUV-B,ouseja,durantea
fasedeprogressão
dacarcinogênese
(MATHEWS-ROTH
e KRINSKY,
1987).
Anteriormente,
entretanto,
SHAMBERGER
(1971)já haviadescritoquea aplicação
tópica
de J3-caroteno
eracapazde aumentara formaçãode neoplasiascutâneas,emcamundongos
submetidos
a modeloexperimental
decarcinogênese
induzidapeloDMBAe óleodecróton.
Em contraste,em uma observaçãojá mais recente,relatou-seque o J3-caroteno
apresentouum efeito protetorquandoadministrado
topicamentetanto durantea fase de
iniciaçãocomode promoçãode modelode carcinogênese
oralem"hamsters",
induzida pela

aplicação
tópicade DMBA comoagenteiniciantee de peróxido
de benzoila
comoagente
promotor(SUDAet aI.,1986).Atribuiu-se,
nessecaso,a açãoprotetorado carotenóide
a uma
induçãodeumfatordenecrosetumoralemmacrófagos
(SCHWARTZ
etaI.,1986).
Descreveu-se
aindaposteriormente
nessemodelodecarcinogênese
oralem"hamsters",
uma reduçãosignificanteno númerode neoplasiaspor animal,quandoo J3-caroteno
foi
administrado
porviaoral (ALAMe ALAM,1987;SCHWARTZ
etaI.,1988).
Analisandoparte dessas observações,MATHEWS-ROTH
(1989) concluiuque as
mesmassugeriam,de umaformageral,quea atividadeprotetorado J3-caroteno
poderiaser
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diretamenteatribuídaà própriamoléculado carotenóide,atravésde sua capacidadede
sequestrarradicaislivres,ou seja, sua ação antioxidante,
e não à sua funçãode atuar
indiretamente
noorganismo
comopr6-vitamina
A.
Nessesentido,SOMe colaboradores
(1984),procurandoaindaavariarde formamais
específicaa açãoquimiopreventiva
do j3-caroteno
na carcinogênese,
observaramque este
carotenóide
eracapazde inibira transformação
in vitrode glândulasmamáriasinduzidapelo
DMBA,concluindoqueesteefeitoocorriatantonafasede iniciaçãocomode promoção,pois
podiaser observadoquandoo j3-caroteno
era adicionadoà culturaconcomitantemente
ao
DMBAou 4-10diasapós.Sugeriu-se
tambémnestecasoqueesteefeitoinibitóriopoderiaser
atribuído,provavelmente,
a umaaçãodiretadoj3-caroteno,
talvezrelacionadaà capacidade
do
carotenóide
dereduzira trocadecromátides
irmãs,poisnãohaviaacúmulodetectável
deretinol
nasglândulasdurante10diasdeculturadetecido.
Poroutrolado,experimentos
realizadoscomcélulasC3H10T1/2em quese adicionava
j3-carotenoou cantaxantinaà cultura,demonstraramque estes compostosreduzirama
extensãoda transformaçãomalignainduzidapor metilcolantrenoou raios X, quando
administrados1 semanaapóso tratamento,
ouseja,nafasedepromoção(PUNGetaI.,1988).
Comonão se detectavaconversãodo 14C-j3-caroteno
em 14C-retinóides,
sugeriu-seque o
carotenóide
deveriaestaratuandodeformaintrínsecanessascondiçõesexperimentais,
e não
comopró-vitamina
A (RUNDHAUG
etaI.,1988).
A atividadeprotetorain vivodo j3-caroteno,
quepareceocorrerespecialmente
emcasos
de neoplasias
deorigemepitelial(GERSTER,
1993),foitambémobservadaemdiversosoutros
modelosexperimentais
decarcinogênese.
Assim,relatou-se
aindaumareduçãonaincidência
decâncerdecólonemcamundongos
alimentados
comraçõessuplementadas
como carotenóide
e submetidosà administração
de
dimetilhidrazina
(DMH)(TEMPLE
e BASU,1987).
Alémdisso,descreveu-se
quea administração
deraçõessuplementadas
comj3-caroteno
a camundongos
SkhtratadoscomDMBAcomoagenteiniciantedacarcinogênese
e umésterde
forbolcomopromotor,
teveumefeitoprotetoraoreduzirem32%o aparecimento
de neoplasias
depele(LAMBERT
etaI.,1994).
Da mesmaforma,camundongosCD-1submetidosà aplicaçãotópicade DMBApor
60 diase subsequentemente
tratadosdurante14diasconsecutivos
comj3-caroteno
dissolvido
emóleodeamendoim
e porintubaçãogástrica,apresentaram
reduçãosignificantenotamanho
de papilomascutâneos,quandocomparados
a animaisdogrupocontrole(KATSUMURA
et aI.,
1996).Sugeriu-se,nesteúltimocaso,que a açãoanticarcinogênica
in vivo do carotenóide
poderiaseratribuídaa umaatividadeintrínsecadamoléculado j3-caroteno,
e nãoà suafunção
comopró-vitamina
A.
Os resultadosdestes estudos estavam de acordo com experimentorealizado
anteriormente
emcamundongos
SENCARsubmetidos
a modelosemelhante
decarcinogênese
depeleinduzidapeloDMBA,emqueseobservouqueo carotenóide
suplementado
naraçãofoi
capazdeinibiraconversão
depapilomas
a carcinomas
cutâneos(CHENetaI.,1993).
Demonstrou-se,
ainda,quea administração
de j3-carotenona raçãoduranteas fases
de iniciaçãoe pós-iniciaçãoda carcinogênese
oral induzidapelo agenteiniciador 1-óxido
de 4-nitroquinolina,
resultouem significantereduçãona frequênciade aparecimentode
carcinomasde linguaem ratosF-344(TANAKAet aI., 1994)e que o carotenóide,quando
administrado
simultaneamente
a raçõescontendo
elevadosteoresdegorduradurantea fasede
promoçãode modelode carcinogênese
pancreática,
foi tambémcapazde inibirem ratosa
formaçãodefocosbasofilicos
nopâncreas
desencadeada
pelaaplicação
deazasserina,
enquanto
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em"hamsters"
resultou
emreduções
significantes
noaparecimento
decomplexos
ductaisiniciaise no
númerode carcinomas,
apósadministração
de N-nitrosobis(2-oxopropil)amina
(WOUTERSEN
e
VANGARDEREN-HOETMER,
1988).
Estasobservações
foramconfirmadas
maisrecentemente.
Assim,demonstrou-se
também
umaaçãoinibitóriado J3-caroteno
quandoadicionado
à raçãoem umasuspensãode óleode
milhoa 30%,em ratostratadoscomazasserinacomoindutorda carcinogênese
pancreática,
constatando-se
que esse efeito protetorfoi mais pronunciadoquandoo carotenóidefoi
administradodurantea fase de promoçãotardia do processocarcinogênico(APPELe
WOUTERSEN,
1996).Alémdisso,descreveu-se
queo J3-caroteno
suplementado
nasrações
tambémapresentouefeitosinibitóriosreduzindoo númerode lesõespré-neoplásicas
ductais,
bemcomoo de carcinomasin situ e invasivos
, na carcinogênese
pancreáticainiciadaem
"hamsters"
pelocarcinogênico
N-nitrosobis(2-oxopropil)amina
(MAJIMAetai.,1998).
O potencialquimiopreventivo
do carotenóidequandosuplementadonas raçõesou
administrado
porviasubcutânea,
foiaindarecentemente
avaliadoemmodelodecarcinogênese
pulmonarinduzidaemcamundongos
pelocarcinógeno
tabaco-específico,
4-(metilnitrosamino)1-(3-piridil)-1-butanona,
observando-se
quenãohouveinibiçãonaformaçãodo númerototalde
neoplasias,que incluiamadenomase adenocarcinomas,
emborao J3-caroteno
reduzisse
significantemente
a incidênciade adenocarcinomas,
ou seja,retardassea progressãomaligna
(CONAWAY
etai.,1998).
Entretanto, nem todos os estudos com o J3-carotenoforam capazes de
demonstrar,in vivo, uma ação protetorana carcinogênese
experimental.Assim,não se
constatouem "hamsters"alimentados
com raçõescontendoo carotenóidee submetidosà
instilaçãointratraquealde benzo(a.)pireno
ligadoa óxidoférrico,efeito protetorsignificante
quandose levouemcontao númerooutipodeneoplasias
dotratorespiratório(BEEMS,1987).
Todavia,sugeriu-sequeestaobservação
específica
é questionável,
poiso tratamentocomJ3carotenonão resultou,nessascondiçõesexperimentais,
e como era de se esperar,em
alterações
significantes
nosníveisséricosderetinol(KRINSKY,
1991).
Nãoseconstataram
efeitossignificantes
naprevençãodecâncerescolorretais,emratos
administrados
comDMHe alimentados
comraçõessuplementadas
como carotenóide
naforma
de grânulos("beadletsj(COLACCHIO
e MEMOLl,1986).Quandoadicionadaà ração,esta
apresentação
granulardoJ3-caroteno
tambémnãoresultouematividadeprotetoradignadenota
emmodelosdecarcinogênese
deestômago
e intestinodelgado,bemcomocolorretal,emratos
tratadoscomN'-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina
(MNNG)adicionadaà aguados bebedouros
por 52 semanasconsecutivas,
ou porinstilaçãointrarretal,apesarde se ter observadonesse
estudo,levereduçãonaincidência
deadenocarcinomas
gástricos(JONESetai.,1989).
Todavia,descreveu-se
emumexperimento
maisprolongado
queesteúltimo,e conduzido
durante550dias, queo carotenóide
foi capazdepreveniro câncergástricoinduzidoemratos
pelaadministração
oraldeMNNG(SANTAMARIA
etai.,1987).

2,6.3.2.1 p.Carotenoe Hepatocarcinogênese
Experimental

A ação quimiopreventiva
do J3-caroteno
foi também avaliada em modelos de
hepatocarcinogênese.
Assim,RIEDERe colaboradores
(1983),apudASTORGet ai. (1996),
observaram,pelaprimeiravez, queraçõessuplementadas
com cenouraseramcapazesde
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retardaremratoso aparecimento
dehepatomas
induzidospelaaplicaçãode DEN,emboranão
houvessem
evidências
dequeesteefeitopudesseseratribuídodiretamente
aoj3-caroteno.
Mais recentemente
constatou-se,
entretanto,e de umaformamais controlada,ação
inibitóriado carotenóideno desenvolvimento
de lesõespré-neoplásicas
(focose nódulosde
hepatócitos)
deratosWistarsubmetidos
aomodelodo hepatócito
resistente(RH),quandoeste
foi administrado
por intubaçãogástricadissolvidoem óleo de milho,principalmente
durante
períodoqueabrangiaasfasesdeiniciaçãoe seleção/promoção
concomitantemente
ouapenas
a etapada iniciação,mastambémquandoaplicadotão somentedurantea fasede promoção
precocedahepatocarcinogênese
(MORENOei a/.,1991;1995a;RIZZIei aI,1997;DAGLIetaI.,
1998;OLIVEIRA,
1998;FIORIO,1998).
Demonstrou-se,
ainda,nessascondições
experimentais,
quea administração
de j3-caroteno
resultouemaumentodasconcentrações
hepáticas
do carotenóide,
bemcomodavitaminaA total
(MORENO
ei aI.,1991;1995a;RIZZIei aI,1997;OLIVEIRA,
1998).Poroutrolado,ratostratados
comvitaminaA e submetidos
ao modelodo hepatócitoresistente,alémde nãoapresentarem
efeitosinibitóriosdignosdenotaduranteasfasesiniciaisdahepatocarcinogênese,
tambémnão
demonstraram,
comoeradese esperar,aumentodasconcentrações
hepáticasde j3-caroteno,
emboraapresentassem
concomitantemente
aumentoacentuadodas concentrações
hepáticas
devitaminaAtotal.
Estasevidênciaspossibilitaram,portanto,que se chegasseà conclusãode que o
efeito quimiopreventivo
do carotenóidepoderiaser atribuído,nessescasos,a uma ação
intrínsecado j3-carotenoinerenteà sua própriamoléculae nãoà sua funçãocomopróvitaminaA (MORENO
ei aI.,1995a;RIZZIei aI.,1997).
O efeitoinibitóriodo j3-carotenona hepatocarcinogênese
foi tambémposteriormente
observadoem outrosestudos,empregando,
inclusive,diferentesmodelosexperimentais
e
outraslinhagens
deratos,bemcomooutrosanimais.
Assim, confirmandoos resultados dos experimentosdescritos anteriormente,
descreveu-sequea administração
deraçõessuplementadas
como carotenóidea ratosda
linhagemSprague-Dawleyera capaz de inibir a hepatocarcinogênese
induzida pelos
carcinógenos 2-acetilaminofluoreno
(2-AAF)(SARKARei aI., 1994), DEN(SARKARei aI.,
1995a)ou 3'-metil-4-dimetilaminoazobenzeno
(3'-MDAB)(SARKARei aI., 1995b),quando
ocorria tambémprincipalmente
duranteperíodoque abrangiaas etapasde iniciaçãoe
seleção/promoção
concomitantemente,
ouapenasaetapadeiniciação.
Relatou-se
aindaqueo j3-caroteno
suplementado
nasraçõesfoi capazdeexercerefeitos
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
hepatectomia
parciala doisterços,seguidasporadministração
defenobarbital
e doseúnicade
D-galactosamina
comoregimepromotor(TSUDAei aI.,1994).
Da mesmaforma,observou-se
quea administração
a ratosFischer344,por intubação
gástrica,deextratosdealimentos
ricosemcarotenóides
comoo j3-caroteno
(cenouras),
inibiuo
desenvolvimento
delesõespré-neoplásicas
(focosde hepatócitos)
presentesnasfasesiniciais
dahepatocarcinogênese
induzidapelaaplicaçãodeaflatoxinaB1(HEei aI.,1997),
Alémdisso,emmodelode hepatocarcinogênese
experimental
induzidapelainjeçãode
DMBAdurante12 semanasconsecutivas(1 mg/2 vezes/semana)
no sapo (Bufoviridis),
descreveu-se
quea aplicaçãode j3-caroteno
(0,05mg)três horasantesda administração
do
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carcinogênico,
OUsejaantesdainiciação,masnãoa aplicaçãotrêshorasapós,foi capazde bloquear
completamente
o desenvolvimento
decarcinomashepatocelulares
(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
ratos Wistar por um protocolosequencialde hepatocarcinogênesebastantesemelhanteao do
hepatócitoresistente,e quetambémempregavaDEN como agenteiniciante,emborautilizasse
posteriormentefenobarbitalcomoagentepromotor(ASTORGet aI.,1996).
Todavia,este mesmogrupode investigadoresem publicaçõesnos anos de 1997e 1998,
descreveu,a seguir, que o J3-carotenohidrossolúvela 10% adicionadoa dietas purificadas
semilíquidas,
foi muitoeficientedurantea fasede iniciaçãoemreduziro númeroe tamanhode focos
pré-neoplásicos
de hepatócitos
induzidosporprotocolode hepatocarcinogênese
tambémsemelhante
ao modelodo hepatócitoresistente,que empregava,entretanto,aflatoxinaB1 como carcinógeno
inicianteao invés de DEN. De acordoaindacom esses autores,a vitaminaA não apresentou
qualquerefeitopreventivonessascondiçõesexperimentais
(GRADELET
etaI.,1997;1998).

EnvoMdoscoma Carcinogênese
2,6.3.3 MecanismosdeAçãodo J3-caroteno

Forampropostos,atéo momento,váriosmecanismosque poderiamestar,eventualmente,
envolvidoscoma açãodo J3-caroteno
nacarcinogênese.
Assim, além da reconhecida função pró-vitamínica A do carotenóide, algumas
observaçõesfizeramcom quese suspeitasseda existênciade mecanismosintrínsecosde ação
relacionadoscom a molécula intacta do carotenóide,como por exemplo: o fato de que a
ingestãode vitaminaA pré-formadanão estava associadaao risco de câncer de pulmão,ao
contráriodo J3-caroteno
(PETOet aI, 1981);a observaçãode que o própriocarotenóidepoderia
se acumularem diversostecidos(SHAPIROet aI., 1984);e a constataçãode que carotenóides
tais comoa cantaxantina,que nãoapresentamatividadepró-vitamínica
A, tambémdemonstravam
ação anti-carcinogênica(MATHEWS-ROTH,
1982).
Desaeveu-se,posteriormente,
ação quimiopreventiva
intrinsecado J3-caroteno,
tanto em
modelosexperimentais
decarcinogênese
in vitro(STICHe DUNN,1986;PUNGet aI.,1988;ZHANG
et aI.,1992)comoin vivo(MORENOetaI.,1995a;KATSUMURA
etaI.,1996;RIZZIetaI.,1997).
Desta forma, a bioconversãodo carotenóidea retinóides e sua ação antioxidante,
constituem,naverdade,os mecanismosde proteçãomaisaventadosna literatura.
Portanto,sabe-seque a conversãometabólicado J3-carotenonão apenasnascélulasdo
intestinoe fígado,mas tambémpossivelmenteem outrostecidos (WANGet aI., 1991),resulta,
em últimainstância,na produçãodos ácidosretinóicostodo-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
desenvolvimentoda carcinogênese(MANGELSDORF
et aI. 1994;SILVEIRAe MORENO,1998).
Além disso,comoconstituintedo sistemaantioxidantedo organismo,o J3-carotenopode
atuar,em determinadascondições,comopotenteneutralizadorde espéciesreativasde oxigênio
e sequestradorde radicais livres, principalmentea baixas pressões parciais de oxigênio,
encontradassob condiçõesfisiológicasna maioriados tecidos (BURTONe INGOLD,1984).
Assim, o carotenóidepode inibir a peroxidaçãolipídica no interior de membranasatravés de
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bloqueio na propagaçãodas reaçõesde oxidação,reagindopreferencialmente
com o oxigênio
molecular
singlete
(102)ecomoradicalperoxila
(ROO.)(BURTON,
1989;ROUSSEAU
etaI.,1992).

1

Descreveu-se,
portanto,queo J3-caroteno,
comomoduladordo equilíbriooxidativodo
organismo,poderiainibir diversosprocessosoxidativosrelacionados
com a carcinogênese,
principalmente
emsuasetapasde iniciaçãoe promoção,sequestrando
o oxigêniosingletee
radicaislivres envolvidoscom a formaçãodas neoplasias(PALOZZAe KRINSKY,1992;
ROUSSEAU
etaI.,1992;SARKAR
etaI.,1995a;SIESe STAHL,1995).
Algumasreferênciasna literaturaindicamaindaa possibilidade
do J3-caroteno
exercer
umaeventualaçãoemnívelgenômico.
Assim,relatou-seumaaçãoindutoradocarotenóide
naexpressãodo genequecodifica
paraa proteínaconexina43,componente
estruturaldasjunçõestipohiato,emfibroblastosde
camundongo
e sereshumanos(ZHANGetaI.,1992;1995).Descreve-se
queestasjunções,que
se demonstrou
estarememnúmeroreduzidonacarcinogênese
(KRUTOVSKIKH
et aI.,1995),
estabelecem
comunicações
entreas célulasquepossibilitam
a passagemdesinaisregulatórios
do crescimento,
dentreoutros,envolvidoscom o controleda proliferaçãotantodas células
normaiscomo neoplásicas(LOWESTEIN
e ROSE,1992).Destaforma,relatou-seque o
aumento
donúmero
dasjunçõestipohiatosecorrelaciona
coma inibiçãodocrescimento
decélulas
quimicamente
transformadas,
e queretinóides
e carotenóides,
induindoo J3-caroteno,
sãocapazes
deinduzi-Ias
(HOSSAlN
etaI.,1993;ZHANGetaI.,1995;SIESe STAHL,
1997;STAHLetaI.,1997).
Alémdisso,descreveu-se
queo J3-caroteno
podereduzira expressãodeproto-oncogenes
em linhagenscelularesde neoplasiashumanasou papilomascutâneos(SCHWARTZ
et aI.,
1993;KATSUMURA
et aI.,1996)e dogenep53mutante(SHKLARe SCHWARTZ,
1994),bem
comoaumentara expressãodeproteínasdo choquetérmicoe dofatora de necrosetumoral
(TNF-a),estasúltimasrelacionadas
à induçãodamortecelularprogramada
(SCHWARTZ
et aI.,
1990;SCHWARTZ
e SHKLAR,
1992;SHKLAR
e SCHWARTZ,
1993;TOBAetaI.,1997).
Observou-se,ainda, em ratos submetidosà hepatectomiaparcial como modelo
experimental
deproliferação
celular,queo J3-caroteno
é capazdeinibir,atravésdemecanismos
pós-transcricionais,
a expressãodo genequecodificapara a enzima3-hidroxi-3-metilglutaril
coenzimaA (HMGCoA)redutase(EC 1.1.1.34)(MORENOet aI, 1995b),cuja atividadeé
considerada
etapacríticaparao metabolismo
intracelularnãosó docolesterolcomoaindade
outrosderivadosdomevalonato,
quese relatoutambémestaremassociados
GOm
a proliferação
celulare a transformação
maligna(BROWNe GOLDSTEIN,
1974;SOMAet aI.,1992;BENNIS
et aI.,1993).Constatou-se,
tambémmaisrecentemente,
em culturain vitrode linhagemde
Macrófagos,
queo J3-caroteno
é efetivamente
capazde inibira síntesecelulardo colesterola
partirdo(3H]acetato,
masnãoa partirdo[14C]mevalonato,
o queindicaqueo carotenóide
estaria
atuandotambémnessascondiçõesexperimentais,
atravésde um efeitoinibidorna enzima
HMGCoA
redutase(FUHRMAN
etaI.,1997).
Sugeriu-se
queestasaçõesdoJ3-caroteno
emnívelgenômico
poderiam
sermediadas,
talvez,
porumanovadassedereceptores
nudeares,
ouatémesmoporreceptores
dafamíliaRXR,com
afinidade
deligação
tantopararetinóides
comoparacarotenóides
(ZHANG
etaI.,1992;ACEVEDO
e
BERTRAM,
1995;MORENO
etal.,1995a;NAVESeMORENO,
1998;SILVEIRAeMORENO,
1998).
Comomecanismos
quepoderiamestareventualmente
envolvidoscoma açãoprotetora
docarotenóide
nacarcinogênese,
descreveu-se
aindasuacapacidade
de modulara atividade
deenzimasrelacionadas
coma metabolização
dexenobióticos
(BASUet aI.,1987;EDESet aI.,
1989;1991;MANORAMAet aI., 1993;SARKARet aI., 1994)ou do sistemade defesa
antioxidante
(SARKAR
et aI.,1995;VANLlESHOUT
et aI.,1996;HEet aI.,1997),e deinibira
mutagenicidade
e a ocorrênciade lesõesou adutosdo DNA (MUKHERJEE
et aI., 1991;
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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 translocações cromossômicas,que podem resultar da
exposiçãode linhagenscelularesa carcinogênicos(vllEITBERGet ai., 1985; STICHe DUNN,
1986;KRINSKY,1989b,SALVADORIet ai., 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 células T capazes de reconhecere eliminar
célÚlasneoplásicas,bemcomoa secreçãodefatoraltade necrosetumoral(TNF-a)e interleucina1
alta (IL-1-a),por célulasmononucJeares
do sangueperiféricode humanos(TOMITAet ai., 1987;
SHKLARe SCHWARTZ,1988;BENDICH,1989;KRINSKY,1989b;KRINSKY,1991;ABDEL-FATTH
et ai.,1993;SANTOSet ai.,1996;FERNANDE8-CARLOS
et ai.,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
(MURAKOSHI
et ai., 1989;PHIWPS et ai., 1993;TANAKAet ai., 1994;BIESALSKIe SCHÃFFER,
1997;GROSSetai.,1997;PARKet ai.,1997),e depromovera diferenciação
decélulas(NIKAWAet
ai.,1995;BIESALSKIe SCHÃFFER,1997;GROSSet ai.,1997;PARKet aI.,1997).Acreálta-seque
partedo efeitoobservadonestescasospossaser atribuídaà conversãometabólicado f3-carotenoa
retinóidesativos,e partea umaaçãoin1rínseca
diretamente
relacionadaà moléculadocaroteoóide.

2.7 Retinóides

A "revoluçãodos retinóides"datado iníciodesteséculocom a elaboraçãodo papel

nutricional
davitamina
A (BOLLAG,
1996), quecorresponde,
naverdade,
à primeira
vitamina
lipossolúvela ser reconhecida,
por MCCOLLUM
e DAVlS(1913),a partirde experimentos
conduzidosem ratostratadoscom raçõesàs quaisse adicionouou não,manteiga,extratos
etéreosde gemade ovo, folhas de alfafa,fígadoou rim, que em muito melhoraramo
crescimento
dosanimais.
Todavia,
nossoconhecimento
histórico
a respeitodessecomposto
retrocede,provavelmente,
a uns3500anosatrás.Assim,nessesentido,já constam,inclusive,mençõesnospapirosde
KAHUN(ca.1825a.C.)e deEBERS(ca.1500a.C.),a tratamentos
deafeGÇÕes
ocularesatravés
da ingestãode fígadocruou aplicaçãotópicade extratosde fígadode boi,respectivamente.
Alémdisso,existemevidênciasde que o primeiroreconhecimento
indiscutívelda cegueira
noturnaocorreuna Gréciaantiga,já havendoHIPÓCRATES
(460-327a.C.) descritoa
"nictalopia"
emseusegundolivro,denominado
"Prognóstico"
(WOLF,1996).
Entretanto,
nãofoi senãoem1931,queKARRER
e colaboradores
(1931)descreveram
o
isolamento
e caracterização
daestruturaquímicadavitaminaA.
O tennoretinóide,
introduzido
porSPORNe colaboradores
(1976),se refere,naverdade,a
umafamíliadesubstâncias
queincluia vitamina
A (retinol)
e seusderivados
metabólicos
naturais,
o
retinaldeído
eoácidoretinóíco,
bemcomoinúmeros
outrosderivados
sintéticos
(IUPAG-IUB,
1982).
A vitaminaA consisteemumálcoolprimáriodecadeialongae quepodese apresentar
emumasériedeformasisoméricas.
Nanaturezaocorre,emgeral,comoretinolnasuaforma
todo-trans,
e comtrêscaracterísticas
estruturais
importantes,
ouseja,apresentando:
~)umanel
f3-ionona,
suaextremidade
hidrofóbica;
(ii)umacadeialateralisoprenóide
conjugada,queestá

Moreno, Femando.
Faculdade

-- --.

- - - --

- --- --- n.-- ..

de Ciências

Farmacêuticas

S.

- USP

EFEITOS DAS ADMINISTRAÇÕESDE f3-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

41

sujeitaà isomerização
napresençadeluz;e (iii)umgrupamento
terminalpolar,quepodeser
modificado
enzimática
ouquimicamente
parasetornaruméster,comoporexemplonocasodo
palmitatode retinila,ou um aldeído,comono retinaldeído,
ou até mesmoser oxidadoa um
metabólito
polar,comonocasodoácidoretinóico(ROSS,1993;BASUe DICKERSON,
1996b).
Namaiorpartedostecidosdeanimaiso retinóidepredominante
é o palmitatoderetinila,
emboratambémpossamocorreroutrosésteresde ácidosgraxos,tais como o oleatoou
estearatoderetinila.A maioriadessesmetabólitos
tambémocorrenaconfiguração
trans.Além
disso,a formaaldeídica11-cis,ouseja,o 11-cisretinaldeído,
e queconstituiumcromóforona
retinado olho,bemcomodiversasformasacídicas,comopor exemplo,os ácidosretinóicos
todo-trans,3,4-didesidroe 9-cis,sãometabólitos
ativosdoretinol,presentesnamaioria,se não
emtodosostecidos(BLOMHOFF,
1994).
É justamentea configuraçãoestruturalda vitaminaA que lhe conferedeterminadas
propriedades
físicas,importantes
nãosó paraa açãodopróprioretinolemsistemasbiológicos,
comotambémdeseuscompostos
relacionados.
Assim,por exemplo,devidoà sua estruturaquímicaa vitaminaA sofre facilmente
oxidaçãoquandoexpostaao ar, e isomerização
quandoexpostaà luz. Além disso,suas
propriedades
estereoisoméricas
sãoparticularmente
importantes,
porexemplo,paraa fisiologia
davisão(WALD,1960;DINGLEe LUCY,1965;BASUe DICKERSON,
1996b).
Fontes importantesde vitaminaA pré-formadana alimentaçãosão constituídas
exclusivamente
porprodutosdeorigemanimal,comoporexemplo,fígado,ovose leite(OLSON,
1994b).Praticamente
nenhumoumuitopoucoácidoretinóicopré-formado
é encontrado
emuma
alimentação
normal(BLOMHOFF,
1994).
Define-secomoumaunidadeinternacional
(UI)devitaminaA,0,3Jlgderetinoltodo-trans.
Poroutrolado,dopontodevistanutricional,
considera-se
maisadequadoo termo "equivalentes
deretinol"(ER),queconvertetodasasfontesalimentares
devitaminaA e carotenóides
emuma
únicaunidade.Assim,assume-se,
geralmente,
que1 Jlgde retinolequivalebiologicamente
a6
Jlgde j3-caroteno
ou 12Jlgde umamisturadecarotenóides
comatividadeprá-vitamínica
A da
alimentação
(IUPAC-IUB,
1982;BLOMHOFF,
1994).

2.7.1 Absorção, Transporte, Metabolismoe Armazenamentode Retinóides Naturais

Após suasingestões,
alimentos
contendo
ésteresderetinila,istoé, vitaminaA pré-formada,
sofremhidrólisenolúmenintestinalporduasenzimaspancreáticas,
ou seja,pelahidrolasedeésteres
de colesterole pelalipase,comsuasconsequentes
liberaçõese agregaçõesem glóbulosde lipídeos
(ERLANSON
e BORGSTOM,
1968;SILVEIRAe MORENO,1998).
Nessesentido,foram aindadescritasno rato, e mais recentementeem seres humanos,
duas outras enzimaspresentesna membranaapical da bordaduraem escova do enterócito
também capazes de realizarem hidrólise dos ésteres de retinila, uma delas estimulada
principalmentepelo sal biliartaurocolato,e atuandopreferencialmenteem ésteresde retinilade
cadeiacurta,e a outra,pelosal biliardesoxicolato,agindomais especificamenteem ésteresde
retinilade cadeialonga(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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Evidênciasdemonstramque menosdo que 75%do retinolingeridosão absorvidos,e que
isto dependedo tipoe quantidadede gordurapresentena alimentação(BLOMHOFFet aI.,1991;

BLOMHOFF,
1994).
.
No interior do enterócito,após sua absorçãoo retinol pode sofrer esterificação
principalmente
com ácidosgraxosde cadeialongatais comoo ácidopalmíticoou esteárico,
atravésdasatividades
dasenzimaslecitina:retinol
aciltransferase
(LRAT),queutilizacomofonte
de ácidograxoo grupamento
acilana posiçãosn-1da fosfatidilcolina
(MACDONALD
e ONG,
1988),e da enzima acil:CoAretinol aciltransferase(ARAT)
, que, por sua vez, utiliza
grupamentos
acilalivres(HELGERUD
etaI.,1983).
Poroutrolado,emsuaformalivredescreveu-se
queo retinolpoderiaterefeitosdeletérios
nascélulas(ONG,1994).Assim,tão logono interiordas mesmasestese liga comelevada
afinidadea duasproteínascitoplasmáticas,
ou seja,às proteínasligadorasde retinolcelular
CRBPe CRBPII,que,apesarde apresentarem
56%de homologiaentresuassequênciasde
aminoácidos,
diferem,entretanto,
emsuaspropriedades
fisiológicas
(ROSS,1993;ONG,1994).
Descreveu-se,ainda,que a proteinaligadorade retinolcelularCRBPIIse localiza
exclusivamente
nointeriordoenterócito,
onderepresentacercade 1% da proteínacitossólica,
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
tambémcapazesdese ligaraoretinaldeído,
a primeiracoma mesmaafinidadequedemonstra
paracomo retinol,e a segunda,sendoaindacapazdese lígaraoisômero13-cisdoretinole ao
3-desidroretinol.
Todavia,estealdeídopodedeslocaro retinolapenasde sua ligaçãocom a
CRBPII(MACDONALD
e ONG,1987).
Nointeriordoenterócito
o retinolligado
à CRBPIIsofreesterificação
principalmente
pelaação
daenzimaLRAT.Entretanto,
quandopresente
emaltasconcentrações
íntracelulares
o retinolsatura
estaproteína
ligadora,
sendo,então,esterificado
pelaenzimaARAT
(BLOMHOFF
etaI.,1991).
A seguir,os ésteresderetinilasintetizados
sãoincorporados
emquilomícrons.
Estessão
transferidosparao sistemalinfáticoporexocitose,atingindoa circulaçãosistêmica,ondesão
metabolizados
emremanescentes
dequilomícrons,
e retomando
aofígadoretendoa maiorparte
dosésteresderetinilaquecarregam
(HENDRIKS,
1996;GERSTER,
1997b).Estesremanescentes
parecemser tambémimportantes
paraa liberaçãodiretade retinolem tecidosextrahepáticos
caracterizados
porintensaproliferação
celulare diferenciação
taiscomoo baçoe a medulaóssea,
bemcomoparao pulmão,rim,tecidoadiposo,musculatura
esquelética
e leuc6citosda periferia
(BLOMHOFF
etaI.,1990a;BLOMHOFF,
1994;GERSTER,
1997b).Poroutrolado,o ácidoretinóico,
produtodeoxidação
doretinaldéido,
é absorvido
diretamente
parao sistematributário
daveiaporta,
sendotransportado
nosangueligadoàalbumina
(BlOMHOFF
etaI.,1990a).
Portanto,cercade 70 a 80%dosésteresde retinilapresentesnos remanescentes
de
quilomícrons
sãocaptadospelofígado,ondese descreveua presençade doisdiferentestipos
de célulasparticularmente
envolvidascomo metabolismo
da vitaminaA, ou seja,as assim
chamadascélulasperissinusoidais
estreladas,
oude Ito,responsáveis
peloarmazenamento
do
retinolna formade ésteresespecialmente
na regiãoperiportal,e os hepatócitos,
diretamente
envolvidoscoma captaçãodosremanescentes
dequilomícrons
e coma síntesee secreçãoda
proteínaligadoraderetinol(RBP),umaproteínade21kDacom182resíduosdeaminoácidos
e
apenasumsítiodeligaçãoparao retinol(BATRES
e OlSON,1987;BlOMHOFFetaI.,1991).
Acreditava-se
atéhánãomuitosanosatrásqueos hepatócitos
constituiam
o principal,se
nãoo único,sítiode síntesede RBP.Entretanto,
sabe-seagoraquecélulasde muitosoutros
tecidosapresentammRNApara RBP,ou seja, parecemtambémsintetizaressa proteína
(SOPRANO
etaI.,1986;BLOMHOFF,
1994).
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No interiordos hepatócitos
os ésteresde retinilasão subsequentemente
hidrolizados,
possivelmente
pelasenzimasretinilésterhidrolaseácidae neutrapresentesna membrana
plasmáticae/ouendossomos,
e o retinolformadoé transferidoparao retículoendoplasmático,
ondese ligaà RBPparaposteriorsecreçãoparao exteriordacélula(RONNEet aI.,1983;GAD
e HARRISON,
1991;BLOMHOFF,
1994).A interaçãodo retinolcoma RBP(holo-RBP)
serve
parasolubilizara vitaminanosanguee protegera moléculaderetinolcontraeventualalteração
oxidativa(BASUe DICKERSON,
1996b).Entretanto,antesde ser liberadoparaa circulação
sistêmicao complexoretinol-RBP
se associa,no lúmendo retículoendoplasmático,
a uma
proteínahomotetramérica
de55kDasintetizada
pelofígadoe quetambémapresentaumsítiode
ligaçãocomelevadaafinidadepelatiroxina,a transtiretina
(TTR),previamente
conhecidacomo
pré-albumina,
quereduzsuafiltraçãoglomerular
(BLOMHOFF
etaI.,1991;HENDRIKS,
1996),
A moléculade retinolcirculadiversasvezesentreo fígadoe os tecidosextrahepáticos,
antesdeserirreversivelmente
degradada.
Comoa meia-vidadaRBPnoplasmaé menordoque
a do retinol,isto implica,entretanto,na necessidadede sínteseadicionalde RBPpara que
ocorrarecirculação
devitaminaA (LEWISetaI.,1990;ROSS,1993).
Assim,o complexo
retinol-RBP
liberado
peloshepat6citos
temafunçãobásicadesatisfazer
as
necessidades
devitamina
Adoorganismo,
sendoo restante
armazenado
nascélulasperissinusoidais
estreladas,
quecontêmcercade80-90%dototalhepáticode retinol,principalmente
naformade
ésteresderetinila(BATRES
eOLSON,
1987;BLOMHOFF
eWAKE,1991).
Osmecanismos
ab"avés
dosquaisascélulascaptamo retinolpresentenocomplexo
retinolRBP-transtiretina
sãoaindacontroversos
(ROSS,1993;HENDRIKS,
1996;SILVEIRA
e MORENO,
1998),tendo-se
demonstrado
queistopodeocorrercom(SMELAND
etaI.,1995)ousem(NOYeXU,
1990;NOYe BLANER,
1991)a presença
de receptores
específicos
paraa RBP,presentesnas
membranas
plasmáticas.
De umaformageral,cercade 10-20%da vitaminaA ingeridana alimentação
nãosão
absorvidos.
Dorestante,aproximadamente
20%aparecemnasfezesatravésda bile,17%são
excretadosna urina,3%sãoexpiradoscomoC02e 40-50%são armazenados
no organismo,
primariamente
nofígado(BASUe DICKERSON,
1996b).
Portanto,a ingestãoderetinolemexcessoporperiodosprolongados
podecausarlesão
hepática,tendo-sesugeridoque a toxicidadeda vitaminaA podeser devidaà sua elevada
concentração
excedendoa capacidadede ligaçãoda moléculade RBP,ou de CRBP,com
consequente
precipitação
do retinole alteraçãonaestruturae funçãonormaldasmembranas
celulares(BLOMHOFF,
1994;LETTINGAet aI., 1996), Um outroeventualmecanismoque
poderiaser responsável
pelatoxicidadeseriaatravésda interaçãodos retinóidescom seus
respectivos
receptores
nucleares(SILVEIRAe MORENO,1998).
Damesmaformaquenointestinodelgado,o retinolligadoà CRBPpodeseresterifícado
nofígado,pelasenzimasLRATe ARAT(BLOMHOFF
et aI.,1991).Alémdisso,descreveu-se
quea CRBPestátambémenvolvida
comaconversãodoretinolhepáticoemácidoretinóico,que
em elevadasconcentrações
podeinibira conversãoda vitaminaA em retinaldeído,
alémde
estimulara síntesedeésteresderetinila(NAPOLl,1993;WANGetaI.,1993).
Assim,no interiordas célulaso retinolpodeser armazenado
na formade ésteresde
retinila,podeser recicladonovamentepara a circulaçãosistêmicaou ser oxidadoa ácido
retinóico,o queenvolve,inicialmente,
a oxidaçãoda vitaminaA em retinaldeído,
atravésdas
atividadesdas enzimasálcooldesidrogenase
e retinoldesidrogenase
(BLOMHOFF,
1994;
SILVEIRA
e MORENO,
1998).
Observou-se
queo retinaldeído,
por sua vez, podeser oxidadoa ácidoretinóicopela
enzimaretinaldeído
desidrogenase
e membrosdafamíliado sistemacitocromoP450,ou seja,
assuasformas1A1e 1A2,e quediversasoutrasisoenzimas
dessesistemapodemparticipar,a
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seguir,do metabolismodo ácido retinóico,produzindocompostospolarestais como os ácidos
retinóicos4-0H e 18-0H, que serão posteriormenteexcretados na urina ou conjugadosno
fígado com o ácido glicurônico,com subsequenteexcreção biliar na forma de glicuronídeos
(ROBERTSet aI.,1992;ROSS,1993;EL-AKAVIe NAPOLl,1994;DUESTER,1996).
Diversos desses compostos,apesar de constituíremmetabólitosdo ácido retinóico,
apresentamaindaatividadebiológica.Relatou-seaindaqueo principaldestes glicuronídeos,
o retinoil
j3-glicuronídeoé capaz de estimularo crescimentode animais deficientesem vitaminaA e
induzirin vitroe in vivoa diferenciação
decélulasepitelias(FORMELUet aI,1996;BARUA,1997).
O ácidoretinóicotodo-transpodetambémdarorigemno organismoao isômero9-cis,quese
ligacomelevadaafinidadeaosreceptoresnuclearespararetinóides,capazesde regularemrespostas
celulares.Discute-se,entretanto,se este processode isomerizaçãoocorreespontaneamente
ou
atravésdeatividadeenzimática(NAPOLl,1996a;1996b;MERTZet aI.,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 capazde se ligara seusisômeros9-cise 13-cis,bemcomo a seu metabólitopolar,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-o
e limitando
suadistribuição
e efeitosbiológicos(ROSS,1993;NAPOLletaI.,1995).
Alémdisso,descreveu-se
a existênciade umaoutraproteínacelularcomafinidadede ligação
peloácidoretinóico,a CRABPII,compropriedades
semelhantes
às daCRABP,e detectáveldurantea
embriogênese,
mascujalocalizaçãoserestringeà pele,emadultos(ASTROMet aI.,1991).

2,7.2 PropriedadesBiológicasdos RetinóidesNaturais

~

Reconhece-se,
hámuitosanos,quea vitaminaA é umnutrienteessenciala animas,necessáioà
espermatogênese
e ao desenvolvimento
embrionárioadequados,à promoçãodo crescimentode
umaformageral,e à manutenção
da integridadedosistemaimunee dafunçãovisual,bemcomoda
proliferaçãocelulare diferenciação
normais(OLSON,1994c;SPORNet aI.,1994).
Com o decorrerdo tempo,tornou-setambémclaro que não só o retinol,como também
outrosretinóidesnaturaispodemapresentarpropriedadesbiológicasespecificas.Assim,sabe-seque
o retinol,retinaldeídoe ésteresde retinila,que são interconversíveis,desempenhampapéis na
visão e espermatogênese(OLSON,1994c;SPORNet aI.,1994;BARUA,1997),Emcontrapartida,
a
forma ácidada 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
resultar em 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 expressa após poucas semanas,em porcos,
gatos, galináceose outras espéciesde animais, como anorexiaseguida de rápida perda de
pesoe interrupçãonocrescimento(GERSTER,1997b).
Moreno,Fernando.S.
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas- USP

EFEITOSDASADMINISTRAÇÕESDE I3-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

45

No olho a vitaminaA tem uma ação específica,altamentecomplexa,para a visão no
escuro. Associadoà proteínaopsina, o isômero 11-cís do retinaldeído,derivado natural da
vitaminaA,formaa rodopsina,umpigmentovisualsensívelà luzlocalizadonosbastonetesda retina.
Após exposiçãoà luz os pigmentosvisuaisse desintegramliberandosinais de energiaque se
traduzemna imagemvisual,formado-se,a seguir,no ciclo da visão, nova rodopsina.Um dos
primeirossinaisda deficiênciade vitaminaA 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;DELUCAet aI.,1997;GERSTER,1997b).
Noolho,lesõesda conjuntivae da cómea,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,mas deposiçãoaumentadadessemineralno fígado. Esta
respondeprontamenteà suplementaçãocomvitaminaA (GERSTER,1997b).
Damesmaforma,a deficiênciade vitaminaA poderesultaremalteraçõesna imunidade,tanto
humoralcomocelular,bem como em 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,bemcomo para a
vitaminaD, e que atuamcomofatoresde transcriçãomodulandoa expressãogênica (EVANS,
1988;MANGELSDORF,1994;SILVEIRAeMORENO,1998).
Essanovaera da pesquisaemvitaminaA teve seu início ao final da décadade 80 deste
século,por ocasiãodo descobrimentoquasequesimultâneo,por doisgruposindependentesde
pesquisa,umlideradopor P. CHAMBONem Strasbourg(França)e o outropor R. M. EVANSem
SanDiego(EUA),da existênciade receptoresnuclearesparao ácidoretinóico(KASTNERet aI.,
1994;MANGELSDORF
et aI.,1994;WOLF,1996).
Estesatuamcomofatoresdetranscriçãodependentes
deseusligantes,e sãoestruturalmente
semelhantes,apresentandouma regiãoPJBpróximaà extremidadeamino-terminalda proteína,
importantepara a ativaçãoda transcrição,uma região C contendodois motivos ligadoresde
zincoenvolvidoscom a ligaçãodo receptora sequênciasespecíficasdo DNA,e uma região E
próximaà extremidadecarboxila-terminal,responsávelpelaligaçãodo receptora seu ligante e
para a formação de dímeros.As funções das regiões D e F desses receptoresnão foram,
entretanto,aindasuficientementeesclarecidas(LEIDet aI.,1992).
Descreveu-seainda a existênciade dois tipos de receptorespara retinóides,os assim
chamadosreceptoresRARe RXR,com seus respectivossubtiposa, p e y, todos codificados
por genesindividuais.Os receptoresRARpodemse ligar ao ácidoretinóicotodo-transe a seu
isômero9-cis,bem como ao 4-oxo-retinol,um metabólitoda vitaminaA, mas não apresentam,
entretanto,afinidadepelo isômero13-císdo ácidoretinóico.Já os receptoresRXR apresentam
afinidadepeloisômero9-cisdo ácidoretinóico,masnãopeloisômerotodo-trans(GUDAS,1994;
MANGELSDORF,1994).
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Alémdosisõmerostodo-transe 9-cisdo ácidoretinóico,os receptoresRARe RXR
podem se ligar com diferentesgraus de seletividade,a uma variedadede retinóides
sintéticos(LOTANet aI.,1995).
Estesreceptoresvariamemtermosde suasdistribuições
nosváriosteci~vsduranteo
desenvolvimento
e navidaadulta,tendo-se,portanto,sugeridoquepodemapresentarfunções
distintasnaregulação
datranscrição
gênica.Destaforma,observou-se,
porexemplo,expressão
dosgenesquecodificamparaosreceptoresRARae RXRj3emdiversostecidosdeembriõese
animaisadultos,enquantoa expressãodo geneparao receptorRARj3foi detectadanosrins,
músculoe próstatade animaisadultos(LEIDet aI.,1992;MANGELSDORF,
1994),Poroutro
lado,constatou-se
expressãodogenequecodificaparao receptorRARynapele,o quesugere
seuenvolvimento
namorfogênese
e diferenciação
epitelial(RUBERTE
etaI.,1990).
Alémdisso,relatou-seemumestudoin vitroemcélulasF9,emquese realizoumutação
nogeneparao receptorRARy,perdadaexpressãodegenesquerespondema retinóides,tais
comodosgenesparaas proteínasHoxa-1,Hoxa-3,lamininaB1e colagenaseIV, bemcomo
reduçãonometabolismo
doácidoretinóicotodo-transa seusderivadospolares.Nessemesmo
estudo,a realizaçãode mutaçãono geneparao receptorRARa resultouem aumentodo
metabolismo
do retinóidee reduçãona expressãodos genesparaCRBPIIe Hoxb-1,o que
indicaquecadasubtipodereceptorpodeapresentarumafunçãoespecíficana modulaçãoda
expressãogênica(BOYLAN
etaI.,1995).
GenesdafamíliaHoxcodificamparaproteínasqueatuamcomofatoresdetranscrição,e
cujasexpressões
estãoenvolvidas
como desenvolvimento
embrionário
adequado(MARSHALL
etaI.,1996).
Observou-se,
ainda,queestesreceptoresnuclearespararetinóidespodemmodulara
transcriçãoligando-secomodímerosa sequênciasnucleotídicas
específicaspresentesnos
elementos
derespostadeseusgenesalvos(MANGELSDORF,
1994).
Osreceptores
RXRsãoos únicoscapazesdeformarhomodímeros
(RXR-RXR),
atuando
nestaformaem genestaiscomoCRBPIIe apoA1. Formamtambémheterodímeros
comos
receptoresRAR(RXR-RAR),para a vitaminaD (RXR-DR),para o hormõniotireoidiano
(RXR-TR)e como receptorproliferador
deperoxissomos
ativado(RXR-PPAR).
Heterodímeros
sãomaisestáveisquehomodímeros
e apresentam
maiorafinidadecomregiõespromotorasde
genespresentes
noDNA(MANGELSDORF,
1994;CHAMBON,
1996).
Descreveu-se,ainda, que o heterodímeroRXR-RARe o homodímeroRXR-RXR
reconhecem
sequências
específicas
de nucleotídeos
presentesemgenesquerespondemaos
retinóides.Tais elementosconsistemde três ou mais repetiçõesda sequênciade bases
AGGTCA.
Assequências
doelemento
derespostaparao ácidoretinóico(RARE),ou seja,parao
heterodímero
RXR-RAR,
encontram-se
separadas
por2 ou 5 nucleotídeos
(DR2e DR5),sendo,
inclusive,o espaçamento
DR5o maisfrequente,
enquantoqueo elementode respostaparao
homodímero
RXR-RXR(RXRE)reconheceessasmesmassequências
quandoespaçadaspor
apenas1nucleotideo
(DR1)(MANGELSDORF,
1994).RAREse RXREssãotambémcapazesdese
ligarema complexos
dehomoou heterodímerosde receptoresnuclearesórfãostais comoa
proteínaregulatóriaapo A1 (ARP-1),receptoresnuclearesdo hepatócito(HNF-4)e a
proteína3 v-erbA-relacionada
(00 3) (NAKSHATRI
e CHAMBON,
1994;CHAMBON,
1996;
JIANGeSLADEK,
1997).
Entende-sepor receptoresórfãos aquelesmembrosda famíliade receptorespara
hormõnios
esteróides/tireoidianos/retinóides,
paraos quaisaindanãose determinou
umligante
específico(GUDAS,1994).
Assim,observou-se
queretinóidespodemtantoestimularcomoinibiratranscriçãogênica.
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Exemplosde genesativadospelo ácidoretinóicoe seus receptores,por processo
denominado
detransativação,
sãoos genesquecodificamparao hormõniodocrescimento
ea
oxitocina,paraenzimascomoa fosfoenolpiruvato
ou álcooldesidrogenase
e os genesparaas
proteínasCRBP e CRABPII,bem como para algumasproteínasconstituintesda matriz
extracelular,
taiscomodeterminadas
colagenases
e a lamininaB (GUDASet aI.,1994).Neste
caso,estespodematuardeformadiretasintetizando
umaproteínaapósligaçãodosreceptores
RARou RXRaoelementoderespostadorespectivogenenoDNA,ou indireta,produzindo
um
fatordetranscriçãoqueatuará,a seguir,nosgenesalvos(SILVEIRA
e MORENO,
1998).
Poroutrolado,exemplosde genescujastranscrições
sãoinibidasporretinóidessãoos
genesparaos fatoresdecrescimento
IGF-1e TGF-a.(GUDASet aI.,1994),bemcomoo gene
paraa proteínaGladamatrizextracelular
(KIRFEL
etaI.,1997).
Descreveu-se,
alémdisso,queas açõesdosretinóidesnatranscriçãogênicadependem
das quantidadese tipos dos receptorespresentes,da mesmaforma que dependemdas
concentrações
de seusligantes.Assim,napresençade umaconcentração
reduzidado ácido
retinóico9-ciseloudegrandesquantidades
dereceptoresRAR,ocorrea formaçãopreferencial
do heterodímero
RXR-RAR,que nessascondiçõespode,inclusive,se ligar ao elementode
respostaRXRE,inibindoa transcriçãogênica,comoporexemplono casoda proteínaCRBPII
(MANGELSDORF
etaI.,1991).
Relatou-se,
ainda,queretinóides
podemtambématuaremnívelpás-transcricional
atravésdo
aumento
daestabilidade
(ZHOUetaI.,1994)oumeia-vida
doRNAmensageiro
(BEXetaI.,1995),e
regulando
o processamento
deprecursores
detranscritos
(JARROUS
e KAEMPFER,
1994).
Alémdisso,atravésde umprocessodenominado
de transrepressão,
observou-se
que
retinóidespodeminibiralgunsoncogenese colagenases,
bemcomoo fator de crescimento
TGF-J31
atravésda interaçãodosreceptoresRARe RXRcomo complexoprotéicoAP-1,um
dímerodas proteínascodificadaspelosproto-oncogenes
tos e jun em geralenvolvidocomo
controledaproliferação
celulare dainflamação,
comconsequente
perdada capacidade
desse
fatordetranscriçãodese ligara elementosderespostadeseusrespectivosgenes(SALBERT
et aI.,1993;GUDASetaI.,1994).
As regiõesdos receptorespararetinóidesquecontribuemparacomo antagonismo
da
funçãodo complexoAP-1nãosãoidênticasàquelasenvolvidascoma ativaçãotranscricional
(NAGPALetaI.,1995).
2.7.3 Retinóides
e Câncer
2.7.3.1EstudosemHumanos

Devidoa seu envolvimento
como controleda proliferaçãoe diferenciação
celular,há
algunsanos tem havidobastanteinteresseem se esclarecero papel da vitaminaA na
carcinogênesehumana, tendo sido conduzidos,consequentemente,
diversos estudos
epidemiológicos
observacionais
que procuraramexaminara relaçãoentre a ingestãode
vitaminaA e o riscoparao câncer.
Entretanto,
de umaformageral,as evidências
foramatéo momentoinconclusivas
nesse
sentido,nãohavendo,inclusive,muitasdessasinvestigações
estabelecidodistinçõesentrea
ingestãodevitaminaA pré-formada
e a decarotenóides.
Assim,BJELKE(1975)foi o primeiroa relatarna literatura,evidênciasepidemiológicas
sugestivas
dequea vitamina
A poderiaterumefeitoprotetorcontrao câncerdepulmão,e quese
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basearamemuminquéritoenviadoa 8278noruegueses
emqueesteseramquestionadosa respeito
deseushábitosalimentares
e detabagismo,bemcomoemumindicede ingestãototalde vitaminaA
calculado,a seguir,a partirdoconsumodevegetaise laticíniosreferidopor essapopulação.
Nos anos subsequentes,diversosoutros estudu~sugeriramque o maior consumode
vitaminaA na alimentaçãopoderiaproporcionarproteçãocontrao câncerde pulmão.
Destaforma,dois anos após,em um estudotipo caso-controleconduzidoem mulheres
chinesasde Singapura,observou-sea existênciade uma associaçãoinversaentre o consumo
de hortaliças,ricas em carotenóidescom atividadepró-vitamínicaA, e o câncer de pulmão
(MACLENNANet ai., 1977).
Preparações
tarmacológicas
devitaminaA tambémpareceramconferiralgumbeneficio,ao se
compararsuasutilizações
entre800indivíduosrecémdiagnosticados
comoportadoresdecâncerese
3.433pacientescomcondiçõesnão-malignas,
observando-se
noshomens,umaassociaçãonegativa
entreo desenvolvimento
decâncere o usofi"equente
dossuplementos(SMITHe JICK,1978).
Já no início dos anos 1980s,tornou-seevidentea existênciade uma associaçãomais
especificamenteentreo f3-carotenoe reduçãodo risco paracâncerde pulmão,mas não 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-seinversamentecom a incidênciade câncerde pulmão,antese após ajusteparao
consumode cigarros. Por outro lado, não se observou nessa investigação,relação entre a
ingestãode vitaminaA pré-formadae o riscoparacâncerde pulmão (SHEKELLEet ai., 1981).
Em uma investigaçãorealizadano Havaíem 102mulherese 230 homensportadoresde
câncerde pulmão,bemcomoem 268 mulherese 597 homenscontroles,demonstrou-seainda
uma associação negativaclaramentedose-dependente,entre a ingestão de f3-carotenona
alimentaçãoe o risco para o câncerde pulmãonos dois sexos. Não se observou,entretanto,
associaçãoentreo retinole o câncerde pulmão(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 forma independentee 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,
emurnarevisãodeestudosepidemiológicos
observacionais
publicadosna
literatura,descreveu-seque de sete investigações
tipo caso-controleque avaliaramo risco para
câncerde bexigae a ingestãode vitaminaA pré-formadana alimentação,quatronão observaram
associação,duasconstataramreduçãode riscoe umadetectouaumentodo mesmo,emboranãosignificante,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
para os cânceresde pulmão,estômago,mama e colo uterino(WORLDCANCERRESEARCH
FUND/AMERICAN
INSTITUTE
FORCANCERRESEARCH,
1997e).
Diversosestudosepidemiológicos
comparativosdemonstraram,ainda,a existênciade uma
associaçãoentre as concentrações
séricasreduzidasde retinolou f3-caroteno,
e o desenvolvimento
de câncer em numerosossítios,incluindoo pulmão,cavidade orallorofaringe,esôfago,tralo
gastrointestinal,
próstata,colo uterino,ovárioe mama.Em relaçãoao carotenóide,essasrelações
parecemprecedero desenvolvimento
damoléstia.Entretanto,
asevidênciasnessesentidoquantoao
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retinolsão bemmenosconsistentese, em algunscasos,as associaçõespodemrepresentarmais
umaconsequência
doqueacausadocâncer(HONGe ITRI,1994).
Não existemtambémevidênciasconsistentesaté o momentode que a suplementação
com retinol possareduziro riscode desenvolvimentode qualquertipo de câncer.Ao contrário,
no estudoCARET(J3-Carotene
andRetinolEfficacyTrial)de intervençãoprimária,conduzidoem
milharesde indivíduoscom históriaprévia de tabagismoou exposiçãoao asbestono ambiente
de trabalho,e aos quaisse administroudiariamente25.000UI de retinolassociadasa 30 mg de
J3-caroteno,descreveu-seum aumentosignificantedo risco para câncer de pulmão no grupo
suplementado,emcomparaçãoao grupoquerecebeuapenasplacebo(OMENNei aI.,1996).
Em contrapartida,relatou-seque no estudoWittenoom,conduzidona Austrália,o câncer
de pulmãofoi menosfrequenteem trabalhadoresde minas de asbestoque receberamretinol
(palmitatode retinila 25.000Ul/dia),do que naquelesque receberamJ3-caroteno(30 mg/dia),
emboraa diferençanãotenhaalcançadosignificânciaestatísticanessecaso (DE KLERK,1998).
Já em duas investigaçõesrealizadasem Linxian,onde se procurouavaliar o efeito da
suplementaçãocom retinol (palmitatode retinila;5000 UI/dia),em combinaçãocom o zinco ou
outras vitaminase microelementos,na prevenção dos cânceres de estômago e esôfago,
extremamentefrequentesnas populações dessa regiãoda China,não se constatouqualquer
efeito benéfico por parte da vitamina A, até mesmo quando já existiam anteriormente
deficiênciasnutricionaisestabelecidas(BLOTei aI.,1993;LI ei aI.,1993).
Doisoutrosestudosde intervençãoconduzidosnos EUAdescartaramum efeitobenéfico
do retinol(25.000Ulldia)em relaçãoao 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 inclusãode gruposplacebo.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 de célulasnão-pequenas.Após a cirurgia,estes
foram distribuídosaleatoriamenteem dois grupos,um tratadocom dosesorais de palmitatode
retinila(300.000Ul/dia)e o outro que não recebeutratamento.Após 46 meses de seguimento,
37% dos indivíduostratados e 48% dos não tratados apresentaramuma recorrência ou
desenvolvimento de novos cânceres primários. Dezoito pacientes do primeiro grupo
desenvolveramnovos cânceresprimários,enquantoisto ocorreu em 33 indivíduosdo grupo
controle.O iníciodo desenvolvimentode novoscânceresprimáriosfoi ainda significantemente
retardadono grupotratadocoma vitaminaA (PASTORINOei aI.,1993).
Já em 1994,avaliou-se,nos EUA,a eficáciado acetatode retinilaquandoadministradoem
dosesdiáriasde 5000UI ou 40.000UI combinadascom outrasvitaminasou o zinco,em reduzir
recorrênciasde carcinomasda bexiga.Após12 mesesde tratamento,apesarda sobrevida ter sido
semelhantenosdoisgrupos,as taxasgeraisde recorrênciaforamde 80% no grupotratadocom
baixasdosesdevitaminaA e de40%notratadocomaltasdosesdiárias(LAMMei aI.,1994).
Entretanto,descreveu-seque a vitaminaA por via oral não foi capaz de aumentara
sobrevida de pacientes portadoresde melanomamaligno cutâneo em sua fase inicial após
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18 meses de tratamento(MEYSKENSet ai., 1994), nem de prevenira recidiva ou
desenvolvimento
de novoscânceresprimáriosde cabeçae pescoço(JYOTHIRMAYI
et ai.,
1996).
Poroutrolado,emsetratandodelesõespré-neoplásicas,
relatou-sequetantoa vitamina
A comoo j3-caroteno
foramcapazesdereduzira frequênciadecélulasexfoliadasdacavidade
oralqueapresentavam
micronúcleos
(STICHet ai.,1984a,1984b;STICHe ROSIN,1984),bem
como de revertere suprimira leucoplaquia,uma condiçãopré-cancerosa
frequentemente
associada
como desenvolvimento
docânceroral(STICHetaI.,1988a,1988b).
Apesardoj3-caroteno
terapresentado
porsisó algumaatividade,
a combinação
dessecarotenóidecom
baixasdosesde
vitamina
A foimaisefetiva(STICH
etaI.,1988b,1991).
Alémdisso,relatou-sequeo tratamentode lesõespré-neoplásicas
da pelecomretinol
(25.000Ul/dia),resultouem diminuiçãosignificantena incidênciade carcinomasde células
escamosas,
emcomparação
aogrupocontrole(LOTAN,1996).
Quandoos estudosiniciaiscom a vitaminaA foramconduzidos,dosesterapêuticas
resultaram
entretanto
nasíndromedahipervitaminose
A aguda,fazendocomqueas atençõese
esforçossefocalizassem
nasíntesedederivadosmenostóxicosdoretino\.
Nessesentido,o primeirodessescompostos
a sersintetizado,
e quetambémconstituium
derivadonaturalda vitaminaA, foi o ácidoretinóicotodo-trans.Descreve-seque os ácidos
retinóicostodo-transe 13-cis,bem como a 4-hidroxifenilretinamida(4-HPR),podemser
considerados,
hojeemdia,comoretinóidesde primeirageração.Já os retinóídesde segunda
geraçãosãoconstituídos
porcompostos
aromáticos
dotipoetretinatoe seuprincipalmetabólito,
a atretina.Maisrecentemente,
foramtambémutilizadosretinóidesde terceirageraçãoem
ensaiosclínícos,os assim chamadosarotinóides,uma classe de compostosretinóides
poliaromáticos(HONGe ITRI,1994).
Destaforma,observou-senos últimosanosque umasérie de isõmerose derivados
sintéticosdoácidoretinóicoapresentou
atividadenaquimioprevenção
e nQtratamento
delesões
pré-neoplásicas,
bemcomona terapêuticade algumasformasde câncer,especialmente
na
leucemiapromielocítica
aguda(HONGe ITRI,1994;WOLF,1996;SILVEIRlA.
e MORENO,
1998).
Assim,evidênciasclínicastêmdemonstrado,
porexemplo,a eficádiado ácidoretinóico
todo-transno tratamentode lesõespré-neoplásicas
da pele ou do colo uterino,e do ácido
retinóico13-cisna prevençãode lesõespré-neoplásicas
da laringee do câncerde peleem
pacientescom xerodermapigmentoso,bem como nos tratamentosda leucoplaquiaoral
(LlPPMAN
etai.,1995)e docarcinomaavançadodecélulasescamosas
dapele,docarcinoma
de célulasescamosasdo colouterino,e emcânceresde cabeçae pe~coço(GUDAS,1992;
HONGe ITRI,1994;UPPMANetai.,1995;LOTAN,1996;HONGe SPORN,1997).
Damesmaforma,emestudorecenteconduzidoem89pacientesq~eforamseguidospor
umperíodoaproximado
de 38 meses,descreveu-se
quea administração
por via oral de um
retinóideacíclico,o ácidopoliprenóico,
foi capazde reduzirsignificanterpente
a incidênciade
novoscarcinomas
hepatocelulares,
apósinjeçãopercutânea
cometanolriuressecçãocirúrgica
docâncerprimário(MUTOetai" 1996).
2.7.3.2Estudosin vitro e emAnimaisdeExperimentação

A baseracionalparaa utilizaçãode retinóidescomoagentesquimiopreventivos
ou na
terapiado câncercomeçoua ser estabeleci
da há praticamenteoito décadas,quandose
observouquea deficiênciade vitaminaA poderiaresultarem metaplasiasnosepitéliosdos
Moreno, Femando.S.
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tratosrespiratório,
gastrointestinal
e urinário(MORI,1922;WOLBACHe HOWE,1925),bem
comonodesenvolvimento
decarcinomas
deestômago
emratos(FUJIMAKE,
1926),
Entretanto,não foi senãomais recentemente,
inclusivecom a descobertada ação
anticarcinogênica
da vitaminaA (SAFFIGITIet ai., 1967),que houve grandeimpulsona
pesquisadessaáreadoconhecimento
(WOLF,1996).
Estudosin vitrodemonstraram,
principalmente
a partirdos anos1970s,que retinóides
podemreverteralterações
pré-malignas
dosepitéliosdetraquéiade"hamster"
e deglândulasda
próstataou mamáriasde camundongoem culturasde órgão, bem como suprimir a
transformação
malignade inúmeraslinhagensde células,induzidapor carcinogênicos
virais,
fisicosouquímicos(MOONetai.,1994;LOTAN,1996).
Damesmaforma,inúmerosestudosavaliaramnosúltimosanosa açãoquimiopreventiva
ou terapêuticadosretinóides,emváriosmodelosdecarcinogênese
queutilizavamanimaisde
experimentação.
Logode inícioempregou-se
maisfrequentemente
retinóidesde ocorrência
natural,taiscomoo retinole os ácidosretinóicostodo-transe 13-cis.Todavia,como aumento
da disponibilidade
de retinóidessintéticos,vêmsendotestadoscompostosmaisativose que
apresentam,
inclusive,menostoxicidade.
Assim,em modelode carcinogênesemamáriainduzidapelaadministração
de DMBA
observou-se,
porexemplo,aindaem1976,umareduçãode52%naincidênciadecânceresde
ratostratadosdiariamente
comacetatode retinila,emcomparação
a animaisque receberam
somenteplaceboem suasrações(MOONet ai., 1976).Estudossubsequentes
não apenas
confirmaram
essesresultados,
comotambémdemonstraram
umaaçãoinibitóriadavitaminaA
nomodelodecarcinogênese
mamáriainduzidapelaaplicaçãodeMNU.Observou-se
aindaque
a vitaminaA foi tambémcapazdeprevenira ocorrênciade novasneoplasiasmamárias,após
remoçãocirúrgicadocâncerprimário(MOONe MEHTA,1990).
Maisrecentemente,
demonstrou-se
queoácidoretinóico
9-cisapresentou
maiorefeitoinibitório
doqueo isômerotodo-trans,
emmodelodecarcinogênese
mamáriainduzidapelaMNUemratos,
sendoparticularmente
efetivosecombinado
como tamoxifeno
ouraloxifeno,
moduladores
seletivos
dereceptores
paraestr6genos
(ANZANO
etaI.,1994;1996;HONGeSPORN,
1997).
De umaformageral,taisestudosindicaramqueduranteo processode carcinogênese
mamáriaexisteumperíodoidealemqueascélulasrespondem
aotratamento
comos retinóides,
e dequeestessãomaiseficazesseadministrados
deformacontínua,principalmente
duranteas
etapasdepromoção
e progressão
(MOONetai.,1994;LOTAN,1996).
Descreveu-se
aindaquea administração
devitaminaA, bemcomodosácidosretinóicos
todo-transe 13-cis,principalmente
durantea etapade promoção,
foi tambémcapazde inibira
formaçãode papilomas
cutâneosemmodelodecarcinogênese
de peleinduzidapeloDMBAem
camundongos,
comousema aplicação
concomitante
deumagentepromotor
comoo ésterdeforbol
ou a antralina,
antronaou o ácidoocadáico(DAVlES,
1967;DAWSON,
1987;LOTAN,1996;DE
LUCAetai.,1997).
Resultadosconflitantesforam, entretanto,descritos em relação aos efeitos de
retinóidesna fotocarcinogênese,
em que papilomase carcinomasda pele são induzidos
pelaradiaçãoUV-B.Naverdade,diversosestudosnosanos1970se 1980sobservaram
nesse
modelo,aumentoda carcinogênese
quandoo ácidoretinóicofoi aplicadotopicamenteou
administrado
porviaoral(MOONet ai.,1994;LOTAN,1996).Todavia,emestudomaisrecente
observou-se
nessetipodemodeloemcamundongos,
supressãodaconversãodepapilomasem
carcinomas
pelaaplicação
tópicadeácidoretinóicotodo-trans(ATHARetai.,1991).
Demonstrou-se
tambémqueo ácidoretinóico13-cisfoi capazde inibira carcinogênese
oralemtrêsálferentesmodelosexperimentais,
ouseja,as carcinogêneses
induzidasna bolsa
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faciale na linguade "hamsters"
pelaaplicaçãode DMBA,e a induzidana cavidadeoral de
camundongos
pelaadministração
deóxidodenitroquinolina
(LOTAN,1996),
Alémdisso,observou-se
queos ácidosretinóicos
todo-trans
e 13-cis,bemcomodiversas
retinamidas,
incluindoa 4HPR,alémde suprimirema atipiahistológicade lesõesuroteliais,
tambémreduzirama incidência,o númeroe a severidadedecarcinomasde bexigainduzidos
pelaadministração
intragástrica
deN-butil-N-(hidroxibutil)
nitrosamina
emratosoucamundongos.
A
maioriadosretinóides
efetivosreduziuo aparecimento
dasneoplasias,
suprimindo
a progressão
de
lesõesuroteliais
acarcinomas
derápidocrescimento
(MOON
etaI.,1994;LOTAN,1996).
Relatou-se,ainda, que o acetatode retiniIa foi capaz de inibir a carcinogênese
vesical induzidapela suplementaçãode raçõesde camundongoscom o carcinogênico
N-[4-(5-nitro-2-furil)-2-tiazolil]formamida,
e de reduzira incidênciade adenomase carcinomas
pancreáticos
em ratostratadoscomraçõessuplementadas
comazasserina,ou o númerode
adenomas
presentesnocólonderatosexpostosà DMH(MOONetaI.,1994;LOTAN,1996).
Descreveu-setambémaindarecentemente,
que o ácido retinóico9-cis e a 4-HPR
reduzirama proliferaçãocelulare preveniraina formaçãode lesõespré-neoplásicas
e de
cânceres,emratostratadoscomazoximetano
comocarcinogênico
indutordacarcinogênese
de
cólon(ZHENGetaI.,1997).

2.7.3.2.1Retinóides
e Hepatocarcinogênese
Experimental

Quantoaos poucosestudosdescritosna literaturaa respeitodos efeitosde retinóidesna
hepatocarcinogênese,
seus resultadostêmsidotambémmuitas vezesconflitantes.
Investigaçõesconduzidasnosanos 1970sem ratossubmetidosa modeloqueempregava
aflatoxinaB1comohepatocarcinogênico,
demonstraram,inicialmente,quetantoa administração
de palmitatode retinilacomoa de acetatode retinilanãoforamcapazesde inibiro desenvolvimento
decâncereshepáticos(NEWBERNE
e ROGERS,1973b;NEWBERNE
e SUPHAKARN,
1977).
Mais recentementedemonstrou-se,entretanto,que ratosexpostosa diferentesdoses do
hepatocarcinogênico3'-MDABna ração e tratadoscom raçõessuplementadascom acetatode
retinila(1 mmollkg),nãoapresentaramnóduloshepáticosobserváveis,ao contráriodos animais
do grupo controle, cujos fígados foram bastante comprometidospor essas lesões préneoplásicas(MACKet aI.,1990).
Poroutrolado,relatou-se,a seguir,quea administração
intraperitoneal
intermitentede retinol

emdiferentes
dosagens
(6,25; 12,5e 25mg/rato)
durante
asetapasiniciaisdahepatocarcinogênese
induzidapelo carcinogênico3'-MDABresultouem aumentomoderado,mas não significante,no
desenvolvimento
decâncereshepáticosemratos(OHKAWAetaI.,1991).
Em camundongosC3H-AVY
femeastratadoscom raçõessuplementadascom acetatode
retinila observou-se,por sua vez, redução dose-dependentena incidência de hepatomas
espontâneos(MAlORANAe GULLlNO, 1980), ao contrário de camundongossubmetidosa
modelode hepatocarcinogênese
induzida pela aplicaçãode DENe tratadoscom ácidoretinóico
todo-trans ou retinamidas, que apresentaram aumento no número de carcinomas

hepatocelulares
(MCCORMICK
etaI.,1990),
Em contraste,constatou-seao final de um outroestudoque 90% dos ratos alimentados
com raçõescontendoo carcinogênico3'-MDABdesenvolveramcâncereshepáticos,enquanto
isto ocorreuem apenas11% dos animaisque receberama mesmaraçãosuplementadacom o
ácidoretinóico13-cis(DAOUDe GRIFFIN,1980).
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Damesmaforma,descreveu-se
queinjeçõesintramusculares
deácidoretinóicotodo-transem
ratostratadoscomo carcinogênico
N-nitrosomorfolina
dissolvidonaáguadosbebedouros,resultaram
em reduçõessignificantesno número,e dimensõesde lesões pré-neoplásicaspositivaspara a
enzimayGT, com concomitanteaumentono númerode lesõesmyc 11D-negativas,
sugerindoum
efeitosupressordesseretinóidena expressãodo oncogenemyce na proliferaçãocelularde lesões
pré-neoplásicas
hepáticas(BABAetal.,1991).
Os resultadosdesseestudoestãode acordocomoutraobservaçãotambém conduzidaem
ratos,emquea suplementação
dasraçõescompalmitatode retinilafoi capazde reduziro númeroe
volumede lesõespré-neoplásicas
induzidasnos animaispor aplicaçãode dois diferentesagentes
promotoresdurante8 semanasconsecutivas,
emmodelode hepatocarcinogênese
queutilizavaDEN
comoagenteiniciante(BERBERIAN
etaI.,1995).
Emcontrapartida,
observou-se
em nossomeioqueratossubmetidosao modelodo hepatócito
resistente(RH),que tambémutilizaa DEN comocarcinogênicoiniciantemas que não emprega
agentepromotorportempoprolongado,
e tratadosconcomitantemente
comacetatode retinilaporoito
semanasconsecutivasduranteas fases de iniciaçãolseleção,
apresentaramuma incidênciade
nóduloshepáticosde 100%e apenasumadiminuiçãomoderadado númerototaldessaslesõespréneoplásicas,em comparaçãoa animaisdo grupo controle.Nessascondiçõesexperimentais,a
administraçãode vitaminaA tambémnão reduziusignificantemente
o númeroe as dimensõesde
focosde hepátocitos
marcadospositivamente
pelaenzimayGT(MORENOetaI.,1995a).
Alémdisso,descreveu-seposteriormenteaindaem nossomeio,que ratossubmetidosao
modelode hepatocarcinogênese
do RH e tratadoscom acetatode retinila por cinco semanas
consecutivasdurantea fase de promoçãoinicialda carcinogênese,tambémnão apresentaram
reduçõessignificantesnos númerose dimensõesdas lesões pré-neoplásicashepáticas,em
comparaçãoa animaisdo grupocontrole(RIZZIet aI.,1997).
Quando administradaespecificamente
por oito semanas durante a fase de progressão
observou-serecentemente,entretanto,que a vitaminaA foi capaz de reduzir a incidênciade
hepatocarcinomas
e nódulospersistentes
de hepatócitosem ratosWIStarsubmetidosao modelodo
RH(SILVEIRA,
1998).

2.7.3.3MecanismosdeAçãodosRetinóidesEnvolvidoscoma Carcinogênese

Atéo presenteforamaventados
inúmerosmecanismos
quepoderiamestarrelacionados
comas açõesdavitaminaA e dosretinóidesnasetapasda iniciação,promoçãoe progressão
dacarcinogênese
(GUDASetaI.,1994).
Assim,demonstrou-se
quea vitaminaA e outrosretinóidespodeminibirmutagênicos
de
açãodireta,bemcomoa ativaçãometabólica
de algunscarcinógenos
quimicos,quede outra
formainteragiriamcom o DNAlesando-o(LUPULESCU,
1993).Relatou-se,ainda,que os
retinóides poderiamtambéminduzir as atividadesde enzimas relacionadascom a
metabolização
decompostos
quimicos(GUDASetaI.,1994;WANGe HIGUCHI,1995).
Estesefeitospoderiamser,portanto,responsáveis
pelaatividadeanticarcinogênica
dos
retinóidesmaisespecificamente
na fase de iniciação,emborase tenhadescritoque estes
compostosagempreferencialmente
nas etapasmaistardiasda carcinogênese,
ou seja, na
promoçãoe progressão
(LUPULESCU,
1993;LOTAN,1996).
A etapadepromoção
envolvea expansãodapopulaçãodecélulasiniciadasparaformar
uma lesãopré-neoplásica,
com subsequente
progressãoe conversãoda mesmaem uma
neoplasiamaligna.Estesprocessosestãoassociados,basicamente,
com desregulaçãoda
Moreno, Femando.S.
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proliferação celular e diferenciaçãoaberrante, bem como com perda da capacidade ou
tendênciadiminuídadascélulassofreremapoptose(LOTAN,1996).
Destaforma,as evidênciasde que os retinóidespodemtambématuar de modoprotetor
na etapa da promoçãoou progressãoda carcinogênesese devem, basicaméllte,a diversas
investigaçõesque demonstraramas capacidadesdessassubstânciasde inibir a transformação
in vitro de diversaslinhagenscelulares,de reverterlesões pré-neoplásicasem animais,e de
suprimir a síntese do DNA, a proliferaçãocelular e a angiogênese,além de induzir a
diferenciaçãoe a apoptosede células.Alémdisso,retinóidespodemaindaalterarcomunicações
intercelularesdo tipo hiato,inibir a produçãode prostaglandinas,a induçãoda enzimaornitina
descarboxilaseou a expressãode oncogenescomoc-fosou c-myc e fatoresde crescimentodo
tipo TGF-a.,bemcomoestimulara expressãode citocinastais como o 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
enzima cicloxigenase-2,que cataliza a síntesede prostaglandinase a produção de 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-seaindarecentementeque retinóidestais comoo acetatode retinilae o ácido
retinóico,podemsuprimira induçãoda enzimacicloxigenase-2e a produçãode prostaglandina
E2, mediadaspelo agente promotoréster de forbol em células epiteliais da cavidade oral,
sugerindo que estes efeitos poderiam estar também relacionados com suas atividades
quimiopreventivas
contrao câncer(MESTREet aI.,1997).
Já a enzima ornitina descarboxilase,que cataliza a descarboxilaçãoda ornitina em
putrescina,desempenhaimportantepapelna síntesede poliaminase, portanto,na proliferação
celular, podendo ser induzida por diversos fatores, incluindo a administraçãode agentes
promotoresdo câncer.Nessesentido,descreveu-sequeretinóidespodemreduzirsua atividade
em diversaslinhagenscelularese em modelosexperimentaisin vivo, o que tambémexplicaria,
ao menos em parte, os efeitos inibitóriosdesses compostos na etapa de promoção da
carcinogênese(GUDASet aI.,1994).
Entretanto,acredita-sehojeemdia queé, naverdade,a capacidadequeos retin6idestêm
de modular a expressãogênica através de suas interaçõescom receptoresnuclearesque
atuamcomofatoresde transcrição,a principalresponsávelpor suas propriedadesbiológicase
atividadesna carcinogênese.
Assim,existeminúmerasevidênciasde quealteraçõesna &irutura, funçãoe expressãodos
própriosganesdessesreceptoresnuclearespararetinóidesestãoassociadascoma carcinogênese.
Nessesentido,demonstrou-se,por exemplo,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 localizadono cromossomo17 (WARRELLet aI., 1993;SILVEIRAe MORENO,
1998)e, em um caso de carcinomahepatocelularhumano,alteraçãodo gene para o receptor
RARp por integraçãodo DNAdo vírusda hepatiteB (DEJEANet aI.,1986).
Da mesmaforma,demonstrou-se
tambémumareduçãonasexpressõesdos ganesparaos
receptoresRARa e RARyna pelenormale em neoplasiascutâneasbenignasde camundongos,
induzidapelaadministração
doagentepromotorésterdeforbol.Estase associava,nocaso,comuma
Moreno, Fernando.S.
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ativaçãoconcomitante
dooncogenev-rasHa
e maiorriscodeconversãoà malignidade
(DARWICHEet
aI.,1996).).Já a introduçãode umvetorrecombinante
de expressãodo receptorRARa.em células
de papilomacutâneoresultouem inibiçãoda proliferaçãocelular,em respostaà administraçãode
ácidoretinóico(DARWlCHEetaI.,1996;DELUCAetaI.,1997).
Observou-se,
ainda,concentrações
reduzidasou praticamente
não-detectáveis
do mRNApara
o receptorRARJ3em muitaslinhagenscelularesepiteliaismalignasderivadas,por exemplo,de
carcinomasde pulmão(ZHANGet aI., 1994;1996),de câncerepitelialovariano(CALIAROet aI.,
1994),decarcinomasdocolouterino(GEISENet aI.,1997),decarcinomasde célulasescamosasda
orofaringe(HUet aI.,1991)e de cânceresde mama(SWISSHELM
et ai., 1994;ZHANGet aI.,1996),
bemcomoreduçãodo mRNAparaRARJ3
emcarcinomadecélulasescamosasda regiãoda cabeça
e pescoço(XUet aI.,1994),emlesõespré-neoplásicas
da cavidadeoral (LOTANet aI.,1995b)e em
carcinomasdemama(XUetaI.,1997).
Reduçãodetranscritosparao receptorRARJ3foitambémconstatadaemlinhagensdecélulas
de hepatoma,emcomparaçãoaofígadoadultoderato.Istosugerequeo aumentodaexpressãopara
RARJ3
esteja associado,nocaso, à ãlferenciação
oumaturaçãodoshepatócitos(WANet aI.,1992).
Por outro lado,essasdiversasobservaçõessugerem,ainda,de umaformageralque uma
.

redução
ouperdaespecífica
daexpressão
dedeterminado
genecodificante
parareceptor
nuclearde
retinóide,comoporexemplodo geneparao receptorRARJ3,possaconstituireventoimportanteno
processoem múltiplasetapasda carcinogênesee conúibuirpara com a resistênciaa retinóides
observadaem certas células, e que estes poderiam representar,inclusive,antkmcogenes
(GERADTSetal., 1993;ZHANGet aI.,1996;DELUCAetaI.,1997;XUet aI.,1997).
As observaçõesde que a transfecçãode célulasde carcinomaepiderm6idede pulmão
humano com um plasmídio de expressão do receptor RARJ3resultou em redução da
carcinogenicidade
emcamundongos(HOULEet aI.,1993),e de quecamundongos
transgênicosque
expressamumgeneRARf3anti-sentidodesenvolveram
câncerespulmonares(BERARDet aI.,1996),
bem como a constataçãode que a transfecçãode células de câncer de mama hormônio
independentecom o geneRARf3resultouem recuperaçãoda sensibilidadea retinóidespor parte
dessascélulaspreviamente
deficientesnessegene(ZHANGet aI.,1996),reforçamestahipótese.
Além disso,que alteraçõesna expressãodo gene 1JARf3podem aindacontribuirpara o
desenvolvimento
decânceresdo colouterino,foitambémsugeridopelaanálisede hibridosformados
entre célulassomáticasHeLa de carcinomade colo uterinoe células humanasnormais.Assim,
demonstrou-se
que o tratamentocom ácidoretinóicoresultaem potenteinduçãona expressãodo
geneRARf3em hibridosnão-carcinogênicos
entrecélulasHeLae célulasnormais,mas não nas
célulasHeLaparentaisou noshíbridoscarcinogênicos
(BAUSTataI.,1996).
De certo modo em concordânciacom essas observaçõesrelatou-se,ainda, que a
hiperexpressão
de RARJ3
em célulasHeLaresultouem dramáticasupressãoda proliferaçãocelular
napresençade ácidoretinóicotodo-flans,masnãoemsuaausência(FRANGIONI
etaI.,1994).
Assim, a ativaçãotranscricionalmediadapelos receptoresnuclearese induzida pelos
retinóidespodecontribuirpara com a 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 receptorRARJ3ativadopor seus respectivosligantespode ser
necessárioá atividadeanticarcinogênicade análogosda vitaminaA em pacientesportadoresde
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lesõesorais (LOTANet aI., 1995),ou em célulasde câncerde mama,talveztambémmediada,
nestecasoespecífico,por umainduçãode apoptose(LlU et aI.,1996).
Poroutrolado,a atividadeanticarcinogênica
dosretinóidespodeestartambémrelacionadaà
capacidadeque-algunsdestescompostostêm de transreprimiro complexoprotéicoAP-1, cuja
desregulaçãoestàassociadaa estadosinflamatórios
e àtransformação
maligna.
Sugeriu-seportantorecentementeque retinóidesque têm a capacidadede transreprimir

especificamente
AP-1, inibindo
destaformaosprocessos
deproliferação
etransformação
dascélulas,
poderiamrepresentarvaliososagentesterapêuticosantiproliferativos
e contrao câncer,produzindo,
inclusive,menosefeitoscolaterais(FISHERe VOORHEES,1996;AGADIRet aI.,1997).
Nessesentido,descreveu-se
tambémnosúltimosanosqueretinóidescomatividadeespecífica
anti-AP-1foramcapazesde inibira proliferaçãode linhagensde célulasepiteliaisda epidermede
camundongosensíveisà transfonriação
por agentepromotor,e de cânceresde pulmãoe de mama
(FANJULetaI.,1994;CHENet aI.,1995;LIetaI., 1996).
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3. OBJETIVOS

3.1Geral

Avaliare compararos efeitosdasadministrações
de f3-caroteno
e vitaminaA em ratos
Wistarnaetapadeprogressão
domodelodehepatocarcinogênese
do"hepatócito
resistente".

3.2 Específicos

AvaliaremratosWistara ocorrênciaou nãode eventuaisefeitosinibitóriosdo f3-caroteno
e da vitaminaA emlesõespré-neoplásicas
e neoplásicas,quandoadministrados
durante
a etapade progressãodomodelodehepatocarcinogênese
do"hepatócitoresistente".

AvaliaremratosWistara ocorrênciaounãodeeventuaisefeitosmodulatóriosdo
f3-carotenoou da vitaminaA na proliferaçãocelular, quando administrados
durante a etapa de progressãodo modelo de hepatocarcinogênesedo
"hepatócitoresistente".
AvaliaremratosWistara ocorrênciaou nãodeeventuaisefeitosmodulatóriosdo
f3-caroteno
oudavitaminaAnametilação
dosproto-oncogenes
c-Ha-ras
e c-myc,bem
comodo ganequecodificaparaa enzimaHMGCoAredutase,quandoadministrados
durantea etapade progressão
do modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócito
resistente"
.
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4. MATERIAL
E MÉTODOS

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 experimentoem sala dessemesmobiotérioprovidade ar
condicionado,e que propiciavaa manutençãode uma temperaturaambientede 22°C:!: 2°C,
bemcornode sistemade iluminaçãoprogramadoparageraçãode ciclosclaro-escurode 12 horas
cada,comluzacesaa partirdas6 horas.
Nesseambientecontrolado,os animaisforamalojadosem númerode no máximoquatro,
em gaiolasde polipropilenocom tampasde aço inoxidávele contendomaravalhapreviamente
esterilizada,que foi trocada rotineiramenteem dias alternados.Estes receberam,ad libitum,e
durantetodo o estudo,águae raçãocomercialpeletizada(PurinaNutrimentosltda., Campinas,
Brasil),sendoaindacontroladoo pesodosratosemdiasalternados.

4.2 Delineamento
experimental
Após um períodode aclimataçãode 4 dias, com exceçãode quatroanimaisque
constituíram
umgrupocontrolenãosubmetidoa qualquerprocedimento
experimental
durante
todoo estudo(ratosnormais),masquesimplesmente
permaneceram
na mesmadependência
do biotérioemqueos outrosgruP- g-e- erimentais
foramalojadosatéseremsacrificados
após

E

12 meses,todos os outros ratos =28 foram submetidosao modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócitoresistente"(RH) ese volvidopor SOlT e FARBER(1976),modificadopor
SEMPlE-ROBERTS
etai.(1987)e adaptado
pararatosWistar(MORENO
etai.,1991).
Paratanto,administrou-se
nosanimais,logodeinício,e porviaintraperitoneal,
umaúnica

-

dose (20 mg/1009 de pesocorpóreo)necrogênicade dietilnitrosamina(DEN SigmaChemical
Co.,St Louis,MO,USA),dissolvidaemsoluçãosalinaestérila 0,9%.Decorridasduassemanas,deuse 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
(DMSO- Sigma)e óleodemilho(Mazola~.
(2-AAF- Sigma)dissolvidoemdimetilsulfóxido
A seguir,24 horasapósa quartadosede 2-AAF,todos os ratosforam submetidosa 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(20 mg/kgde pesocorpóreo),tambémdissolvidasem dimetilsulfóxidoe óleo de
milho(Figura 1).Apósesseprocedimento,
os animaisforamdistribuídos,quandoindicado,em três diferentes
gruposexperimentais,
ouseja,nosgruposdenominados
OM,J3CeVA,respectivamente.
Decorridos10 mesesda iniciaçãocom DEN,deu-seinicio ao tratamentodos três grupos
de ratos, com óleo de milho(grupoOM; 0,25 mU1009 de peso corpóreo),J3-caroteno(grupo
J3C;7 mg/1009 de peso corpóreodissolvidosem 0,25 ml de óleo de milho;trans J3-caroteno
tipo1,Sigma)ouvitaminaA (grupoVA; 1 mgl1009 depesocorpóreodissolvidoem0,25ml de
óleo de milho;acetatode retinila,Merck,RJ, Brasil),respectivamente,por via intragástricae em
dias alternados,e que se estendeupor 8 semanasconsecutivasaté a ocasiãodo sacrificiodos
animais(Figura 1).
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FIGURA 1. Representação esquemática do modelo experimental.
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4,3 Verificaçãoda Purezado J3-caroteno
e da VitaminaA a SeremAdministradosnos
Animais

Paracálculodasquantidadesadequadasde j3-car0teno
e vitaminaA a seremadministradas
nos animaisem dias alternadose por 8 semanasconsecutivas,verificou-sea pureza dessas
substânciasapós preparode urna solução-mãede concentraçãoteoricamenteconhecida,do
carotenóide(transj3-caroteno
tipo1,Sigma)eméterde pe1róleo
(SynthPA)e da vitaminaA (acetato
deretinila,Merck)emhexano(MerckPA).Devidoà altaconcen1ração
dessassoluções,estasforama
seguirdiluidas,procurando-se
obteras concen1rações
adequadasparaleiturasa seremrealizadas
emespec1rofotôrne1ro
(Beckman,
modeloDU-70,CA,EUA).
De possedos valoresde absorbânciasmáximas,calculou-seo teor real de J3-carotenoe
retinol(vitaminaA) nasrespectivassoluções,utilizando-sea seguintefórmula:

ua docomposto=

Anáx

mL de solução

onde:

x vol. x 104
1%E1
em

Amáx= absorbânciamáxima
1%E1em=

coeficiente
deabsorção,
específico
paracadacompostoem

umdeterminadosolvente
vol. = volume(mL)do solventeemqueo compostofoi dissolvido.
o valor do coeficientede absorçãoutilizadopara o cálculo do j3-carotenofoi de 2592,
referenteao éter de pe1róleo(DAVIES,1976),realizando-sea varreduraen1re350 e 520 nm no
espec1rofotômetro.
Da mesmaforma,o valor do coeficientede absorçãoempregadoparao cálculodo retinol
foi de 1826, referente ao hexano (RETTENMAlERe SCHUEP, 1992), sendo a varredura
realizadaen1re300e 350nm.
Determinou-sea porcentagemde purezarelacionando-seos valoresreale teórico.

4.4 SacrifíciodosAnimais

Decorridasas 8 semanasde 1ratamentodostrês gruposexperimentais,na noite anterior
ao sacrifícioretirou-seas raçõesqueestavamà disposiçãodosratos.
Urnahoraantesdesteocorreradminis1rou-se,
entretanto,em todosos animais, urnaúnica
dose in1raperitoneal
(10 mgl100de peso corp6reo)de 5-bromo,2-desoxiuridina
(BrDU- Sigrna),
dISSOlvida
emDMSO(Sigrna)e soluçãosalina(1:3v/v).
Alémdisso,antesdosacrifíciopesou-setodosos ratosembalançaele1rônica
digital(ACATEC
BCM 1100;São Paulo,Brasil).A seguir,estesforamanestesiadoscom éter etílico(MerckPA) e
colocadosemdecúbitodorsalsobrepranchacirúrgica,procedendo-se,
então,à laparotomia.

O sacrifíciose deusob inalaçãocontínuado anestésico,a1ravésde secçãoda aorta
abdominal
e consequente
choquehipovolêmico.
Emseguida,retirou-seo fígadodos ratos,quefoi então"lavado"em soluçãosalinaà
0,9%gelada,pesadoembalançaele1rônica
digitalACATECBCM1100e examinadodo ponto
devistarnacrosc6pico.
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Subsequentemente,
seccionou-secadalobohepáticoemfatiasde aproximadamente
0,3 cm de espessuracompreendendo,
concomitantemente,
regiõesao redor das lesões
consideradas
"normais"
à macroscopia
e asprópriaslesõespré-neoplásicas
e neoplásicas,
para
posteriorfixaçãoe realizaçãodeexamesmicroscópicos
(histoquímica
enzimáticapáia a yGT,
histopatológico
atravésdahematoxilina-eosina
e imunohistoquímica
paraa BrDU).
Colheu-sena ocasiãoamostrasdo lobodireitodo fígadocontendoapenasas regiões
consideradas"normais"à macroscopiaparadeterminação
dasconcentraçõeshepáticasde
~-caroteno,retinole DNA,bemcomoparaa avaliaçãoda metilaçãodos proto-oncogenes
c-Ha-rase c-myce dogenequecodificaparaa enzimaHMGCoAredutase.Da mesmaforma,
colheu-setambémamostrasdelesõeshepáticaspré-neoplásicas
e neoplásicas
eventualmente
presentes,
especificamente
paraavaliação
dametilação
dosproto-oncogenes
c-Ha-rase c-myc,
bemcomodogeneparaa enzimaHMGCoAredutase.Estasforamimediatamente
congeladas
emnitrogêniolíquidoe, a seguir,armazenadas
emcongelador
a -70°C(Kelvinatorseries100,
Wis.,EUA).

4.5 ExameMacroscópico

Cadalobo do fígadofoi examinadoindividualmente,logo de início,quantoà presençaem
sua superfíciede formaçõespré-neoplásicas(Figuras 2a, b e c) ou neoplásicas(Figuras 3a e
b) de tamanhosvariadose 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. Aspectomacroscópico
de fígadode ratotratadocomóleode milhoporoito
semanasconsecutivasdurantea fase de progressãodo modelode hepatocarcinogênese
do
"hepatócitoresistente".Observarna superfíciedos diversosloboshepáticos,a presençade
formaçõesnodularesde coloraçãoamareladaou esbranquiçada,
com volumesdesiguaise
contornosirregularese maldelimitados,
comprometendo
e deformando
grosseiramente
o órgão.
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4.6 ExameMicroscópico

4.6.1MicroscopiadeLuz

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

4.6.1.1 Histoquímica
EnzimáticaparaEvidenciação
da Atividadede 'Y-glutamiltranspeptidase
(yGT)

Os fragmentosde fígado foram rapidamentecongeladosem nitrogêniolíquido e
transportados
emgelo seco,parasubsequente
estocagem
emcongelador
a -lO°C.
Posteriormente,
utilizou-seum criostatoCryocut1800(Reichert-Jung;
Alemanha),do
Laboratóriode OncologiaExperimentaldo Departamento
de Patologiada Faculdadede
MedicinaVeterinária
e ZootecniadaUniversidade
de SãoPaulo,SãoPaulo,paraobtençãode
A seguir,estesforamfixadosemacetona(SynthPA)a 4°Cpor 10
cortesde 10 micrômetros.
minutose mantidosemgeladeiraatéarealização
dareaçãodecoloração.
Nessesentido,a técnicautilizadafoi a preconizada
porRUTENBURG
et aI.(1969).Para
tanto,realizou-se,
inicialmente,
incubaçãodoscortesemestufaa 3loC,por30 minutos,coma
seguintemistura:
2,5 mgde y-glutamil-4-metoxi-2-naftilamida
(Sigma),dissolvidosem0,05 mLde
DMSO(Sigma);
0,05mLde hidróxidode sódia 1 N (MerckPA);
14 mLde cloretode sódioa 0,85%(J.T. BackerPA,SP,Brasil);
10 mLde glicil-glicina(Sigma),e
10 mgde FastBlueaa saft(Sigma).
A seguir, após a incubação,lavou-seos cortespor 2 minutosem soluçãosalina à 0,9%,
em soluçãode sulfatode cobre0,1 M (J. T. BackerPA)por 2 minutose, novamente,em solução
salinaa 0,9%por 2 minutos.
Efetuada a coloração, montou-se os cortes em glicerina para subsequente exame
quantitativoemsistemacomputadorizadode análisede imagem,constituídopor um microscópio
(Olympus,Japão)ou lupaao qualse encontravaacopladacâmerade vídeoque se conectavaa
um microcomputadorAT-486, equipadocom placa apropriadae com o programaBIOSCANOPTIMAS4.1 (Edmonds,CA, EUA).
Para tanto, após calibraçãodo equipamento,delimitou-seas áreas de interessecom o
cursar,fornecendoo programaautomaticamente
suasrespectivasdimensõesemcm2.
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ExameHistopatológico Através de Coloração pela Hematoxilinae Eosina

Fragmentos
representativos
de cadalobohepáticoforamtambémfixadosem formõ:a
10%,emsoluçãosalinatamponada
comfosfato(PBS),duranteaproximadamente
48horas.
A seguir,estes materiaisforamprocessados
por técnicasrotineirasde desidratação,
diafanizaçãoe indusão em parafina,otXendo-se,posteriormente,
cortes seriados de aproximadamente

5 J.UT1. Estesforam,subsequentemente,
coradoscomhematoxilina
de HARRISe eosina,basicamente
como descritopor JUNQUEIRAe JUNQUElRA(1983).

4.6.1.3ExameImunohistoquímico
paraa BrOU

Fragmentosrepresentativos
de cada lobo hepáticocontendoáreas consideradas
"normais"à macroscopia
e lesõespré-neoplásicas,
bemcomo,eventualmente,
neoplásicas,
foramfixadosem metacam(60% de metanol,30% de clorofórmioe 10% de ácidoacético
glacial;MerckPA)poraproximadamente
48horas.
Emseguida,estesforamsubmetidos
àstécnicasrotineirasdedesidratação,
diafanização
e inclusãoemparafina,sendo,então,obtidoscortesseriadosdeaproximadamente
5 Jlm.
Subsequentemente,
realizou-se
nosmesmosa técnicaimunohistoquimica
paraa BrDU,
utilizando-se,
paratanto,anticorposprimáriosmonodonaisanti-BrDU(Dako,Dinamarca)na
diluiçãode 1:60e anticorpossecundários
biotinilados
anti-imunoglobulinas
de coelho(Vector
laboratories,CA,EUA),nadiluiçãode1:400.
O métodoutilizadofoibasicamente
o daavidina-biotina
(HSUetai.,1981),intercalando-se
cadaprocedimento
comlavagensdaslâminasemsoluçãosalinatamponadacomfosfato(PBS).
Assim,nessesentido,logodeiníciooscorteshistológicos
foramdesparafinizados
emxilol
e hidratadosem sequênciados álcooisabsoluto,a 95% e a 70%,e, por último,em água
destilada.
A seguir,estesforam incubadospor 1 hora em ácido clorídrico2N (Merck,PA),
bloqueando-se,
subsequentemente,
por 30 minutos,a peroxidaseendógenaatravés de
incubaçãodaslâminasemmetanol(labsynth,PA)contendo50%de peróxidode hidrogênioa
30volumes(labsynth,PA).
Estescortesforam,então,incubadoscom os 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) e soluçãosalinatamponada
(PBS;59ml).
Em seguida,incubou-seos cortespor 30 minutoscom os anticorpossecundários
biotiniladosna diluição anteriormentecitada, seguindo-sea aplicaçãodo conjugadoavidina-

biotina-peroxidase
(Vectastain-ABC
kit, Vector)diluídoem PBS(1:400),por 30 minutos,e,
posteriormente,de soluçãocontendosubstratoda peroxidasepreparadaimediatamente
antesda utilizaçãoe consistindona misturade peróxidode hidrogênio
a 0,02%(MerckPA)
com3,3'-diaminobenzidina
(Sigma)a 0,1%emPBS.
Finalmente,
estesforamlavadosemPBSpor5minutos,contracorados
comhematoxilina,
desidratados,
diafanizados
e montados
comresinasintética.
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4.7 Determinação
dasConcentraçõesHepáticasdep-carotenoe retinol

Para a determinaçãodas concentraçõeshepáticasde p-carotenoe retinol, colheu-se,
duranteo sacrifício,amostrascom aproximadamente1 g do lobo direitodo fígadodos animais,
de áreasconsideradas"normais"aoexamemacroscópico.Estasforamrapidamentecongeladas
em nitrogênio líquido e transportadasem gelo seco, para subsequente estocagem em
congeladora -7QoC.
As análisesde p-carotenoe retinolno fígadoforam realizadasatravésde cromatografia
líquidade altaeficiência(CLAE).
Paratanto,realizou-se,logode início,os processosde saponificaçãoe extraçãodo retinol
e p-caroteno,basicamentede acordocomAL-ABDULALY e SIMPSON(1989).
Assim,o fígadofoi pesadoemtubo de ensaioe 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 mistura em
repousoduranteumanoite,noescuro,sob nitrogênioe à temperaturaambiente.
Ao términodesseperíodo,a misturafoi transferidapara un@nmeyer contendo50 mL
de éter etilico (SynthPA) e agitadamecanicamentepor 15 minutós,sendo,então, transferida
paraumfunilde separação,ondese descartoua fase metanólica.
A seguir,removeu-seo álcali residualpresente na fase etérea através de sucessivas
lavagens com água destilada, transferindo-se, subsequentemente,a solução para um
erlenmeyere retirando-sea água remanescenteatravésda adição de sulfato de sódio anidro

(SynthPA).

.

O éter etílicocontendoo p-carotenoe o retinolfoi, então,transferidopara um balãoe
evaporadoatéà secura,em rota-evaporadora vácuo(Tecnal,SP,Brasil).
Em seguida,lavou-seesse balãocom 2 mL de éter etílicoe separou-sea soluçãoem
duas alíquotasde 1 mL cada,evaporando-sesubsequentementeo éter com nitrogênio.A uma
dessas alíquotas adicionou-se 0,3 a 0,5 mL de metanol (Merck, grau HPLC) para a
determinaçãode p-caroteno,e na outracerca de 0,5 a 2,0 mL de hexano(Merck,grau HPLC)
paraanálisede retinol.
Antesda injeçãono cromatógrafoas amostrasforamfiltradasem membranasde 0,45 Jlm
de malha.
O p-caroteno presente no fígado foi determinadoatravés de cromatografiade fase
reversa,basicamentede acordocomSCHMITZet a/. (1991).
Paratantoutilizou-secromatógrafoShirnadzuLC9A(Japão)com sistemade bombeamento
paramultisolventes,
auto-injetor
e detectarUV-VlS.Alíquotascom volumecorrespondente
a 20 J.Ll
foraminjetadasnoaparelho,sendoo carotenóideseparadoemcolunaC18(Vydac201TP 54;5 J.Lffi,
250x 4,6mmDI)e eluídoatravésdefasemóvelconsistindoemurnamisturade metanol(Merckgrau
HPLC),acetonitrila
(MerckgrauHPLC)e água(88:9:3v/v/v),comfluxode2 mUminuto.A detecçãofoi
realizadanocomprimento
deondade452nm.
Por outrolado,a determinaçãodo retinolno fígadofoi realizadaatravésde cromatografia
líquida em fase normal,basicamentede acordo com RElTENMAlER e SCHUEP(1992), e
empregandoo mesmocromatógrafoe sistemade bombeamentoe injeçãodescritosacima,com
exceçãodo detector,que no casofoi defluorescência.
Além disso,para a separaçãodo retinol nas alíquotasde 20 JlL que foram injetadasno
aparelho, utilizou-secoluna de sílica com micro-esferasde 5 Jlm, 6 mm de diâmetrointerno
e 15 em de comprimento(Shimadzu,Japão),bemcomosistemade eluiçãoisocrático(fluxo de
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2,0mUminuto)
comfasemóvelconsistindo
deumamisturade hexano(MerckgrauHPLC)com
isopropanol
(MerckgrauHPLC),naproporção
de99:1(v/v).Paraa detecção,os comprimentos
deondaempregados
foram:emissão=480nme excitação= 330nm.
Deacordocomessascondições
experimentais,
o tempoderetençãodoJ3-caroteno
foi de
aproximadamente
12 minutose o da vitaminaA de 8 minutos,tendosidoestesidentificados
atravésdecomparação
comostemposderetençãodospicosdospadrõescorrespondentes,
ou
seja,doJ3-caroteno
todo-tlâns(Sigma)e doretinoltodo-tlâns(Sigma).
Damesmaforma, a quantificação
dessescompostos
foi feitaatravésde determinação
das áreasdos picose comparaçãocom os respectivospadrões,utilizando-se
curvasde
calibração.Antesda construçãodas mesmasverificou-seo grau de purezados padrões,
conformedescritonoitem3.3.

4.8 Determinação
daConcentraçãoHepáticadeDNA

Paraa determinaçãoda concentraçãohepáticade DNAfoi utilizadoo métodobioquimico
de BURTON(1956),realizando-seas análisesem duplicatase com repetições,em amostras
contendo aproximadamente1 g de fígado obtidas de regiões do lobo direito consideradas
"normais"ao examemacroscópico,e armazenadasa -70OC.
Assim,apóspesagemde 500mgdefigadoembalançaeletrônicadigitalestesforam1riturados
em homogeneizador
tipoPotter-8vehjemcom3 mLdeácidoperclórico(PCA;MerckPA)1 N gelado,
centrifugando-se
o homogeneizado,
subsequenternente,
a 8000r.p.m.(centrífugaSorvalllnstrurnents,
EUA,modeloRC5C,rotorSS34)por10minutos,à temperatura
de4OC.
Desprezou-se,emseguida,o sobrenadante.
A seguir,com auxíliode bastãode vidro,dissolveu-seo precipitadoem 6 mL de PCA0,5
N gelado,agitou-seo mesmopor 2 minutosem agitadorde tubos (Marconi,modelo 162, SP,
Brasil)e centrifugou-sea suspensãoa 8000r.p.m.,por 10 minutose à temperaturade 4°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(New BrunswickScientific,
modeloR76,NJ, EUA)a 70°C,por 1 hora.
Decorridoesse período,e duranteo qual se tomou a cautelade agitar manualmentea
suspensãoa cada 5 mínutos,esta foi centrifugadaa 8000r.p.m. por 10 minutosà temperatura
de 4OC,armazenado-se,
em seguida,o sobrenadantea 4°C.
Para a determinaçãoda concentraçãode DNA nesse sobrenadantepipetou-se,então,
100 ~L dessaamostraem tubo de vidro,adicionando-se900 ~L de PCA0,5 N e 2mL de uma
soluçãode õlfenilaminalacetaldeído,
armazenando-se
subsequenternente
a soluçãopor 17 horasao
abrigodaluz.
A soluçãode difenilaminalacetaldeído
consistiunoseguinte:50 mLde soluçãode difenilamina
[750 mg de õlfenilamina(Sigma),50 mL de ácidoacéticoglacial(MerckPA) e 750 ~ de ácido
sulfúricoconcentrado(MerckPA),juntamentecom 250 IlL da soluçãode acetaldeído(125 ~ de
acetaldeído-Ruka ChemieAG,Suíça- em6 mLdeáguadestilada)].
A leiturada absorbância
foi realizadaemespecfrofotôrnetro
HitachimodeloU3410(Japão),no
comprimentode ondade 600nm,determinando-se
a concentraçãode DNAatravésde comparação
comcurvapadrãoconstruídaatravésda utilizaçãode DNAdetimodevitela(Sigrna).
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e c.myc, bem como do

c.Ha.ras

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 sacrifício e 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)

0,05 M (pH 7,6) contendo 0,1% de Tritone cen1rifugadoa 3500 r.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 10 minutos, 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,
procurando-seevitarcontaminaçãocom a camada
recolheu-sea fase aquosa cuidadosamente,
de proteínasdesnaturadas,estratificadana interfacecom afase orgânica,

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 M e Tris-HCI0,01 M (pH 8,0),

eliminando-se,
subsequenternente,
oRNAcontaminante
atravésdotratamentocom 100 Jlg/mL
de RNase livre de DNase (RNaseA, Pharmacia Biotech,EUA),por 2 horase à temperatura de 37oC.

A seguir, realizou-se nova extração com solução de clorofórmio:álcool isoamílico e
precipitação em etanol absoluto,como descrito anteriormente.O DNA purificado foi, então,
"lavado"em etanola 70%, secado á temperaturaambientee dissolvidoem solução de Tris-HCI
0,01 M (pH 8,0). Posteriormente,sua concentraçãofoi determinadaem um comprimentode
ondade260nm,utilizando-se,
paratanto, espectrofotômetro
HitachimodeloU341O(Japão).
Moreno, Femando.S.
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4.9.2 Digestão do DNAGenõmicocom Enzimasde Restrição

Paraavaliaçãodopadrãode metilaçãodosoncogenes
c-Ha-rase C-fiílc,bemcomodo
genequecodificaparaa enzimaHMGCoA
redutase,
o DNAgenômico
(10J.!g)extraídodas
amostrasde fígadofoi, então,submetidoà digestãocom 5 U/J.!gde DNAdas enzimasde
restriçãoHpa11
e MspI (Pharmacia),
por3 horase à 37°C.
Apósa digestão,e previamente
à eletroforese
dasamostrasde DNAdigeridoemgel de
agarosea 1% (Sigma),adicionou-seàs mesmas3 J.!Lde soluçãocontendoglicerola 30% em

águagraureagentetipo I (Milli-QPlus,MilliporeCo.,EUA),EDTA (Sigma)a 1 mM,azulde
bromofenol
(Sigma)a 0,25%e xilenocianolFF(Sigma)a 0,25%.

4.9.3 Eletroforese em Gel de Agarose e Transferência para Suporte Sólido

Osfragmentosde restriçãoresultantes
da digestãodo DNAgenômico(10 J.!g) com as
enzimasHpa11e MspI, bemcomoamostrade DNAde fago À digeridocom a enzimade
restriçãoHind 111
(Sigma)e utilizadocomo marcador,foramentãoseparadosatravésde
eletroforesehorizontalem gel de agarose(Sigma)a 1%, durante16 horas,a 20 V e em tampão
TPE1x contendoTris-HCI0,036M, NaH2P04
(Sigma)0,03Me Na2EDTA(Sigma)0,01M,
pH 7,5. Subsequentemente,
fotografou-se(Polaroid,modeloDS 34; England)o gel em
transiluminador
equipadocom luz UV (Pharmacia)
e utilizando-se
filme Polaroid667, após
coloraçãodomesmocombrometodeetidio(0,5J.!g/mL;
Sigma).
A seguir,transferiu-se
o DNAparamembrana
denitrocelulose
comsuporte(Schleicher
&
Schuell0,45J.!ffi),basicamente
de acordocommétododescritooriginalmente
porSOUTHERN
(1975).
Paratantodespurinizou-se
previamente
o DNA,imergindo-se
o gel por 15 minutosem
HCI (MerckPA) 0,2 M. Alémdisso,apóslavagemdo gel com água grau reagentetipo I
desnaturou-se
o DNAem soluçãocontendoNaOH(MerckPA)0,5 M e NaCI1,5M, por 15
minutos.Esteprocedimento
foi repetido,comsubsequente
neutralização
emtampãocontendo
Tris-HCI0,5MpH7,5e NaCI1,5M,por30minutos.Cadaumadessasetapasfoirealizadacom
suaveagitaçãodogelmergulhado
nasrespectivas
soluções,
e àtemperatura
ambiente.
A transferência
foi efetuadaporcapilaridade
duranteperíodocompreendendo
cercade
18-20horas,atravésda utilizaçãode papelde filtro3 MMChr.(WhatrnanInternational
Ltd.,
England)etampãoSSC20xpH7,0(NaCI3M,citratodesódio0,3M).
Emseguida,fixou-seirreversivelmente
o DNAà membrana
de nitrocelulose,
expondo-se
a mesmapor2 horasa umatemperatura
de 80°C, emfornoà vácuo(25mmHg;Fanemmodelo
099, Brasil).

4.9.4 Pré-hibridização,Hibridização,Lavagemda Membranae Autorradiografia

Tais procedimentos
foram realizados,basicamente,
de acordocom o descritopor
SAMBROOK
etai.(1989).
Assim,a membranade nitrocelulosecontendoo DNA genômicodigeridofoi préhibridizada,logo de início, em forno de hibridização(Technemodelo HB200;Techne
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(Cambridge)
Ltd.,England),
porumanoitee a 42°C,emumexcessodesolução(0,1mUcm2de
membrana)
contendo:formamida
desionizada
a 50%(Sigma),SSC6x,soluçãode Denhardt5x
(0,5 g Ficol 400 [Pharmacia],polivinilpirrolidona
[Sigma],albuminabovina fração V),
dodecilsulfato
de sódio(SDS;Sigma)a 0,5%,NaH2P04
0,05MpH 7,0e 100J.lg/mlde DNA
sonicadode espermade salmão(Pharmacia)
desnaturado
mediantefervurapor 10 minutose
rápidoresfriamento
emgelopor2 minutos.
Subsequentemente,
por ocasiãoda etapade hibridização,
conduzidaa 42°Ce por 48
horas,adicionou-se
àsoluçãodepré-hibridização
asondamarcadacom32P,apósdesnaturação
damesmaatravésdefervurapor10minutose incubação
emgelopor2 minutos.
Decorridoo procedimento,
descartou-se
a soluçãodehibridização
e lavou-segentilmente
a membrana
sobagitação,porperíodode5 minutose àtemperatura
ambiente,
emumasolução
contendoSSC2x e SDSa 0,5%,e, emseguida,por 15minutosà temperaturaambienteem
umasoluçãoSSC2x e SDS0,1%e, finalmente,por 10 minutosa 52°Cem umasolução
SSC0,1xe SDS0,5%.
Apósas lavagens,e enquantoaindaúmida,envolveu-se
a membranaemfilmede PVC,
retirando-se
o excessode líquidoatravésde suavecompressão
manualsobrea mesma.Em
salaescuraapropriada,
estafoi entãocolocadaentrefilmesradiográficos
X-OMAT-K(Eastman
KodakCo., NY, EUA),inserindo-se,
em seguida,todo o conjuntoem um chasside metal
contendotelas intensificadoras
(Imagemlanex, baseverde;EletroMédica,Brasil),que foi
posteriormente
armazenado
a-70°C.
Decorridoo tempoadequado
deexposição
(deumdiaa umasemana),revelou-se
e fixouse os filmesradiográficos
utilizando-se,
paratanto,reveladore fixadorGBX(KodakBrasileira
Com.Ind.Ltda;Brasil),respectivamente,
deacordocomasinstruçõesdofornecedor.

4.9.5OrigemdasSondase suasMarcações

Assondasv-Ha-ras,derato,com0,73kb, e c-mychumana,com1,4kbe para03° éxon,
foramadquiridas
daOncor@,
Gaithersburg,
MD,EUA.
Poroutrolado,a sondaparao geneda HMGCoAredutasefoi gentilmente
cedidapelo
Prof. Dr. D.S.R.Sarma,do Departamento
de Patologiada Faculdadede Medicinada
Universidadede Toronto,Canadá,e consistiaem um fragmentocom 4,5 kb do plasmídio
pRed227(ATCC),representando
o cDNAparaa HMGCoA
redutasedehamstere contendotoda
a regiãocodificante,bemcomo163pb da região5' não-traduzívele 1,65kb da sequência
3' não-traduzível
(CHINetaI.,1984).
Estasforammarcadascoma-32P-dCTP
(Amersham,
sp.act.6000Ci/mmol)utilizando-se
o conjuntoMultiprimeDNALabellingSystemda Amersham,de acordocomas instruçõesdo
fornecedore essencialmenteconformeos procedimentosdescritospor FEINBERGe
VOGElSTEIN(1983b,1984).
Apósa marcação
porperíododeumanoite,assondasforampurificadas
dosnucleotídeos
marcadosnão-incorporados,
mediantefiltraçãoem gel de SephadexG-50,utilizando-se,
para
tanto,colunasdescartáveis
(Nick@
Column;Pharmacia).
Foramobtidas,rotineiramente,
sondas
comatividades
específicas
correspondendo
a (1-3)x 109cprnlllgdeDNA.
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4.10 AnáliseEstatística

Quanaoindicado,a análiseestatísticados resultadosfoi realizadacom auxílio do
programaINSTATparamicrocomputador
(GraphPad
Software
V2.01- Copyright1990-1993).
Assim,logode início,parase verificara existênciade diferençassignificantes
entreos
diversosgruposexperimentaisutilizou-seo teste de Kruskall-Wallis,análisede variância
não-paramétríca
capazdeverificarheterogeneidade
entregruposemqueo n<30.Quandoisto
ocorreu,empregou-se,
logoa seguir,o testenão-paramétrico
de Mann-Whitney
comnívelde
confiançade95%,paraa realização
decomparações
grupoa grupo(GADe WEIL,1989).
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5, RESULTADOS

5.1 CurvaPonderaldosAnimaisDuranteAplicaçãodo Modelod~Hepatocarcinogênese

A Figura5 demonstra
curvaqueilustrao comportamento
duranteos primeirossessenta
diasdo estudo,dos pesoscorpóreosdos ratosWistarqueforamsubmetidosao modelode
hepatocarcinogênese
do "hepatócitoresistente"(RH).Pode-seobservarnessaFigura que
duranteesseperíodoos animaistenderam,deumaformageral,a ganharpeso,excetodurante
quatrodiasapósa aplicaçãointraperitoneal
docarcinogênico
iniciantedietilnitrosamina
(DEN)e
durantea fasedeadministração
das6 dosesde 2-acetilaminofluoreno
(2-AAF)por intubação
gástrica,quandoestese mantevepraticamente
constante,bemcomoapósa realizaçãoda
hepatectomia
parciala 70%,quandohouve,inclusive,e comoesperado,decréscimo
pondera!.
Estasvariaçõesdevemrefletir,portanto,alémdocrescimento
normalesperávelemratos
jovens,os momentos
emqueestessofreramas respectivas
intervenções
relativasá aplicação
do modelode hepatocarcinogênese
e as própriastoxicidadesda DEN e do 2-AAF,nas
concentrações
emqueforamempregados.
Decorridosesses sessentadias, os animaisforam distribuídosem três grupos
experimentais
a seremtratadosa partirda40asemanadaaplicaçãodaDEN,comóleodemilho
(grupoOM- controles),j3-caroteno
(grupoj3C)ou vitaminaA (grupoVA),respectivamente
(Figura1).

Moreno, Femando.S.
Faculdadede CiênciasFarmacêuticas- USP

EFEITOS DAS ADMINISTRAÇÕESDE (3-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPADE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO "HEPATÓCITORESISTENTE'

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, Bem como 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,com óleode milho,13caroteno ou vitaminaA,respectivamente,e que se estendeu por oitosemanas 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 tratados comóleode milho(grupoOM- controles),p-caroteno
(grupo PC) ou vitaminaA (grupoVA),por 8 semanas consecutivas,durante a fase de
progressãoda hepatocarcinogênese.
N

Grupos

Peso

Peso

Peso do

corpóreo
inicial'
(g)

corpóreo
final'
(g)

fígado'
(g)

Peso relativo
do fígado/100
g de peso
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.

Pode-seobservarnessaTabela, a homogeneidadedos pesoscorpóreosdos animaisdos
três gruposexperimentais,porocasiãodo inicio das administraçõesde óleo de milho(grupo OM

-

controles),J3-caroteno
(grupoPC)ou vitaminaA (VA)na 40asemanaapósaplicaçãodo
carcinogênico
inicianteDEN.
Aos12 mesesdeexperimento,
ou seja,após8 semanasconsecutivas
detratamentoe
quandodosacrifíciodosanimaisnafasedeprogressãodomodelodoRH,observa-se
aindana
Tabela 1 queos pesoscorpóreosdosratosdostrêsgruposexperimentais
praticamente
não
diferiramentresi,e queospesosdosanimaisdosgruposVAe OMse mantiveram
praticamente
inalteradosem relaçãoa seus respectivospesosapresentados
por ocasiãodo inicio das
aplicaçõesna 40asemana,enquantohouvecerta tendência,emboranão estatisticamente
significantede acordocom o teste de MannWhitneypara amostrasnão-pareadas,
destes
aumentarem
nogrupopC. Istopodeindicarqueas dosesadministradas
docarotenóide,
e até
mesmodoretinóide,nãoresultaram
nopresenteestudoemtoxicidade
geraldignadenota.
Poroutrolado,emboratambémnãoresultandoemdiferençassignificantes
do pontode
vistaestatístico
deacordocomo testedeMannWhitneyparaamostrasnão-pareadas,
os pesos
dos fígados,inclusivedos relativos,dos animaistratadoscom p-caroteno(grupoPC) ou
vitaminaA (grupoVA) durante8 semanasconsecutivas
e sacrificados
12mesesapósaplicação
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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 hepatocarcinogênese
do "hepatócitoresistente",tratados a partir da 4()a semana
do experimentocomóleo de 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 hepatocarcinogênese desencadeado 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.

Tabela 2.Quantificação
das 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
nódulos
nódulos
com nódulos
persistentes persistentes persistentes
(%)

N°.de ratos
com câncer

Incidência de
cânceres
(%)

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

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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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.

Grupos

n

NúmerodeF/N
porem2*

Áreamédiade
F/Npormm2*

%deÁreado
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:!:desviopadrão da média.
Pode-seobservarna Tabela3 quefoi praticamente
idênticoo númerode lesõespréneoplásicas
(focose nódulos)marcadaspositivamente
pelaenzimarGT, observadonofígado
dosanimaisdosgruposOM(controles),
pC e VA,ouseja,daquelessubmetidos
ao modelodo
RHe tratadosda 40aà 48asemanado estudocomóleode milho,p-carotenoou vitaminaA,
respectivamente,
durantea fase de progressãoda hepatocarcinogênese.
Todavia,pode-se
tambémconstatarnessaTabelaqueanimaistratadoscomp-caroteno(grupoPC)ouvitaminaA
(grupoVA) por8 semanasconsecutivas,
tenderama apresentarporocasiãodo sacrifícioao
Moreno,Femando.S.
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términoda 48asemana,lesõespré-neoplásicas(focose nódulosde hepatócitos)positivaspara.
a enzimayGT commenoresáreasmédiase que ocupavammenoresporcentagensda área do
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-neoplásicos
consistemem áreas em que os hepatócitosse
encontram
morfologicamente
alterados,
correspondendo,
respectivamente,
a diâmetros
inferiore
igualousuperioraode umlóbulohepático.Alémdisso,essespodemser predominantemente
constituídos
porcélulasclaras,acidófilas,basófilas,ouseremmistoscontendocélulasclarase
acidófilas.
O aspectohistológicodos focose nódulosde hepatócitosdos ratossubmetidosao
modelode hepatocarcinogênese
do"hepatócito
resistente"
(RH)observadonopresenteestudo
confirmou
aquelesdecritosnaliteratura.
Assim,nessasáreasos hepatócitos
apresentavam
alteraçõesmorfológicas
assumindo
arranjoacinare comprimindo,
nocasodosnódulos,o parênquima
hepático.
As célulasquecompunham
os focospredominantemente
compostosde célulasclaras
(focosde célulasclaras)apresentavam-se
aumentadasde volumee com seu citoplasma
rarefeito.Os núcleosestavamalgumasvezes deslocadospara um dos polos da célula,
mostrando-se
pleomórficos
e comnucléolos(emnúmerode um,doisou mais)evidentes.Em
geralnãose observavam
sinusóidesnointeriordessesfocos.Alémdisso,umapopulaçãode
células alongadassemelhantesàs sinusoidaisachava-se presente,entremeandoos
hepatócitos.Com pouca frequênciaobservavam-secélulas ductulares("célulasovais")
envolvendo
parcialmente
os focos.Destaforma,estesdistinguiam-se
do parênquima
hepático
devidoàs características
de suascélulas,porémnão se observavacompressãodas áreas
adjacentes.
Nos focos constituídospredominantemente
de célulasacidófilas(focos de células
acidófilas),constatavam-se
célulascomvolumeaumentadoe o citoplasmacorando-semais
intensamente
pelaeosina,o queIhesconferiacoloraçãoavermelhada
uniforme.Corpúsculos
semelhantes
aosdeCouncilman,
considerados
apoptóticos,
observados
tambémem hepatites
tóxicasouvirais,queapresentam
volumereduzidoemrelaçãoàs demaiscélulas,intensamente
acidófilose comnúcleopicnótico,
podiamservistosprincipalmente
naregiãomaisperiféricados
focosdecélulasacidófilas.
Nessascélulasfoi possívelseobservarpleomorfismo
nuclear,coma
evidenciação
de nucléolosúnicosou múltiplos,quese situavamem umaposiçãocentralou
periféricaemrelaçãoà carioteca.Célulasbinucleadas
foramocasionalmente
observadas.
Além
disso,nessetipo de focoforamvistasfigurasde mitosetípicase atípicas.Entremeando
os
hepatócitosconstou-sea presençade sinusóidese de capilarescom a luz dilatada.Uma
populaçãode célulasalongadassemelhantes
às quecompunham
a populaçãosinusoidal,foi
tambémvistaemmeioaoshepatócitos,
dentrodosfocos.
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Focosmistos,compostospor célulasclaras e acidófilas,foram tambémobservadosem
todos os gruposde animaissubmetidosao modelodo RH. Nestecaso,variavaa proporçãode
um e outro tipos celulares.Sinusóidesforam vistos entremeandoos hepatócitosalterados,
principalmentenaslesõescom maiorárea.A delimitaçãopor "celulasc/vais"foi vista com maior
frequência,nestecaso,do quenosfocosde célulasclaras.
Foramtambémobservadosfocos constituidos predominantementede células basófilas
(focos basófilos)constituídospor hepatócitospequenose que tinham como característicaa
intensabasofiliacitoplasmática.Em geral nãose 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",bemcomode outrascélulasalongadase arredondadasque as acompanhavam,
alémde tecidoconjuntivo.
No parênquimahepáticolivre de focosou nódulosforam tambémobservadasalterações
hepatocelulares,consistindo principalmentede degeneração vacuolar. Além disso, foram
constatadosinfiltradosinflamatórios
constituídospredominantemente
por célulasmononucleares,
e
situando-seem regiãoperi-portal.
Alémda presençanofígadodosanimais,defocose nódulospré-neoplásicos,proliferação
de "celulasovais"e infiltradoinflamatório,foramconstatadas,ainda,a colangiofibrose,peliosee
a espongiose,bemcomoa presença,em determinadoscasos, de lesões neoplásicasbenignas
e decarcinoma
hepatocelular
compadrãotrabecular
ouglandular(Quadro 1).

5.5.2ObservaçãoEspecífica
Grupo OM
Foramestudadosos fígadosde 8 ratosdestegrupo,e os animaisapresentaramlesõespréneoplásicas(focose nódulos)distinguíveis
noscortescoradospor H & E, principalmente
de células
claras e mistos. Discretaa moderadainflamaçãoperi-portalfoi constatada,além de discreta
degeneraçãovacuolarem hepatócitosperi-portais.Lesõesneoplásicasbenignase malignasforam
observadas,
bemcomooutraslesõeshepáticas,
conforme
apresentado
noQuadro 1aseguir.
GrupopC
Foramestudadososfígadosde8 ratosdestegrupo.Estesapresentaram
focose nódulospréneoplásicosdistinguíveisnoscortescoradospor H & E, principalmentede célulasclarase mistos.
Discretaa moderadainflamação
peri-portalfoiconstatada,
alémdediscretadegeneração
vacuolarem
hepatócitosperi-portais.Lesõesneoplásicasbenignase malignasforam observadas,bem como
outraslesõeshepáticas,conformeapresentado
a seguirnoQuadro1.
Grupo VA
Foramestudadosos fígadosde 8 ratosdestegrupo.Estesapresentaramfocose nódulos
de hepatócitosdistinguiveis
noscortescoradosporH & E,principalmente
de célulasclarase mistos.
Discretaa moderadainflamação
peri-portalfoiconstatada,
alémde discretadegeneração
vacuolarem
hepatócitosperi-portais.Lesõesneoplásicasbenignase malignasforam vistas,bemcomo outras
lesõeshepáticas,
conforme
apresentado
noQuadro 1aseguir.
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Quadro 1, Incidência e 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.
Grupo

OM

(3C

VA

Incidência (%) e Tipos Incidência(%)e Tipos Incidência (%)e Tipos
de outras lesões
de lesões neoplásicas de lesões neoplásicas
malignas
benignas
hepáticas

62,5%

62,5%

- Colangioma
cistico
(50%)
- Adenoma
hepatocelular
(62,5%)

- Carcinoma

- Colangiofibrose
(12,5%)

hepatocelular
padrão
trabecular
(37,5%)

- Peliose(37,5%)

- Carcinoma
hepatocelular
padrão
!glandular
(25,0%)

75%

25,0%

- Colangiofibrose
(25%)

- Colangioma
cistico
(50%)
- Adenoma
hepatocelular
(50%)

- Carcinoma
hepatocelular
padrão
trabecular(25,0%)

- Peliose(25%)

37,5%

25,0%

- Colangioma
cistico
(25%)
- Adenoma
hepatocelular
(25%)

- Carcinoma
hepatocelular
padrão
trabecular
(25,0%)

- Colangiofibrose
(12,5%)

- Espongiose(37,5%)

- Espongiose(50%)

Observa-se
no Quadro 1 que o grupode animaistratadoscom (3-caroteno(grupo(3C)por
8 semanas consecutivase sacrificadosna 48a semana 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 óleo de milho(12,5%)(grupoOM).Alémdisso, a incidênciade espongiose
foide 37,5%no grupo(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
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12mesesapósaplicaçãodocarcinogênico
inicianteDEN,do queno grupo
J3C) e sacrificados
controle(62,5%)(grupoOM).
Resultadossemelhantesa estes foram tambémobservadosem animaistratados com
vitaminaA.
Assim,aindade acordocom o Quadro 1, constata-seque o grupode ratos que recebeu

esseretinóideda 40aà 48asemanado estudo(grupoVA), apresentouumamenor(25,0%)
incidênciadecarcinomas
doqueo grupocontrole(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 que o grupocontrole(62,5%)(grupo OM), incluindoestas
lesõestanto o colangiomacísticocomo o adenomahepatocelular,Por outro lado, observou-se
incidênciaidêntica(12,5%)de colangiofibrosenessesdois gruposexperimentais.A incidência
de espongioseobservadano grupoVA correspondeua 50%, enquantoeste tipo de lesão não

foiconstatado
nofígadodosanimaisdogrupocontrole(grupoOM).

5.6 Avaliaçãodas Concentrações Hepáticas de J3-carotenoe Retinol

A Tabela 4 apresentaos resultadosrelativosàs concentraçõeshepáticasde j3-carotenoe
retinol(vitaminaA) determinadaspor cromatografialíquidade altaeficiência(CLAE),em fígados
de ratosWistarsubmetidosao modelodo "hepatócitoresistente"e tratadosda 40aà 48asemana

do estudocomóleode milho(grupoOM -

controles),J3-caroteno
(grupoJ3C)ou vitaminaA

(grupoVA), durantea fase de progressãoda hepatocarcinogênese.

Tabela4.Concentraçõeshepáticasde J3-carotenoe retinol,de ratos Wistarsubmetidosao
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)

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

1
'Ir=

osvaloresrepresentam,
respectivamente,
médiaI desviopadrãodamédia.

n = númerode animais.
n. d. = não-detectável.
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A significância(p<O,05)entreas diferençasdasmédiasfoi determinada
pelotestede Mann
Whitneyparaamostrasnão-pareadas:
a = diferenteestatisticamente
dogrupoOM;
b = diferenteestatisticamente
dogrupof3C.
Pode-seobservarnessaTabelaqueforamdetectadasporcromatografia
líquidade alta
eficiência(CLAE),quantidadesmensuráveis
def3-caroteno
nofígadodosanimaistratadoscom
essecarotenóide
por8 semanasconsecutivas
e sacrificados
12mesesapósaplicaçãodaDEN
(grupoPC), ao contráriodo queocorreunos gruposOM (controles)e VA, e quecontaram
apenascomsuasraçõescomoúnicafontede f3-caroteno,
duranteessemesmoperíodo.Além
disso,por ocasiãodo sacrificioao términoda 48asemanado estudo,os ratosdo grupoPC
tenderama apresentarmaioresconcentrações
hepáticasderetinoldoqueos animaisdo grupo
controle(grupoOM),emboraessadiferençanãotenhaalcançado,nestecaso,significância
do
pontodevistaestatistico.
Por outrolado,observa-seaindana Tabela4 que animaistratadospor 8 semanas
consecutivas
comvitaminaA e sacrificados
12mesesapósrealizaçãodoprocessodeiniciação
com a DEN(grupoVA), apresentaram
concentrações
hepáticasde retinolsignificantemente
maiores(p<O,05)do queos doisoutrosgruposexperimentais,
ou seja,do que o grupoOM
(controles)e o grupo f3C.

5.7 Avaliação

daProliferaçãoCelularHepática

A quantificaçãoda proliferaçãocelularno fígado pode ser realizadaatravésde métodos
bioquímicosque determinamas concentrações
de DNAnotecido,ou métodoshistológicoscapazes
de demonstrarem
célulasqueincorporaram
no DNAdeseusnúdeos(índicede marcação)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 consecutivas durante 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.
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

* = 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 hepáticas de 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

áreas hepáticasconsideradas"normais"ao redordas lesõespré-neoplásicasou neoplásicasà
macroscopia,bem comodas própriaslesões,de fígadosde animaissubmetidosao modelodo
"hepatócitoresistente"e tratadosdurante8semanasconsecutivas,
comóleode milho,p-carotenoou
vitamina A, em fase propícia ao desenvolvimentode cânceres. Além disso, pode-se ainda
observarnessaTabela, o valorrelativoao índicede marcaçãode animaisque nãoforam
submetidosa esse modelode hepatocarcinogênese
ou a qualqueroutrotipo de tratamento,mas
que permaneceramna mesmasala em que ficaramos ratos dos outros gruposexperimentais,
atéseremsacrificadosao términoda48asemanado estudo.
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Tabela 6. índice de 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.
Tratamento

n

índicedemarcaçãoda
área "normal" ao

n

índice de marcaçãodas
lesões (nódulos persistentesl
cânceresY

redor das lesões*
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

* =osvaloresrepresentam,
respectivamente,
média:t desviopadrãoda média.
n = númerode animais.
A significância(p<O,05)entre as diferençasdas médiasfoi determinadapelo teste de Mann
Whitneyparaamostrasnão-pareadas:
a = diferenteestatisticamentedo grupode 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,
deanimaissubmetidos
aomodelodo
RHe tratadoscomóleodemilho,foi maior(p<O,05)
do queo índicede marcaçãode animais
não submetidosa esse modelode hepatocarcinogênese
ou a qualqueroutro tratamento
(nenhumtratamento).
Alémdisso,observa-setambémnessaTabela 6 que os índicesde
marcaçãocoma BrDUdas áreasconsideradas"normais"ao redordas lesões,de animais
tratadoscomJ3-caroteno
ouvitaminaA durante8 semanasconsecutivas
emfasedomodelode
hepatocarcinogênese
propíciaaodesenvolvimento
decânceres,
forammenores(p<O,05)
doque
o índicede marcaçãoda área"normal"dosanimaissubmetidosao modelodo RHe tratados
comóleodemilhoda40aà48asemanadoestudo.
Damesmaforma,constata-se
aindanessaTabelaqueo indicedemarcação
coma BrDU
dasáreasdaslesões(nódulospersistentes/cânceres)
de animaistratadoscomJ3-caroteno,
foi
menor(p<O,05)
doqueo índicedemarcação
dasáreasdaslesõesdogrupodeanimaistratados
com óleo de milho,sacrificados12 mesesapósaplicaçãodo carcinogênico
inicianteDEN.
Resultados
semelhantes
quantoaoíndicedemarcaçãocoma BrOUnaáreadaslesõesforam
tambémobservadosem ratostratadoscom a vitaminaA, emboraa diferençanão tenha
alcançado,
nestecaso,significância
estatísticaquandoemcomparação
aoíndicedemarcação
daáreadaslesõesdogrupodeanimaissubmetidos
aomodelodo RHe tratadoscomóleode
milho.

Moreno,Femando.S.
Faculdade
deCiênciasFarmacêuticas
- USP
~-.

. - --

n_-

'-H

-Hh

. -. --

-- -.

n . ---

--o

-- . ---

-

--'-'.

.- --_o

_1

.

Figura6. Digitalização
de autorradiografia
demonstrando
padrõesdefragmentosde restrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasa e 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 progressão
do
modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócito
resistente",
digeridoscoma enzimaHpa11e
hibridizados
comsondaparao proto-oncogene
c-Ha-ras.

Figura7. Digitalização
de autorradiografia
demonstrando
padrõesde fragmentosde restrição,
dosDNAsextraídos
deamostras
defígadoderatosnormais
(colunas
a e b),dotecidohepático
ao
redordelesões(colunasc, d e e)e daspróprias
lesõeshepáticas
(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))
ouvitaminaA (colunas
m [nódulopersistente],n e o [cânceres))durantea fase de progressãodo modelode
hepatocarcinogênese
do "hepatócito
resistente",
digeridoscoma enzimaMspI e hibridizados
comsondaparao proto-oncogene
c-Ha-ras.
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Já na Figura 7 observa-se que a digestão com a enzima de restrição Msp I dessas mesmas
amostras de DNAtambém resultou,nas amostras coletadas de fígados de ratos não submetidos a
quaisquer tratamentos (colunas a 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, um entre 2,0 e 2,3 kb e quatro fragmentos 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 OMcontroles), 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 vitamina A (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 foi suficiente para uma digestão adequada o período de 3 horas
utilizado no 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 vitamina A (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.
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Figura8. Digitalizaçãode autorradiografiademonstrandopadrõesde fragmentosde restrição,
do DNAextraídode amostrade tecidoao redorde lesõeshepáticasde ratotratadocomvitamina
A durantea fase de progressãodo modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócitoresistente",
digeridopor períodosque variaramde 1 a 6 horascom a enzimaHpa 11ou Msp I e hibridizado
comsondaparao proto-oncogenec-Ha-ras.

Figura9. Digitalizaçãode autorradiografiaapresentandopadrõesde fragmentosde restrição,do
DNA extraídode nódulopersistentede hepatócitosde rato tratadocom f3-carotenodurante a
fase de progressãodo modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócitoresistente",digeridopor
períodosque variaramde 1 a 6 horascom a enzimaHpa 11ou Msp I e hibridizadocom sonda
parao proto-oncogenec-Ha-ras.

I I

Figura10. Digitalização
deautorradiografia
demonstrando
padrõesdefragmentos
derestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasa e b), dotecidohepático
ao redor de lesões (colunas c, 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 fasede progressãodo
modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócito
resistente",
digeridoscoma enzimaHpa 11e
hibridizados
comsondaparao proto-oncogene
c-myc.

Figura11.Digitalização
de autorradiografia
demonstrando
padrõesdefragmentos
de restrição,
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 fasede progressãodo
modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócito
resistente",
digeridoscoma enzimaMsp I e
hibridizados
comsondaparao proto-oncogene
c-myc.
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Assim,as Figuras 12 e 13 demonstramo padrãode metilaçãodo gene para a enzima
HMGCoAredutase, após digestãocom a enzimade restriçãoHpa 11ou Msp I, respectivamente,
do DNAextraído de amostras de fígadocoletadas de animaissacrificadosao términoda 48a
semana da estudo.
Pode-se observar na Figura 12 que a digestãocoma enzimade restrição Hpa11,do DNA
extraído de amostras colhidas de fígados de ratos não submetidos a quaisquer tratamentos
(ratos normais)e sacrificadosao términoda 48asemana do estudo, resultou,basicamente,em
seis fragmentos marcados mais intensamentepela sonda para o gene da enzima HMGCoA
redutase, um deles maiordo que 23 kb,três comtamanhoscompreendidosentre 9,4 e 23 kb e

doismenoresdoque2 kb.

.

Além disso, a digestão com a enzima de restrição Hpa 11,do DNAextraído de áreas
hepáticas consideradas "normais" à macroscopia,de animaissubmetidosao modelodo
"hepatócitoresistente"e tratados por 8 semanas consecutivascom óleo de milho(grupoOMcontroles), 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 tratados comóleode 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, um entre 2,0 e 2,3 kb e um bem menor do 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)ou vitaminaA (grupoVA)
por oito semanas consecutivas (Figura 13),resultouem onze fragmentos distintosmarcados
pela sonda para o gene da enzimaHMGCoAredutase. Dez destes foramtambémconstatados
após digestão com a enzima de restrição Hpa 11,embora de amostras de DNAextraídas de
lesões hepáticas (nódulos persistentes e cânceres) de animais submetidos ao modelo de
hepatocarcinogênese e tratados com óleo de milho(grupo OM- 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 menor do que 2,0 kb (Figura 13).
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Figura12. Digitalização
deautorradiografia
demonstrando
padrõesdefragmentos
derestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefígadoderatosnormais(colunasa e b), dotecidohepático
ao redor de lesões (colunas c, 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 fasede progressão
do
modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócito
resistente",digeridoscoma enzimaHpa11e
hibridizados
comsondaparao genequecodificaparaa enzimaHMGCoA
redutase.

Figura13.Digitalização
deautorradiografia
demonstrando
padrõesdefragmentosderestrição,
dosDNAsextraídosdeamostrasdefigadoderatosnormais(colunasa e b), dotecidohepático
ao redor de lesões (colunas c, 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 fasedeprogressão
do
modelode hepatocarcinogênese
do "hepatócito
resistente",digeridoscom a enzimaMsp I e
hibridizados
comsondaparao genequecodificaparaaenzimaHMGCoA
redutase.
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Pode-seaindaobservarnaFigura13queemduasamostrasde DNAextraídode lesões
hepáticas(nódulopersistente
e câncer)e digeridocoma enzimaderestriçãoMspI, deanimais
submetidos
aomodelodoRHe tratadoscomp-caroteno(grupopC;colunasi e I) durantefase
dessemodelopropíciaao desenvolvimento
de cânceres,bemcomoem 2 amostrasde DNA
extraídodelesõeshepáticas(nódulopersistente
e câncer)deratostambémsubmetidos
a esse
modelode hepatocarcínogênese
mastratadoscomvitaminaA (grupoVA; colunasm e o), o
padrãode metilaçãodogenequecodificaparaa enzimaHMGCoAredutasefoi praticamente
idênticoao observadoapósdigestãocoma enzimaMspI, do DNAextraídode amostrasde
fígadode ratonãosubmetido
a quaisquer
tratamentos
(ratonormal),bemcomodeamostrasde
áreashepáticasconsideradas
"normais"ao examemacroscópico,
de animaissubmetidosao
modelodoRHe sacrificados
12mesesapósaplicaçãodocarcinogênico
inicianteDEN.
Portanto,constata-setambémnessescasos,a presençade 11 fragmentosdistintos
marcadospelasondaparao geneda HMGCoAredutase,variandoem tamanhodesdeum
fragmentomaiordoque23kbatéumbemrnenordoque2,0kb (Figura13).
,
Poroutrolado,comosepodeaindaobservarnaFigura13,a digestãocoma enzimaMsp
I do DNAextraídodastrêsamostrasde lesõeshepáticas(nódulopersistentee cânceres)de
animaissubmetidosao modelode hepatocarcinogênese
e tratadoscomóleode milho(grupo
OM- controles;colunasf, g e h) da40aà 48asemanadoestudo,bemcomodeumaamostra
delesãohepática
(câncer)deanimaltambém
submetido
aomodelodoRHetratadocomp-caroteno
(grupopC;colunaj) namesmafasedoestudoe deumaamostradelesãohepática
(câncer)
derato
tratadocomvitaminaA (grupoVA;colunan), resultouem umpadrãode rnetilação
do geneque
codificaparaa enzimaHMGCoA
redutase
comosfragmentos
detamanhoaproximado
oumenores
doque9,4kbmarcados
maisintensamente
pelasonda,ecomasbandaspróximas
a23kbmarcadas
deformajá bemmaistênueou,inclusive,
não-marcadas.
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6, DISCUSSÃO

Umdosintúitosbásicosdopresenteestudofoi o de avaliaremratosWbtarsubmetidos
aomodelodo"hepatócito
resistente"
(RH),a existência
deeventuaisefeitosinibitóriosemlesões
pré-neoplásicas
e neoplásicas
porpartedof3-caroteno
oudavitaminaA, quandoadministrados
especificamente
durantea etapadeprogressão
dahepatocarcinogênese.
Paratanto,deu-seinicioàs aplicaçõesdo carotenóide
ou do retinóidena 40asemana
apósadministração
docarcinogênico
iniciantedietilnitrosamina
(DEN)e quese estenderam
por
oitosemanasconsecutivas,
quandoentãoosanimaisforamsacrificados.
Nãoforamconstatadas,
nessaocasião,diferenças
estatisticamente
significantes
entreos
pesoscorpóreosdosratosdostrêsgruposexperimentais
(gruposOM- controles;I3Ce VA)
(Tabela1), o que sugereque os diferentesresultadosrelativosaos diversosparâmetros
analisadosno presenteestudoe observados,
eventualmente,
tantoapóso tratamentocom13carotenocomocoma 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 câncerem muitossítiosé
usualmente
precedida
pelodesenvolvimento
delesõesproliferativas
focaispré-neoplásicas,
tais
comopapilomas,
póliposounódulos(FARBER,
1990).
Nofígado,damesmaformaquenamaioriadeoutrostecidose órgãos,pode-seobservar
umlongoperiododelatênciaentrea exposição
iniciala umcarcinogênico
quimicoapropriado,
à
radiaçãoou a um DNAvírus,e as primeirasevidênciasdo câncer.Duranteessaevolução
prolongada,
umachadoconstantetantoemroedorescomoem humanosé o aparecimento
de
proliferaçõesfocais ou nódulos,compostosde hepatócitose ductos biliaresocasionais
(FARBER,
1990;SUGITANI
etai.,1998).
Demostrou-se
emdiversosestudos,deformaconvincente,
queo hepatocarcinoma
surge
justamentenointeriordetaisnódulosdehepatócitos
(FARBER,
1990).
Assim,baseadonaevidência
obtidaa partirdediversosmodelosdecarcinogênese
hepáticanorato atravésda utilizaçãodevárioscarcinogênicos
químicose promotores
ou até
mesmode restriçãode colinana ração(FARBER
e SARMA,1987; WU e MORENO,1998),
observou-se
a ocorrênciade umpadrãode desenvolvimento
do câncerhepáticoconsistindo,
basicamente,
nas duasseguintessequênciasfundamentais:
(A) na gênesede proliferações
focaisbenignasde hepatócitos
(focose nódulos)provavelmente
por expansãodonal,e das
quaisapenasumapequenaquantidadepersiste,demonstrando
proliferaçãoespontâneade
hepatócitosmassemoutrasevidênciasde neoplasia,incluindoo câncer;e (B) na evolução
muitolentade certaquantidade
de proliferações
focaispersistentesde hepatócitos(nódulos
persistentesde hepatócitos,
"adenomas")
atravésde um processoem múltiplasetapasna
direçãode umcarcinomahepatocelular
comcaracterísticas
citológicase histoquímicas
típicas
demalignidade,
bemcomocominvasãoe aparecimento
demetástases
(FARBER
etai.,1988).
Emváriosmodelosde hepatocarcinogênese
pode-seobservarque essasduas
sequênciasdeevoluçãose sobrepõe,demodoqueé praticamente
impossívela determinação
Moreno, Femando.S.
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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 expansão clonal subsequente
dessaspoucascélulasalteradasparaproduziremproliferaçõesfocais benignaspersistentes,ou
seja, nódulosde hepatócitos(promoção).Portanto,a formaçãodessaslesõesno fígadoconstitui
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
constitutivo em 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 (enzimas de fase I) e aumentos
apreciáveisde atividadesde enzimas(gama-glutamiltranspeptidase,
glutationa-S-transferases)
e
outroscomponentes(glutationa)ativosna destoxificação(enzimasde fase 11)(FARBER,1984a;
1990;ROOMIet aI.,1985;FARBERet aI.,1988).
O fenótipodos hepatócitosiniciadosnesseanimalnão inclui,por sua vez, qualquergrau
mensurávelde proliferaçãocelularespontâneaou autônoma.Portanto,não ocorre expansão
dascélulasiniciadasindividuais,atéquesejacriadoumambienteadequadograçasa umregime
de promoção(FARBERe RUBIN,1991).
A únicaformaconhecidadistoacontecerno fígadodo rato é proporcionandoumestímulo
geral à proliferaçãocelularem que os hepatócitosiniciadossão estimulados,ao mesmotempo
em que é 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 proliferaratravés de uma hepatectomiaparcialou
por umadosede algumagentenecrogênicocomoo tetracloretode carbonoapós a aplicaçãode
um carcinogênicoiniciantecomoa dietilnitrosamina(DEN),ao mesmotempoem que é exposto
a carcinogênicoscomo o 2-acetilaminofluoreno
(2-MF), e que possibilitamque apenas os
hepatócitos
resistentesproliferemseletivamente
paragerarnódulos(SOLTe FARBER,1976;
FARBER,1984a;FARBERe RUBIN,1991).
Descreve-sequeo processode iniciaçãoaindanessemodeloocorrede formacompletaem
aproximadamente
48 a 72 horas,enquantoa promoçãose prolongapor cercade 6 semanas.No
casodeoutrosprotocolosde hepalocarcinogênese,
comoporexemplodo modelodo "ácidoorótico"
ou do "fenobarbital"
(WUe MORENO,1998),a inicaçãose dá duranteo mesmoperíodode tempo,
emboraa promoçãorequeiracercade10a 20semanas(FARBERet aI.,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 pequenasilhotas microscópicas
denominadasde focosdistribuídasaleatoriamentepelofígadoe sem relacionamentoóbvio com
qualquerzona do ácinoou lóbulohepático.Em algunsmodelosde hepatocarcinogênese
estas
expandemrapidamenteatravésde proliferaçãocelular,para gerar nódulosmacroscópicosem
alguns poucosdias (7 a 10 dias após aplicaçãodo 2-MF, no caso do modelo do RH). Em
outros,a expansãoé lenta,durandováriassemanas(FARBER,1984a,1984b).
Moreno,Femando.
S.
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Estesfocos são considerados"pré-neoplásicos",
apesar de apenasalgunspoucos
(menosde5%)evoluírem
paranódulospersistentes
dehepatócitos
e ummenornúmeroainda
estarrelacionado,
finalmente,
ao câncer.Istose devea umaoutrapropriedadeinerenteaos
focose nódulosde hepatócitos,
ou sejaà capacidadequeestesapresentam
de sofreremum
processodenominado
de remodelação,
ou seguirem,por suavez,o caminhodapersistência
(TATEMATSU
etaI.,1983;FARBER,
1984a;1990;FARBER
e RUBIN,1991).
Nãose sabeo motivopeloqualfocose nódulosde hepatócitosadotamumadas duas
opções,devendoestascorresponderem,
entretanto,
à expressãodealgumaalteraçãoincomum
no genomadesencadeada
por umcarcinogênico
duranteo processode iniciação(FARBER,
1984a;1990;FARBER
e RUBIN,1991).
A remodelação
estáassociadaa alteraçõesna bioquímica,arquitetura,organizaçãoe
ultraestrutura
dosfocose nódulos,de modoqueestesse tornammuitosemelhantes,
senão
idênticos,aofígadomaduronormal,desaparecendo
portanto.Poroutrolado,a persistência
de
algunspoucosnódulospareceindicarumbloqueionesseprocesso,surgindoa opçãoparaa
verdadeiraevoluçãoda sequênciacarcinogênica
do nóduloparao câncer(FARBER,1984a;
1990;FARBER
e RUBIN,1991).
Esta longa sequência,ou seja, a etapa assim chamada de progressãoda
hepatocarcinogênese
contém,naverdade,
asfasesquesãomaisrelevantes
e aindamuitopouco
conhecidas
parao estabelecimento
damalignidade,
caracterizando-se
pelodesenvolvimento
deuma
instabilidade
genéticanas célulascom consequente
formaçãode subpopulações
celulares
neoplásicas
heterogêneas
(SARGENT
etaL,1996).
Apesarde aindapraticamente
desconhecida,
tornou-seevidenteno decorrerdos anos,
entretanto,
quea etapadeprogressão
podesermoduladaporexemploatravésdaalimentação
ou porinfluênciashormonais,
quetendema retardá-Iaou inibí-Ia.Istofaz comquerepresente
um segmentoatrativodo processocarcinogênico
visando-sea quimioprevenção
do câncer
(FARBER
e SARMA,1987).
Durantea progressão,
graçasaindaao processoderemodelação
quetambémcontinua,
ocorresubsequente
reduçãono númerode nódulospersistentes
de hepatócitos,
detal forma
quese costumaobservarapenascercade 1-3dessesnódulosemtodoo fígado,quandose
podedetectarconcomitantemente
umcâncerde formainequívoca,cercade 10 a 12 meses
apósrealização
doprocessodeiniciação(FARBER
e SARMA,1987;FARBERetaI.,1988).
Descreve-se,
ainda,que por ocasiãoda aplicaçãodo modelooriginaldo "hepatócito
resistente"em ratosFischer(F-344)machos,a breveexposiçãoao 2-AAFadministrado
na
ração em concentraçõesvariandode 0,015 a 0,05% é suficientepara promovero
desenvolvimento
de hepatocarcinomas
em cercade 70-90%dos animaisiniciadoscom os
carcinogênicos
DEN,N-metil-nitrosouréia
(MNU),benzo[a]pireno
(BP)oudimetilhidrazina
(DMH)
(FARBER,
1984c;IMAIetaI.,1997).
Apesarda administração
crônicaisoladado 2-AAFna raçãopoderiniciarhepatócitos
e
desencadear
o desenvolvimento
de cânceresno fígado,deveser enfatizadoquea simplese
rápidaexposiçãoa essasubstâncianascondiçõesem que é empregadano modelodo RH
originale sema préviaaplicaçãode carcinogênicos,
nãoé capazde induzirà formaçãode
hepatócitos
resistentes
e nemdehepatocarcinomas
(FARBERe CAMERON,
1980;SOLTetaI.,
1983;SEMPLE-ROBERTS
etaI.,1987)
Quandoo 2-AAFfoi aplicadoemratosF-344porintubaçãogástricanasconcentrações
totaisde 60 a 80mg/kgdepesocorpóreodistribuídos
em3-4 dosesapósa administração
da
DEN,por ocasiãoda tentativade desenvolvimento
de um modelodo "hepatócitoresistente"
modificadoqueevitasseas restriçõeslegaisimpostasà adiçãode carcinogênicos
nasrações
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em diversos paises desenvolvidos,constatou-se,entretanto, incidências de cânceres que
variaramde 50 a 71% (SEMPLE-ROBERTS
ei 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 cinco dos oito animaisdessegrupo um total de 26 nódulospersistentes
de hepatócitos,ou seja,em médiacercade 5 dessaslesõesproliferativaspersistentespor rato.
Tais resultadosestão de acordo, portanto,com evidênciasanteriormentedescritas na
literaturaporocasiãoda aplicaçãodo modelodo "hepalócitoresistente"modificadoem ratosF-344
(SEMPLE-ROBERTS
ei ai., 1987),emboranoatualexperimento
aincidência
decânceres
constatada
no grupoOM(controles)tenhasidopoucomenordo quea observadaem investigações
conduzidas
tambémcomratosda linhagemRscher(F-344)submetidosao modelodo RH originale que utiliza,
portanto,o 2-AAFadicionadoà raçãodosanimais.
Esta diferençatalvez possa ser atribuida à forma de administraçãodo 2-AAF (por
intubaçãogástrica),ou à maiorresistênciaque ratosWistarapresentamreconhecidamentepor
ocasiãoda aplicaçãodesse protocolode hepatocarcinogênese
(IRVING,1975;FARBERei ai.,
1976),fato este que logo de iníciose procuroucontornarquandoda aplicaçãodo modelodo RH
modificadonopresenteestudo,mediantea utilizaçãode 2-AAFem grandedosagemtotal(120rnglkg
de pesocorpóreodistribuídosem 6 dosesiguais).Valedestacarque ratosdessalinhagemexibem
ainda, caracteristicamente,uma reduzida tendência para a formação espontânea de
hepatocarcinomas
(SCHUL
TE-HERMANN,
1985).
Da mesmaformaque em recentesexperimentosconduzidosem condiçõespraticamente
idênticas(SILVEIRA,
1998), ficou, entretanto,
aquitambémclaraa necessidade
desseprotocolo

de hepatocarcinogênese
ser melhoradaptadoa ratos Wistar,visando-sea subsequente
obtençãode maioresincidências
decânceresao menosno grupocontrole,o quesemdúvida
facilitariaa interpretação
deresultados
deestudosemquese procuraavaliarcomparativamente
a atividadequimiopreventiva
outerapêutica
desubstâncias.
Taismodificações
poderiamincluir,comosugerido,umaumentodaconcentração
ou da
frequênciade administração
do 2-AAF,ou até mesmoa realizaçãodo sacrifíciodos animais
apósperíodomaisprolongado
do queaosdozemesesdarealizaçãodoprocessode iniciação
(SILVEIRA,1998).
QuandoratosWlStarforamsubmetidosao modelodo RH e tratadoscom J3-caroteno
(grupoPC)ou vitaminaA (grupoVA) da 40aà 48asemanaapósaplicaçãodo carcinogênico

inicianteDEN, observou-se
tambémno atualestudoà macroscopia
do fígadoquandodo
sacrifíciodos animais,incidênciasde câncerescorrespondendo
a 25% nessesdoisgrupos
experimentais
(Tabela2) e equivalendo,portanto,a incidências60% menoresdo que a
constatada
norespectivo
grupocontrole(62,5%;grupoOM).
Alémdisso,aindaemcomparação
aogrupocontrole,observou-se
tambémnessaocasião
que o grupode animaisaos quaisse administrouo carotenóide(grupoPC) apresentou
incidênciapouco maior de nódulosde hepatócitose praticamenteo mesmo número dessas

lesõespré-neoplásicas
persistentes,
ao contráriodo grupode ratostratadoscomo retinóide
(grupoVA),emqueseconstatoumenorincidência
e númerototaldenódulospersistentes.
Estesdadosindicam,
portanto,
queo p-<:aroteno
e a vitamina
A apresentam
efeitosinibitórios
no desenvoMmento
de lesõesneoplásicas
malignasquandoadministrados
por 8 semanas
consecutivasespecificamente
durantea fase de progressãoda hepatocarcinogênese,
e
sugeremqueestaatividadepossaocorrer,tantonocasodocarotenóide
comodoretinóide,por
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ocasiãodaconversão
denódulospersistentes
dehepatócitos
emcânceres,enquantoapenaso
retinóideé capazdeinibiraevoluçãodessaslesõespré-neoplásicas
oufazercomqueregridam.
Entende-se
por conversãoumadasetapasda carcinogênese
queocorrelogoapós a
progressãopré-maligna
e cujoconceitosurgiu,basicamente,
a partirde dadosexperimentaisobtidosprincipalmente
emmodelosdecarcinogênese
hepáticaoudepelee quedemonstraram
quea formaçãodeneoplasias
malignaspoderiaseremmuitoaumentada
atravésdotratamento
delesõespré-neoplásicas
comcarcinogênicos
deaçãodireta,ouseja,genotóxicos
(POTTER,
1981;HENNINGS
et ai.,1983;YUSPA,1994;SARGENT
et ai.,1996).Assim,damesmaforma
que a iniciação,a conversãomalignatambémpareceenvolver,provavelmente,
eventos
responsáveis
pelaproduçãodealterações
genéticas.
Acredita-seainda que justamentea ocorrênciade lesões pré-neoplásicascomo
precursoras
de diversoscânceresemsereshumanos,comoporexemploleucoplaquias
orais
em fumantese focos hiperplásicosdo colo uterino,dê suporteà existênciada etapa de
conversão
tambémnohomem(DRAGSTED
etai.,1993).
Apesardepraticamente
nãoexistiremreferências
naliteraturaa respeitodeinvestigações
em que tambémse procurouavaliaros eventuaisefeitosinibitóriosdo [3-caroteno
quando
administrado
durantea fase de progressãoda hepatocarcinogênese,
resultadossemelhantes
aos do presenteestudo foram relatadosanos atrás, embora utilizando-semodelo de
carcinogênese
gástricainduzidaem ratos pela N-metil-N'
-nitro-N-nitrosoguanidina
(MNNG)
diluídanaáguadosanimais.Constatou-se,
nessecaso,queo [3-caroteno
adicionado
às rações
foicapazdeinibira progressão
dedisplasias
gástricasnosentidodaevoluçãoparacarcinomas
iniciaise infiltrantes
em65%e 67%,respectivamente,
apesardeaumentar
concomitantemente
aformaçãodasmesmas(SANTAMARIA
etai.,1987).
Já maisrecentemente,
e tambémde acordocom os resultadosdo atualestudo,em
experimentosconduzidosem camundongosSENCARfêmeassubmetidosa modelo de
carcinogênese
depelequeempregava
como agenteinicianteo 7,12-dimetilbenz[a]antraceno
(DMBA)e comopromotoro acetatode 12-D-tetradecanoilforbol
(TPA),observou-seque as
açõesde ácidoretinóico(a formabiologicamente
maisativadavitaminaA) emdoses
ad~
faiMA lógicasnas rações(30 Ilg/g), bem como de J3-caroteno
(600 Ilg/g), inibirama
comieJãodepapilomas
emcarcinomas,
aumentando
entretanto
a formaçãodessaslesõespréneoplásicasbenignasno caso do carotenóide,mas reduzindoseus númerosno caso do
retinóide(CHENetai.,1993;DELUCAetai.,1993;1994).
Todavia,constatou-setambémposteriormenteem um outro estudoconduzidoem
camundongos
fêmeasemborada linhagemCD-1,quea administração
oral de J3-caroteno
(200mg/kgdepesocorpóreo/dia)
porintubaçãogástricadurantecatorzediasconsecutivos
foi
capazdereduziro tamanhocumulativo
depapilomas
induzidosnapeleatravésdaaplicaçãode
DMBA(KATSUMURA
etai.,1996).
Apesarde nãose ter aventadonaocasiãoqualquermecanismo
específicoquepudesse
explicara maiorformaçãode papilomasapósadministração
de J3-caroteno
em excessona
ração,a não ser a maiornecessidadeque essas lesõespré-neoplásicaseventualmente
teriamdevitaminaA, e quetalvezessespapilomascorrespondessem
justamentea lesões
pré-neoplásicas
quenãoiriamsofrer,naverdade,conversãoemcarcinomas,
sugeriu-senesse
casoqueo carotenóide
poderiaestaratuandonesseprocessograçasà sua capacidadede
transformação
noorganismo
emácidoretinóico(CHENetai.,1993).
Umahipóteseprovávelparaexplicara açãodo ácidoretinóicona eficiência
de conversão
envolveria,
porsuavez,a ativaçãoda expressão
de receptores
intranudeares
pararetinóidese
consequente
formação
decomplexos
protéicos
comproteínas
deproto-oncogenes
taiscomoc-fos,
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dessemodocomsuasligaçõesao sítiodofatordetranscriçãoAP-1e prevenindo

suasaçõesna conversãoparaa malignidade(DELUCAet ai., 1993;1994).
Por outro lado, o ácidoretinóícopoderiatambéminduzira diferenciaçãoou apoptosedas
células dos papilomaselou carcinomas,reduzindo a possibilidadede formação de lesões
malignasvisíveis(DELUCAet ai., 1994).
De qualquermodo,é provávelque na verdadeinúmerosmecanismosestejamenvolvidos
com a etapa de conversão da carcinogênese(YUSPA, 1994), podendo, portanto, serem
influenciadostantoportratamentoscomo j3-carotenocomocom a vitaminaA.
Descreve-seque algunsdestesmecanismosincluiriamnão só os aumentosnastaxas de
proliferaçãocelulare de eventosmutacionaisem genescomoo c-Ha-rase o p53já observáveis,
inclusive,durantea fase de progressãopré-maligna,comotambémalteraçõesna expressãode
genes do tipo c-tos, para proteasessecretadase para receptorespresentes na 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 surgimento de alterações cromossõmicas
(WEITBERGet ai., 1985;STICHe DUNN,1986;MUKHERJEEet aI., 1991;SALVADORIet ai.,
1992;SARKARet aI.,1997).
Para melhoresclareceros resultadosdo presenteestudoe determinarmecanismosque
pudessemestara elesrelacionados,
seriatalvezinteressante
quese procurasseavaliarnofuturo,a
existênciade eventuaisefeitosinibitóriosdo j3-caroteno
ou da vitaminaA especificamentedurantea
fase de conversãoda hepatocarcinogênese,
utilizaneJo-se,
paratanto,protocoloqueconsistisseem
trêsetapasdistintase incluissea aplicaçãoadicionalde umagenteprogressorcomoa etilnitrosouréia,
hidroxiuréiaou benzeno,capazdeproduziralteraçõesnogenoma.
Taisprotocolos
já foramdescritosparaa induçãoda carcinogênese
de peleemcamundongos
(HENNINGSet aI.,1983)ou atémesmoda hepatocarcinogênese
em ratos(DRAGANet ai., 1993),
emborase acrediteque no caso o própriomodelodo RH pudessetambémser adaptadonesse
sentido,
Alémdessasinvestigações
já citadas,é relativamente
pequenoo númerodeestudosrelatados
naliteraturaemqueseprocuroutambémavaliaroseventuaisefeitosinibitOOos
do j3-caroteno
quando
administrado
duranteafasedeprogressãodacarcinogênese,
Assim,descreveu-se
emumoutroexperimento
quetambémutilizoumodelodecarcinogênese
de pele,queo carotenóidenãofoicapazde inibira conversãode papilomasemcarcinomas,quando
administradonas raçõesde camundongosSkh na concentraçãode 30 rngIg(STEINELe BAKER,
1990).
Da mesma forma, os resultados de uma investigaçãoclinica demonstraramque a
suplementaçãocom j3-carotenodurante5 anosnãofoi capazde prevenira ocorrênciade novos
carcinomasde célulasbasaisou de célulasescamosas,em pacientespreviamenteportadores
de cânceresde peleque nãodo tipomelanoma(GREENBERGet ai., 1990).
Por outro lado, ainda de acordocom os dados do presenteestudo,observou-seuma
diminuiçãono númerode animaiscom carcinomasde 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-ROTH
e KRINSKY,1987).
Além disso,descreveu-setambémque o j3-carotenoquandoinjetadolocalmenteem sítios
neoplásicosinduzidospelocarcinogênico
DMBAfoi capazde causara regressãode carcinomasem
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bolsasfaciaisde"hamsters"
(SCHWARTZ
e SHKLAR,
1988;SCHWARTZ
et ai.,1991),da mesma
formaquesuaadministração
oralemcombinação
como alfa-tocoferol
(SHKLAR
etai.,1989).
Em um estudoem que as raçõesde camundongos
SHNfêmeas susceptíveisao
desenvolvimento
espontâneode neoplasisas
malignasmamáriasforamsuplementadas
com
algascontendoelevadasconcentrações
de j3-caroteno
(Dunalíella
bardawi~,nãose observou
proteção no grupo de animais Ú'atadodo 1° ao 4° mês durante a etapa de iniciação da

carcinogênese;
enÚ'etanto,
constatou-se
efeitosinibitóriossignificantes
no grupoÚ'atadodo 4°
ao 7° mês,ou seja,no decorrertantodo processode iniciaçãocomode promoção,os quais
foramaindamaisintensosno grupotratadodo 7° ao 10°mêsdurantea fase de progressão
(NAGASAWA
etai.,1991).
Assim,evidênciasnessesentidopublicadas
até1992possibilitaram
quese sugerísseem
umarevisão,queo j3-caroteno
teriaumaaçãoprotetoramaispronunciada
se adminisÚ'ado
no
decorrerdaetapadeprogressão
dacarcinogênese
(ROUSSEAU
etai.,1992).
Osresultadosde umainvestigação
recenteemquese constatouummenornúmerode
carcinomasductaisin situe invasivosapósadminisÚ'ação
de j3-carotenona ração(25 ppm)
especificamente
durantea fase de progressãoda carcinogênese
pancreáticainduzidaem
"hamsters"pela aplicaçãode N-niÚ'osobis(2-oxopropil)amina,
estão tambémde acordo,
portanto,comessasugestãoe decertaformacomosdadosdopresenteestudo(MAJIMA
et ai.,
1998).
Considera-se,por 0UÚ'0lado, que retinóidesteriam uma ação predominantemente
quimiopreventiva
contrao câncermas não quimioterapêutica,
pois se observouquetêm a
capacidadede inibir principalmente
a etapade promoçãoda carcinogênese
em diversos
modelosexperimentais
e nãosuasetapasmaistardias,ou seja,a conversãoe progressão
(MUTOetai.,1996).
Emse Ú'atando
da vitaminaA, algunspoucosestudostiveramtambéma oportunidade,
enÚ'etanto,
de constatarefeitosinibitóriosquandode sua adminisÚ'ação
durantea etapade
progressão,
especialmente
emmodelosdecarcinogênese
de mamae pâncreasemratos,de
peleemcamundongos,
bemcomodabolsafacialem"hamsters"
(MOONetai" 1994).
Damesmaforma,observou-se
aindaempacientesportadoresde lesõescutâneasprémalignasqueo Ú'atamento
comretinol(25.000Ulldia)resultouemumareduçãosignificativa
na
incidênciadecarcinomas
decélulasescamosas,
emcomparação
ao grupoconÚ'ole
(MOONet
ai.,1994).
Alémdisso,emumensaioconduzido
em307pacientes
apósressecçãodeumcâncerde
pulmãode células não-pequenas
em estadiamentograu I e que foram aleatoriamente
distribuídosem doisgrupos,constatou-se
o desenvolvimento
de novasneoplasiasmalignas
primáriaspulmonaresem 29 indivíduosdo grupo controle,enquantoisto ocorreu em
apenas 18 daquelestratados por um ano com palmitatode retinila (300.000Ulldia)
(PASTORINO
et ai., 1993).
Portanto,os resultadosdo presenteestudoem quese constatoumenorincidênciade
cânceres,bemcomodenódulospersistentes
dehepatócitos,
emanimaissubmetidos
aomodelo
do "hepatócito
resistente"e Ú'atados
comvitaminaA poroitosemanasconsecutivas
durantea
etapade progressãoda hepatocarcinogênese,
estãode acordocomessaspoucasevidências
nessesentidojá descritasna literaturae confirmam,além disso,dadosde 0UÚ'0estudo
recentemente
desenvolvido
em nossomeioe realizadopraticamente
nas mesmascondições
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 ratos expostosaos diferentes
modelosde hepatocarcinogênese
apresentamcaractelisticamente
diversasalteraçõesfuncionais,o
quepossibilitaquesejamfacilmenteevidenciadosatravésda utilizaçãode métodoshistoquímicos
e
quantificados
emsistemascomputadolizados
de análisede imagem,Nessesentido,considera-sea
reação de coloraçãopositivapara a enzimagama-glutamiltranspeptidase
(yGT) como um dos
métodosmaisúteis,sendo,portanto,amplamente
utilizadoatéhojeemdia,poiscercade 90-95%dos
focose nódulossão positivosparatal marcadorhistoquímicoem todas as etapasdas fasespréneoplásicae neoplásíca
da hepatocarcinogênese
(FARBER,1980;HANIGANe PITOT,1985).
A descobertade uma associaçãoentre a yGT e a carcinogênesehepáticaocorreu pela
plimeíravez em 1972,quandose constatouconcentraçõeselevadasdessaenzimanosfígados
de ratos expostos ao carcinogênico 3'-metil-4-dimetilaminoazobenzeno,
bem como em
hepatocarcinomas
transplantáveisinduzidosquimicamenteemratos(FIALAet ai., 1972).
Posteliormente.utilizando-seum corante histoquímicopara a yGT concluiu-seque as
concentraçõeselevadasda enzima observadasdurante a ingestão de carcinogênicoseram
devidasa aumentosde atividadede yGTemfocosde hepatócitos(KALENGA
YI et ai., 1975).
Investigaçõessubsequentestiveramentão a oportunidadede demonstrara importância
do aumentoda atividadeda enzimayGT comomarcadorde lesõespré-neoplásicasnosfígados
de ratosexpostosa umaamplavaliedadede carcinogênicoscom estruturasquímicasbastante
diversas,incluindoa DEN,2-AAF,N-nitrosomorfolina
e aflatoxinaB1, bem comoem neoplasias
hepáticasde camundongosexpostos ao safral ou ao o-aminoazotolueno
e em carcinomas
hepatocelulares
de sereshumanos(HANIGANe PITOT,1985;YOUNGMANe CAMPBELL,1992;
STARKetal.,1994).
A enzimayGTtem ampladistlibuiçãotantoem tecidosvegetaiscomoanimais,constituindo
umaglicoproteína
comduassubunídades
e quese ligaà membranaplasmáticadascélulascomseu
sítioativovoltadoparao extelior(HORIUCHI
etai.,1978;HANIGANe PITOT,1985).
Emtecidosnormaisa atividadeenzimáticapodeser constatadaplincipalmenteemcélulas
que apresentam função 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 constatada no rim, estando esta também
presenteno epitéliode duetosbiliarese nas regiõesdas membranasdos hepatócitosvoltadas

paraocanalículo
biliar(HANIGAN e PITOT,
1985;IWAIetai.,1994).
Concentrações
anormalmente
elevadasde yGT são frequentemente
observadas,além
disso,emneoplasias
deumavariedadedetecidostaiscomocarcinomashepatocelulares
e da
pele,adenocarcinomas
depulmãoe emalgunscânceresdemama(HANIGAN
e PITOT,1985).
Descreve-seque a função fisiológicada yGT está intensamenteassociadaao
metabolismo
e transporteda glutationa(L-y-glutamil-L-cisteinil-glícina),
seuprincipalsubstrato,
sendoa únicaproteaseconhecidacapazde clivaressetripeptídeointaetoe de utilizar,além
disso, uma amplavariedadede compostosgama-glutamil
como substratos,facilitandoa
transferência
de seusgrupamentos
gama-glutamil
para numerosospeptídeose 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 uniformidadena coloração.Estaperdaera acompanhadapor remodelaçãoarquitetural
paraumfígadode aspectonormal(ENOMOTOe FARBER,1982).
Além disso, em uma investigaçãoconduzidaem ratos Wistarsubmetidosao modelo do
RH em que se procurou avaliar a cinética de evoluçãodos focos e nódulos de hepatócitos
positivosparaa yGT, observou-sequeentre4 a 9 semanasapós a iniciaçãoestes adentraram
em umafase de rápidocrescimento,comsubsequentediminuiçãoprogressivade seus números
e áreas,até que fossemobservadosapenasalgunspoucose em remodelação,por ocasião do
sacrifíciona 26asemana(GARCEAet aI.,1989a).
Constatou-seno presenteestudopor ocasiãoda quantificaçãodas lesõespré-neoplásicas
positivasparaayGT,queratosdalinhagemWistarsubmetidosao modelodo RHe tratadoscomóleo

demilho(grupoOM -controles), J3-caroteno
(grupoJ3C)ouvitamina
A (grupoVA)poroitosemanas
consecutivasdurantea etapa de progressãoda hepatocarcinogênese,
apresentaramem seus
figadospraticamenteo mesmonúmeromédiode focosInódulosde hepatócitosquando de seus
respectivos
sacrificios
na48asemana
apósaplicação
docarcinogênico
iniciante
DEN(Tabela 3).
Observou-se,ainda,que as áreas médiasdessaslesõespré-neoplásicas,bem como as
porcentagensde área do corte ocupadaspelas mesmas,também não diferiramentre si do
pontode vista estatístico,emborase constatassecertatendênciatanto por parte do tratamento
como carotenóide(grupofiC) comocomo retinóide(grupoVA) em reduzi-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 uma investigaçãoanteriorconduzidasob condiçõesexperimentaisde
certaformasemelhantese tambémem gruposde ratosWistar,emboranesseúltimocaso estes
tivessemsidotratadospor 8 semanasconsecutivascomóleo de 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
hepatocarcinogênese
paraetapasmaistardias,de umadiminuiçãodo númerode focosInódulosde
hepatócitospositivosparaa yGT a partirde novesemanasda iniciação,graçasem grandeparteao
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 um ano da aplicaçãoda DENe aindaobserváveisem plena
fase de progressão.
Talvez se trate daquelaslesões focais que desde o inicio seriam benignas e assim
continuariam,demonstrandoproliferaçãoespontâneade hepatócitosmas semoutrasevidências
de evoluçãopara neoplasias,incluindoo câncer (e que portantose desenvolveriamde acordo
com a assim denominadasequênciaA 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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progredirem
paraa malignidade,
observados
emmodelodecarcinogênese
depeleinduzidaem
camundongos
(SHUBIK,1950;HENNINGS
ataI.,1985).
Poroutrolado,podeserqueestasaindapossamvir a evoluircomo decorrerdo tempo,
poisapresentam
condiçõesintrínsecasparatanto.Assim,observou-se
queo catabolismoda
glutationapelayGT na presençade metaisde transiçãopodeiniciarpor si só um processo
oxidativonosfocose nódulospré-neoplásicos
de hepatócitos,
comsubsequente
produçãode
umambientericoemradicaislivrese consequentes
lesõesoxidativas.Istofez, portanto,com
quese sugerissequeessesdanosestimulados
pelamaioratividadeda enzimayGTpresente
nosfocose nódulosde hepatócitos,
poderiamvir a contribuirparacomos processosatravés
dosquaisas célulasno interiordessaslesõesprogrediriam
paraa 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
possibilitam
quese realizenofígadoderatossubmetidos
a modelosde hepatocarcinogênese,
umamelhorcaracterização
morfológica
dostiposdehepatócitos
alteradospresentesemlesões
pré-neoplásicas
e neoplásicas,bem como a verificaçãoda existênciaou não de outras
alteraçõesnointeriorouexteriordasmesmas.
Emboranãosetenhafeitoumadeterminação
acuradadesuasrespectivas
porcentagens,
constatou-se
nopresenteestudoporocasiãodarealizaçãodaanálisehistopatológica
dofígado
de ratosWistarsubmetidosao modelodo RHe tratadosporoitosemanasconsecutivas
com

óleodemilho(grupoOM-controles),p-caroteno
(grupoPC)ouvitamina
A (grupoVA)durante
a fase de progressãoda hepatocarcinogênese,
que a maioriadas lesõespré-neoplásicas
correspondeu
nostrêsgruposexperimentais
principalmente
a focose nódulosde hepatócitos
assimdenominados
decélulasclarase mistos,emborapudessem
sertambémobservados
em
menor quantidadeos outros tipos de focos e nódulos,ou seja, os constituídos
predominantemente
porcélulasacidófilasoubasófilas.
Acredita-sequeos váriostiposhistológicos
de focose nódulosreflitamvariaçõesno
metabolismo
doglicogênioe nataxade crescimento,
exibindoos basofílicos
o menoracúmulo
dessecarboidratoe a maiorsintesede DNAemrelaçãoàs outraslesõespré-neoplásicas,
e
estandoestes,talvez,maispropensos
à transformação
cancerosa
(ZERBAN
etaI.,1994).
Por outro lado,os focosconstituídospredominantemente
de célulasclaras,que se
apresentamcom volumeaumentadoe comseu citoplasmararefeitocorando-secom pouca
intensidade
pelaeosinae nasquaisháacúmulodeglicogênio,
sãoconsiderados
os primeirosa
surgiremna hepatocarcinogênese
induzidapor vários modelos,sendo tambémos que
apresentariam
características
morfológicas
menosagressivas.Já as lesõesacidofí,
licas mais
agressivase comcélulascujocitoplasmase coramaisintensamente
pelaeosinao que Ihes
confereumacoloraçãoavermelhada
uniforme,representariam
umaetapaevolutivana direção
damalignidade.(MOORE
etaI.,1982;BANNASCH,
1984;BANNASCH
e ZERBAN,1990).
Tiposintermediários
delesõespré-neoplásicas
foramtambém
identificados
econtendo
células
clarase acidofilicas,
podendo,
portanto,
seremdesignados
como"focos/nódulos
d~nofilicos"
(KRAUPP-GRASl
et aI.,1990). Considerou-se
entretantomaisrecentemente
comomais apropriado
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paraos mesmoso termo"focosmistos",porse acreditarquese tratem,na verdade,de uma
espéciedetransiçãodeumalesãopré-neoplásica
paraoutra(DAGLI,1994).
Destaforma,a análisedascaracterísticas
citológicasdosfocose nódulosdehepatócitos
presentesnofígadodosanimaisdostrêsgruposexperimentais
(grupoOM- controles;f3Ce
VA) sacrificados12 mesesapósrealizaçãodo processode iniciaçãoindicou,no presente
estudo,a existênciade umapredominância
de lesõespré-neoplásicas
consideradas
menos
agressivas,quaissejamas dostiposhistológicos
constituídos
princípalmente
porcélulasclaras
e mistos.Estarevelou,ainda,queaparentemente
o padrãode distribuiçãodasmesmasnão
variouentre os três gruposexperimentais,
o quetambémsugereque tantoo tratamento
com f3-carotenocomo com vitaminaA por oito semanas consecutivasna fase de
progressãoda hepatocarcinogênese,
nãotiveraminfluênciasdignasde notanessesentido
e, portanto, nas reações metabólicasque poderiam determinar as características
histológicasdessasdiversaslesõespré-neoplásicas
(ZERBANet ai., 1994).
Estesresultadosestãode acordocomos dadosde umainvestigação
recentetambém
conduzidaem ratosWistarsubmetidosao modelodo RH e em condiçõesexperimentais
iniciante
bastantesemelhantes,
emqueseobservou12 mesesapósaplicaçãodocarcinogênico
DEN,a presençaemmaiorporcentagem
defocose nódulosmistosde hepatócitos
nofígadode
animaistratadoscomóleodemilhoouvitaminaA poroitosemanasconsecutivas
durantea fase
deprogressão
dahepatocarcinogênese
(SILVEIRA,
1998).
Estãoaindade acordocom as evidênciasde um outroestudoem que ratosdessa
linhagemforamsubmetidos
aomesmomodelodehepatocarcinogênese
acrescidodepromoção
comfenobarbital
por16semanasconsecutivas,
emborasacrificados14mesesapósrealização
doprocessodeiniciação.Constatou-se
tambémnessecaso,a presençaemmaiorporcentagem
de focos e nódulos de hepatócitosmorfologicamente
menos agressivos,constituídos
principalmentepor células claras e acidofilicas,ao invés dos mais agressivos com
predominânciade célulasbasofilicas(PASCALEet ai., 1992).

Aindanessainvestigação
observou-se,
entretanto,queo tratamentodos animaiscom
S-adenosil-L-metionina
(SAM), um compostolipotrópicodoadorde grupamentosmetila,
apesar de tambémnão modificaros padrõeshistológicosdos nódulosde hepatócitos
reduziu,no decorrerdo tempo,a porcentagem
dos basofílicos,bemcomoa incidênciade
hepatocarcinomas
(PASCALE
et ai., 1992).
Seriainteressante,
portanto,queporocasiãoda realizaçãode experimentos
futurosse
procurasse
avaliardeformamaisdetalhada
nodecorrerdahepatocarcinogênese,
umaeventual
açãoinibitóriatantopor partedo l3-caroteno
comoda vitaminaA maisespecificamente
em
relaçãoaos focoslnódulosbasofilicos,os quaissão amplamentereconhecidos
na literatura
como representantesde uma pré-etapaimediatano desenvolvimento
dos carcinomas
hepatocelulares
(BANNASCH
e ZERBAN,1990).
Nopresenteestudo,o examehistopatológico
detalhadodofigadodosanimaissubmetidos
ao modelodo RHtambémreveloua existênciade lesõeshepáticasdo tipo colangiofibrose,
peliosee espongiose,que ocorreramcom maiorou menor incidêncianos três grupos
experimentais
(Quadro1),e as quaisse questiona,
todavia,se seriamou nãopré-neoplásicas
(BANNASCH
e ZERBAN,1990).
Além disso, este evidencioua presençado colangiomacístico, alteraçãoagora
consideradaneoplásicae frequentemente
observávelno figadode ratostratadoscom doses
elevadasde hepatocarcinogênicos,
masparaa qual não existemevidênciasde que possa
eventualmente
vir a progredirparao carcinoma
colangiocelular
(BANNASCH
e ZERBAN,1990).
Dequalquerforma,observou-se
nessecasoemcomparação
ao grupocontrole(grupoOM),a
mesmaincidênciadestetipode neoplasiahepáticabenignanogrupode animaistratadoscom
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B-caroteno(grupoPC) durantea fase de progressãodo modelodo RH, enquantoesta foi
entretantomenorno grupode ratosaosquaisse administroua vitaminaA(Quadro 1).

Emse tratandodo adenomahepatocelular
(nódulopersistentede hepatócito),
também
consideradoumaneoplasiabenignamasparaa qUétla maioriados estudosapontaparaa
existênciade umarelaçãodiretadotipoprecursor-produto
entrea mesmae o surgimentoda
neoplasiamalignahepática(FARBER,1984a;BANNASCHe ZERBAN,1990),a análise
histopatológica
demonstrou,
porsuavez,aindaemcomparação
aogrupocontrole(grupoOM),
umaincidênciapoucomenornofigadodogrupodeanimaissubmetidos
aomodelodoRHe nos
quaisse aplicouo carotenóide
(grupoPC),enquantose constatoupronunciadareduçãoda
mesmanogrupoderatostratadoscomo retinóide(grupoVA)(Quadro1).
Estaanálisetambémreveloumenores
incidências
decarcinomas
hepatocelulares
quandoem
comparação
aogrupocontrole(grupoOM),tantonogrupodeanimaistratadoscomo p-caroteno
(grupoPC)comocomavitaminaA (grupoVA),e queapresentavam,
basicamente,
padrõesbem
diferenciados
queforamconsiderados,
no caso,comosendodostipostrabeculare glandular
(Quadro 1).
Nesse sentido,descreve-seque em nível histológicopodemser distinguidastrês
variedadesbásicasde hepatocarcinomas,
quaissejam,a do padrãotrabecular,glandular
(adenóide)e dosólido.Enquanto
as duasprimeirascursamusualmente
comumelevadograu
dediferenciação
e comummelhorprognóstico
tantoemanimaisquantonoserhumano,relatase que as lesõessólidassão predominantemente
pouco diferenciadase evoluemmenos
favoravelmente
(BANNASCH
eZERBAN,
1990;ZERBANetaI.,1994).
Deumaformageral,pode-se,portantoconstatarquea análisehistopatológica
confirmou
os resultadosjá anteriormente
observadosno presenteestudopor ocasiãoda realizaçãodo
examemacroscópico
dofígadodosanimais(Tabela 2), indicando
tambéma ocorrência
de
efeitosinibitóriostantopor partedo B-carotenocomoda vitaminaA no desenvolvimento
de
lesões pré-neoplásicas
e neoplásicasmalignas,quandoadministradospor oito semanas
consecutivas
especificamente
duranteafasedeprogressão
dahepatocarcinogênese.

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

Foramconstatadas
no presenteestudo,concentrações
mensuráveis
de B-carotenono
fígadodos animaissubmetidos
ao modelodo "hepatócitoresistente"(RH)e tratadoscomo

carotenóide
poroitosemanas
consecutivas
durantea fasede progressão
(grupoI3C), ao
contráriodo que ocorreunos gruposde ratostambémsubmetidosa esse protocolode
hepatocarcinogênese
e aosquaisse administrou
óleode milho(grupoOM- controles)ou
vitaminaA (grupoVA),emqueestasnãoforamdetectáveis
(Tabela4). Istoeradecertomodo
esperávelpoisduranteessemesmoperíodo,estesdoisúltimosgruposexperimentais
puderam
apenascontarcomsuasraçõescomoúnicafontedeB-caroteno.
Estesdadosestãodeacordo,portanto,comresultadosde investigações
anterioresque
demonstraram
a ocorrênciade um acúmuloquantificável
de B-carotenointactono figadoe
outrosórgãosde diversasespécies,incluindoo ser humano,ratos, galináceos,"ferrets",
camundongos
e cobaias(BONDIe SKLAN,1984;SHAPIROet aI.,1984;MAYNEe PARKER,
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1986;KRINSKY
et ai., 1990;MORENOet ai., 1991;OKOHet ai., 1993;SARKARet ai., 1994;
MORENO
etai" 1995;TEEetai.,1996;RIZZIetai.,1997;OLIVEIRA,
1998).
Por ocasiãodo sacrifíciona 48asemanaos ratos do grupopC tenderamainda a
apresentarconcentrações
hepáticasde retinolmaiselevadasuoque os animaisdo grupo
controle(grupoOM),emborano casoas diferençasnãotenhamalcançadosignificânciado
pontode vistaestatístico(Tabela 4).

Resultadossemelhantes
foramtambémconstatadosem camundongos
submetidosa
modelode carcinogênese
de pele induzidapelo DMBAe tratadosdurantecatorzedias
consecutivos
comf3-caroteno
(200mglkgdepesocorpóreo/dia)
durantea fasede progressão
(KATSUMURA
et ai.,1996),e sugeremquea quantidade
docarotenóide
quefoi convertidaem
retinóidesnãofoisuficiente
paraaumentar
osníveisteciduaisdosmesmos.
Emcontrapartida,
animaissubmetidosao modelodo RH e tratadospor oito semanas
consecutivas
comvitaminaA (grupoVA)duranteafasedeprogressão
dahepatocarcinogênese,
apresentaram
concentrações
hepáticasde retinolsignificantemente
maiores(p < 0,05)do que
osratosdosgruposcontrole(grupoOM)e pC (Tabela4).
Assim,aumentosnasconcentrações
hepáticasde f3-caroteno,
e nãode retinol,podem
ser associados,
no presenteestudo,aosefeitosinibitóriosno desenvolvimento
de neoplasias
constatados
nosfígadosde ratossubmetidos
ao modelodo RHe tratadosporoitosemanas
. consecutivas
como carotenóide
naetapadeprogressão
dahepatocarcinogênese
(grupoPC).
Poroutrolado,nogrupodeanimaistratadoscomvitaminaA duranteessamesmafaseda
carcinogênese
hepática(grupoVA),alterações
nasconcentrações
hepáticas
deretinol,e nãode
f3-caroteno,
podemser tambémassociadasa atividadesinibitóriasno desenvolvimento
de
lesõeshepáticas
pré-neoplásicas
e neoplásicas
malignas,
Portanto,estesresultados
se constituem,
conjuntamente,
emfortesindíciosdaexistência
in vivode umaatividadeintrinsecado f3-caroteno
agoradurantea etapade progressãoda
hepatocarcinogênese,
e confirmam
evidências
anterioresnessesentidodescritasnaliteraturae
constatadas
nãosóemcamundongos
tratadoscomo carotenóide
durantea fasedeprogressão
dacarcinogênese
de peleinduzidapeloDMBA(KATSUMURA
et ai., 1996),comotambémem
ratosWistarsubmetidos
aomodelodoRH,emboranessecasoos animaistenhamsidotratados
comf3-caroteno
emetapasmaisiniciaisdahepatocarcinogênese
(MORENO
et ai.,1995a;RIZZI
etai.,1997).
Baseadonasconcentrações
de retinol(vitaminaA) constatadas
no fígadodos animais
dosgruposf3Ce VA, bemcomonas respectivas
dosesde f3-caroteno
(7 mg/100g de peso
corpóreo)ou de vitaminaA (1 mg/100g de pesocorpóreo)que estesreceberamem dias
alternados
e porintubaçãogástrica,calculou-sequea razãodeconversãodo carotenóide
em
vitaminaAcorrespondeu,
nopresenteestudo,a umvaloraproximado
de34:1.
Isto está de acordocom observaçõesdescritasanteriormentena literaturae que
demonstraram
emdiversasespéciesdeanimais,incluindoratose galináceos,
quea conversão
do f3-caroteno
emvitaminaA diminuiinversamente
coma ingestãodo carotenóide,
à medida
quesuasdosagens
foremsetornandocadavezmaioresemrelaçãoaosrequerimentos
diários
(BEESON,
1965;BAUERNFEIND,
1972;BRUBACHER
e WEISER,1985),
Está ainda de acordocom os resultadosde uma investigaçãoanteriortambém
conduzidaem ratos Wistarsubmetidosao modelodo RH e tratadospor oito semanas
consecutivascom f3-caroteno
e vitaminaA nas mesmasdosagensque as utilizadasno
presenteestudo,emboraessestratamentos
tenhamsidorealizados,no caso,em ratosmais
jovense duranteasfasesiniciaisda hepatocarcinogênese,
tendo-seconstatadoumarazãode
conversãobemmenore correpondendoa 14:1 (MORENOet ai., 1995a).
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Nãose tematéo momentoumaexplicaçãoconvincente
quepudesseesclareceressas
diferenças
observadas
emrelaçãoàsrazõesdeconversão
constatadas
nessesdoisestudos.
Descreve-se,
entretanto,
queo graude conversãodo J3-caroteno
em vitaminaA nãoé
constante,sendoreguladopor mecanismos
homeostáticos
envolvidos,por exemplo,com o
controledasaturação
dosdepósitosderetinoldoorganismobemcomocomataxadeabsorção
do carotenóide
emnivelintestinale sua posteriorclivagemem vitaminaA, um processoque
ocorrenãosó na mucosaintestinalda maioriadosmamíferoscomotambémnofígadoe em
diversosoutrosórgãos(BEESON,
1965;GERSTER,
1991;SILVEIRAeMORENO,
1998).
Assim,talvezessesmecanismoshomeostáticos
apesarde se manteremvigentese
provavelmente
atuantesno sentidode protegero organismocontraa ocorrênciade uma

eventual
hipervitaminose
A (GERSTER,
1991), venham
aindasofreralterações
como decorrer
do tempo,o que poderiaexplicarnão só o aumentonão significantedas concentrações
hepáticasderetinolobservadoapósa administração
de J3-caroteno
(grupoJ3C)comotambém
sua maiorrazãodeconversãoconstatadana presenteinvestigação,
desdequenestase deu
início às aplicaçõesdo carotenóidequandoos ratosjá eram bem mais idosos que na
investigação
anterior.
Alémdisso,aindanessesentido,não se podetambémexcluirum papelda própria
carcinogênese
hepáticaque se encontravano atual estudoem uma etapajá bem mais
avançada,comoeventualprocessoquepudesseter interferidoportempomaisprolongado,
e
agorade formamaisintensa,com os mecanismosresponsáveis
pelo controledo grau de
conversãodoJ3-caroteno
emvitaminaA.

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, 13caroteno ou vitaminaA durante a fase de progressão da hepatocarcinogênese.

Estima-se
queno fígadodo ratoadultoo períodode vidadascélulasparenquimatosas
compreendacercade 200-400dias(ROTSTEIN
etai., 1986). Assim,esteconsiste,normalmente,
em
um órgão quiescenteque exibe atividadereplicativamínima.

Defato,mítosessãoconstatadas,
nessecaso,em aproximadamente
1 emcada20.000
hepatócitos,
emborataxasmaiselevadasde proliferação
celularsejamobservadasduranteo
crescimento
e desenvolvimento
dofígado(STEER,1995).
Doistiposdeestimuloproliferativo
foramidentificados
nesseórgão:a hiperplasia
celular
compensatória
(regenerativa)
e a direta,oumitógeno-induzida.
Naprimeíra,
a síntesede DNAé
precedidaporumaperdadecélulascomoa queocorre,porexemplo,apósressecçãocirúrgica
parcial,injúriaquímica,vascular,nutricionalou
porhepatiteviral,enquantona hiperplasia
direta
a síntesede DNAé estimulada
semperdacelular,por substânciasmitogênicas
tais comoo
nitratode chumbo,proliferadores
de peroxissomos,
fenobarbitale acetatode ciproterona
(COLUMBANO
e SHINOZUKA,
1996).Nesteúltimocaso,assimqueo estimulomitogênicoé
suspenso,a massae o conteúdode DNAhepáticosregridemcaracteristicamente,
graçasà
apoptose(COLUMBANO,
1995).
A proliferação
de hepatócitos
induzidapor algunsmitógenosprimáriosé mediadapor
padrõesde modulação
de fatoresde crescimento
e transduçãodo sinal,diferentesdaqueles
observados
naregeneração
compensatória.
Assim,enquantoa ativaçãodefatoresdetranscrição
comoo NF-td3 e aexpressão
aumentada
degenesprecoces
imediatos
taiscomoc-tos,c-jun,egr-1
e c-myc são induzidasdurantea regeneraçãocompensatória,
tais alteraçõesnão são
Moreno. Femando. S.
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observadasdurantea hiperplasiainduzidapor certosmitógenosprimários(STEER,1995;
COLUMBANO
e SHINOZUKA,
1996).Alémdisso,descreveu-se
queos níveisdas quinases
depedentes
de ciclinaCDK4e CDK5,bemcomoda proteinaciclinaD3, importantes
parao
controledo ciclo celular normal,aumentamapós hepatectomiaparcial mas não após
administração
deWY14.643,
umproliferador
deperoxissomos
compotenteatividademitogênica
hepática(RININGER
etaI.,1997).
Aindanessesentido,apesardeevidências
experimentais
sugeriremumpapelcríticopara
fatoresdecrescimento
dotipodofatordecrescimento
dohepatócito(HGF)e dotransformante
a (TGF-a)paraa progressãono ciclocelularde hepatócitoscompetentesna regeneração
compensatória,
estesnãoparecemdesempenhar
umimportante
papelnahiperplasia
mitógenoinduzida(COLUMBANO
e SHINOZUKA,
1996).
Portanto,essas diferençasem eventosmoleculares
observadosentre as hiperplasias
compensatória
e diretapodemafetardeformaálVersa,
asálferentes
etapasdahepatocarcinogênese
quimica.
Assim,apesarde nãoserconhecidoo mecanismo
exatoatravésdo qualestaatuana
iniciação,foi ressaltadoo envolvimento
daproliferação
celularnafixaçãodeumaeventuallesão
no DNArecémsintetizado(COLUMBANO
et aI.,'1981).Na maioriados estudosdesignados
nessesentido,o estímuloproliferativo
foi realizado'atravésde regeneraçãocompensatória.
Nessascircunstâncias,
a regeneração
hepáticaé de fato necessáriaà iniciaçãopor agentes
químicos.Entretanto,demonstrou-se
também,quedosesde carcinogênicos
queinduzemo
eventode iniciaçãoquandoacopladasà regeneração
hepática,foramincapazesde iniciaras
célulashepáticasquandoassociadasà proliferação
celularinduzida por mitógenosdiretos
(COLUMBANO
et aI., 1987;COLUMBANO
e SHINOZUKA,
1996).Alémdisso,foi observada
incapacidade
da hiperplasiadiretaem dar suporteà iniciaçãopor carcinogênicos
quimicos,
apesardapresençadelesãodoDNA.
Nãoestá aindaclaro,portanto,se estaincapacidade
se deveà deficiênciade algum
evento molecularnecessárioà iniciação,ou se as células iniciadassão formadase
preferencialmente
eliminadaspor apoptoseduranteo processosubsequente
de regressãoda
hiperplasiainicial.Nessesentido,sugeriu-se,ainda,quea eliminaçãode numerosascélulas
alteradasporcarcinogênicos
ocorre"espontaneamente"
logoapósa iniciação(DRAGANat aI,
1994a).
Uma outra etapa em que a proliferaçãocelular exerce um efeito crítico na
hepatocarcinogênese,
é a dapromoção
decélulasiniciadasporcarcinogênicos
(DRAGANet aI,
1994b). Assim,descreve-se
umaumentonaincidênciadelesõespré-neoplásicas
e neoplasias
apósregeneração
compensatória
induzidapor hepatectomias
parciaisrepetidasou múltiplos
tratamentoscom agentesnecrogênicos
(POUNDe McGUIRE,1978;DRAGANIet aI., 1986;
COLUMBANO
et aI., 1990).Poroutrolado,nessesentidoo efeitoda hiperplasiamitógenoinduzidaé aindacontroverso,
devidoemparteaofatode algunsmitógenosdiretos,comopor
exemploos proliferadoresde peroxissomos,
tambémapresentarem,concomitantemente,
atividadecomocarcinogênicos
completos
(RAOe REDDY,1987).
Entretanto,
têmse acumulado
evidênciasdequealgunsmitógenosprimários,apesarde
suascapacidades
deestimularem
a proliferação
dehepatócitos
normais,exercem,naverdade,
um efeitoinibitórioin vivo sobrea proliferação
celularde lesõespré-neoplásicas
hepáticas
(CHENataI.,1994;COLUMBANO
e SHINOZUKA,
1996).
A persistência
deumataxaaumentada
deproliferação
celularpodetambéminfluenciara
etapade progressãoda hepatocarcinogênese.
Assim,demonstrou-se
queapesardas células
alteradaspresentesna etapade progressãoda hepatocarcinogênese
já apresentaremum
crescimentoautônomo,este processofoi influenciadopela presençaou não de um agente
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promotor,o quese evidencioupelareduçãonoperíododelatênciadosurgimento
da neoplasia
napresençacontínuadesseagente,quandocomparado
à ausênciadomesmo(ORAGAN
eta/.,
1993).Alémdisso,aocontráriodaesperadareduçãonaproliferação
celularapóssuspensãoda
administração
doagentepromotor,ratossubmetidos
a umprotocolodehepatocarcinogênese
no
qualse utilizouo agenteprogressoretilnitrosouréia,
apresentaram
manutenção
na proliferação
celularde focosde hepatócitosmarcadospelaenzimaGST-P,porocasiãoda suspensãoda
administração
defenobarbital
(ORAGAN
ata/.,1994b).
Destemodo,considera-se
quea proliferação
celulardesempenhe
umimportantepapel
nasváriasfasesdahepatocarcinogênese,
ouseja,nainiciação,promoçãoe progressão,
tendose aindaconstatadoque esta aumentagradualmente
dos tecidosnonnaisao carcinoma,
incluindonessasequênciaos tecidospré-neoplásicos
e, a seguir,o adenoma(FARBERe
SARMA,1987;FARBER,1991b;DRAGAN
eta/.,1994b;ZERBANetai.,1994).
Assim,umdospossíveismecanismos
eventualmente
responsável
pelasatividadesantineoplásicasdo J3-caroteno
ou da vitaminaA poderiaenvolverumainibiçãoda proliferação
celular.
Portanto,foramrealizadasnopresenteestudoavaliações
emquese utilizouinicialmente
um métodobioquímicosimplescapaz de determinarquantitativamente
as concentrações
hepáticasde DNAe, destemodo,deindicarrapidamente
a ocorrênciaou nãode variaçõesna
proliferaçãocelulare, a seguir,detenninações
do indicede marcaçãoda BrOUatravésde
técnica imunohistoquímica
já bem mais sensívele específicaque a anterior,também
amplamente
empregadacomessafinalidadeemestudosde carcinogênese
(MELNICK,1992;
OOLBEARE,
1995;FOSTER,1997).
Observou-se,logo de início,em comparaçãoao grupocontrole(grupoOM) que a
administração
poroitosemanasconsecutivas
deJ3-caroteno
ouvitaminaA após40semanasda
realização
doprocessodeiniciação
como carcinogêníco
OEN,reduziusignificantemente
(p< 0,05)
asconcentrações
deDNAnosfigadosdeanímais
submetidos
aomodelodoRH(Tabela5).
Damesmafonna,constatou-se
posteriormente
quetantoo tratamentocomo carotenóide
(grupoPC)comocomo retinóide(grupoVA)foramcapazesde reduziro indicede marcação
paraa BrOUdos hepatócitos
em áreasconsideradas
"normais"ao redorde lesõeshepáticas
(nódulos/cânceres),
bemcomonasprópriaslesões,emboraessadiferençanãotenhaatingido
significância
estatísticaem relaçãoao respectivogrupocontrole,especificamente
apenasno
casodas lesõesconstatadasnosfígadosde animaisaos quaisse administroua vitaminaA
(Tabela6).
.
Portanto,conjuntamente
tais resultadosse constituemem fortesindiciosde que o 13carotenoe a vitaminaA apresentamum efeito inibitóriona proliferaçãocelular quando
administrados
durantea etapade progressãoda hepatocarcinogênese
e confirmamdadosde
umtrabalhorecenteemquetal atividadefoitambémdetectadaemratosWistarsubmetidosao
modelodo RH,apóstratamentocom o retinóidetambémpor oito semanasconsecutivase
durantea mesmafasedacarcinogênese
hepática(SILVElHA,1998).
Constatou-se
aindanopresenteestudoatravésda detenninação
do indicede marcação
para a BrOUque áreashepáticasconsideradas
"nonnais"ao redordas lesõesde animais
submetidos
aomodelodoRHe tratadoscomóleodemilhodurantea fasedeprogressão
(grupo
OM-controles), apresentavam
umamaiorproliferação
dehepatócitos
(p< 0,05)queamostras
defígadoobtidasderatosquenãoforamsubmetidos
a esseprotocolodehepatocarcinogênese
(Tabela6).
Alémdisso,observou-se
quelesõeshepáticas
(nódulospersistentes/cânceres)
de animais
submetidos
aomodelodo RHe tratadoscomóleodemilho(grupoOM- controles),
J3-caroteno
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(grupoJ3C)ouvitamina
A (grupoVA)demonstravam
umamaiorproliferação
celulardoqueemsuas
respectivas
áreasdefígadoconsideradas
"normais"aosseusredores,emboraestasdiferenças
tenhamalcançadosignificânciaestatística(p < 0,05) somentenos dois primeirosgrupos
experimentais
(Tabela6).
Tais resultadosestão,portanto,tambémde acordocom as evidênciasda literaturajá
citadasanteriormente
(FARBERe SARMA,1987;FARBER,1991b;DRAGANet ai., 1994b;
ZERBANet ai.,1994)e quedemonstram
quea proliferação
celularaumentaà medidaquea
hepatocarcinogênese
evolui.
Observaçõessemelhantesàs do presenteestudo foram tambémconstatadasem
investigaçõesrealizadasin vitroemquese observouqueo carotenóidefoi capazdeinibira
proliferaçãodefíbroblastosC3H 10T1I2deembriõesde camundongo(PUNGet ai., 1988),
decélulasB-16demelanomadecamundongo(HAZUKAet ai, 1990),bemcomode células
SK-MESdecarcinomapulmonare SCC-25de carcinomaoral de ser humano(SCHWARTZ
et ai., 1990;1992).
Alémdisso,estasestãoaindadeacordocomasevidênciasdetrêsestudosjá publicados
maisrecentemente
emquese demonstrou,
emumdeles,realizadocomculturasde célulasda
linhagemosteogênica
clonal MC3T3-E1,
quetantoo J3-caroteno
comoo retinolforamcapazes
deinibira proliferação
celulare a capacidade
desintesedeDNA(PARKetai.,1997),e nosdois
outros,realizadoscomculturasde célulasHL-60origináriasde pacienteportadorde leucemia
promielocítica,
em que a incubaçãocom o carotenóidepor períodose em concentrações
variáveisresultouem umainibiçãosignificante
de seus números(GROSSet ai., 1997;
BIESALSKI
e SCHAFFER,
1997).
Nessasduasúltimasinvestigações,
comotambémno presenteestudo, os resultados
sugeriramque o J3-caroteno
poderiaestar eventualmenteatuandode forma intrínseca
diretamente
relacionada
comsuamoléculaintacta,e nãocomoprá-vitamina
A. Noprimeirocaso
tal conclusãose baseouna constataçãode que tanto o J3-caroteno
como a luteina, um
carotenóidesem atividadeprá-vitaminicaA, foram capazesde inibir significantemente
a
proliferação
decélulasHL-60(GROSS
etai.,1997)e,nosegundo,
nofatodenãoseterconstatado
nasculturasa presença
concomitante
deácidoretinóico
quepudessetersidoproduzido
a partirdo
carotenóidepresentenomeiodeincubação(BIESAl-SKI
e SCHÃFFER, 1997).

Pelo númeroexíguode publicaçõesencontradona literaturaespecializada,
pode-se
constatarque em apenasalgumasoutraspoucasoportunidades
que não no atualestudo,
procurou-se
tambémavaliarin vivoosefeitosdoJ3-caroteno
naproliferação
celular.
Assim,descreveu-se
em um modelode carcinogênese
de linguainduzidaem ratos
MachosF-344pelo 1-óxidode 4-nitroquinolina
(4-NQO)queo J3-caroteno
administrado
nas
rações dos animais(500 p.p.m.)duranteas fases de iniciaçãoe pós-iniciaçãoreduziu
significantemente
as incidênciasde lesõespré-neoplásicas
e de carcinomasde linguapor
ocasiãodo sacrifíciona 32asemana,as concentrações
teciduaisdas poliaminasdiamina,
espermidina
e espermina,
bemcomoa proliferação
celularestimadapeloíndicede marcação
paraa BrOUe poranálisesmorfornétrícas
de regiõesorganizadoras
nucleolares
coradaspela
prata(AgNORs)(TANAKAet ai., 1994).
Aumentos das concentraçõesde poliaminas elou da atividade da enzima omitina
descarboxilase
(ODC),considerada
a etapacríticana biossíntesedaspoliaminas,
correlacionaram-se
em diversostecidos com a taxa de síntese de DNA e a proliferaçãocelular, tendo-se ainda
atribuídoum importantepapelparaa enzimana promoçãode neoplasiasem váriosmodelosde
carcinogênese(PEGG,1988).
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Poroutrolado,relatou-se
também
já maisrecentemente
quea administração
de r3-caroteno
nasraçõesdurante
asetapasdeiniciação/promoção
inicialoudurantea promoção
tardiaresultou
em
efeitosquimiopreventivos
em modelode carcinogênese
pancreáticainduzidaem ratospela
aplicaçãode azasserina,emboratenha aumentadoparadoxalmentenes~asocasiõesa
proliferação
celularemfocosacinaresatípicos,determinada
pelo índicede marcaçãoparaa
BrDU(APPELe WOUTERSEN,
1996).
Já emsereshumanos,
paraos quaisvemsendoinclusiveconsiderada
comopromissora
e recomendadapara ensaiosde quimioprevenção
em pequenaescala a utilizaçãode
biomarcadores
deproliferação
celularnocolondotipoda determinação
doíndicede marcação
paraa BrDUoudaatividadedaenzimaODC(BOWEN
e MOBARHAN,
1995;GERSTER,
1996),
observou-se
emumestudoconduzido
emgruposconstituídos
de 10pacientesquereceberam
ou não suplementos
de r3-caroteno
(9 mg),vitaminaE (160 mg) ou vitaminaC (750 mg)
diariamente
porquatrosemanasconsecutivas,
respectivamente,
quetantoo carotenóide
comoa
vitamina
C foramcapazes
deinibirsignificantemente
o índicedemarcação
paraa BrDUenquanto
isto
nãoocorreunogruponão-suplementado
ousuplementado
comvitamina
E (CAHILL
eta/"1993).
Alémdisso,descreveu-se
queemumgrupodevintepacientes
quehaviamsofridoressecção
préviade umadenocarcinoma
decolon,a suplementação
diáriacomr3-caroteno
(30rng)por 6
meses,reduziusignificantemente
em44%(p< 0,05)apósduassemanasa atividadedaenzima
ODCemamostrasde biópsiaretalemcomparação
à atividadeconstatadaquandodoiníciodo
estudo,e em57%(p<0,01)após9 semanas,
Após16e 24semanasconstatou-se
aindanesse
caso,reduçõesna atividadedessaenzimacorrespondentes
a 30%e 35%,respectivamente
(PHILLlPS
eta/.,1993).
Damesmaforma,observou-se
aindaemumensaioconduzidoempacíentesportadores
de gastriteatróficae cujasatividades
da enzimaODCna mucosagástricajá se encontravam
previamente
elevadas,queo tratamentodiáriocom 20 mg de r3-caroteno
por três semanas
consecutivas
resultouemumareduçãosignificante
na atividadeda enzima,emcomparação
a
controlesnão-tratados
(BUKINeta/.,1993).
É tambémpequenoo númerode estudosrelatadosna literaturaem quese avaliouos
eventuaisefeitosda vitaminaA na proliferação
celular,ao contráriodo que se observaem
relaçãoaoácidoretinóicoe a diversosretinóides
sintéticos.
Assim,constatou-se
in vitroatravésdetécnicasde autorradiografia
comtimidinatritiada,
quea vitaminaA foi capazdeinibirsignificantemente
a síntesede DNAe a proliferação
celular
quandoadicionada
aomeiodeculturadecélulasdecarcinomas
escamososou basaisde pele,
induzidosemcamundongos
pelaaplicação
de 3-metilcolantreno
(LUPULESCU,
1986;1993),
Observou-se
tambémumefeitoinibitórioporpartedoacetatoderetinilanaestimulação
da
síntesede DNAinduzidapelosoroemfibroblastos
C3H 10T1/2tratadoscom carcinogênico,
provavelmente
decorrentede um bloqueiona transiçãoda etapaGOpara G1 da resposta
mitóticadascélulasiniciadasa fatoresdecrescimento
plaquetários
(MORDAN,
1989).
Já emexperimentos
in vivo,teve-setambéma oportunidade
de demonstrarem ratos
submetidos
a modelodecarcinogênese
mamáriainduzidapelaadministração
deDMBAouMNU
e alimentados
comraçõessuplementadas
comacetatoderetinila,a ocorrênciadeumainibição
da síntesede DNAquandoestafoi determinada
atravésda incorporaçãode timidinatriciada
(MOONe MEHTA,1986).
Demonstrou-se
aindaqueemratosumaúnicainjeçãointraperitoneal
doagentepromotor
acetatodetetradecanoilforbol
(TPA).resultou
emumaumentotransitóriodaatividadedaenzima
ODCnofígado,o qualfoi inibidoquandose administrou
o acetatoderetinilanosanimaisuma
horaantesdaaplicação
doTPA(BISSCHOP
eta/.,1981).
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Portanto,os efeitosanti-neoplásicos
do j3-caroteno
e da vitaminaA observadosno
presenteestudodurantea etapade progressãoda hepatocarcinogênese
podemter sido
tambémeventualmente
mediadosporumainibiçãodaproliferação
celular.Alémdisso,nocaso
específicodo carotenóidetalvezeste efeitoinibitóriopossaser aindarelacionadoa ó:gum
mecanismo
intrinsecodependente
diretamente
daestruturadesuamoléculae nãoà suaação
comopró-vitamina
A.
Dosmuitoseventosqueacontecem
nointeriordeumacéluladurantetodasuaexistência,
a divisãoemduasconsisteemumdosmaiscomplexos,
sendoassimfundamental
paraa vida
queocorracomsucesso.
É o estadode diferenciação
da célulaquevai ditarquandoe sob quaiscircunstâncias
estaproliferará.Emgeralcélulasdiferenciadas
proliferamem respostaa sinaisextracelulares
específicos
e queincluemhormõnios
e citocinasestimulatórias
ou inibitóriasda proliferação,
a
matrizextracelular
ousubstratodascélulascomqueestasestabelecem
contato,e o tipoe grau
de proximidadecom as célulasvizinhas.Os mesmosfatoressão tambémfrequentemente
importantes
reguladores
dadiferenciação
(OSHIMA
e CAMPISI,
1991).
Entende-se
porciclocelularo processonoqualumaúnicacélulaeucariótica
dáorigema
duascélulasfilhas,atravésde quatroetapasemsériebiologicamente
definidase designadas
por:G1 ("gap"1);S (oudesíntesedo DNA);G2 ("gap"2) e M (demitose)(REDDY,1994).A
conclusãodasequência
deeventosmetabólicos
específicos
decadaumadelaspreparaa célula

paraaetapaseguinte.

-

Na maioriados tecidosas célulasse encontramem um estadoquiescente,nãoproliferante,
denominado
de "GO".Ao contráriode célulasterminalmente
diferenciadas,
as em
GO retêm a capacidadede entrar no ciclo celularproliferativo,respondendoa fatores
extracelulares
(REDDY,
1994).
O controledo ciclocelularconstituio principalmecanismo
regulatórioda proliferação,
sendoemgeralexercidonasetapasGOparaG1e emG2.Osmecanismos
queoperamnesta
últimaparecemsercomunsa todasas células,enquantodiversoseventosespecíficosa cada
tipodecélulatendema operarnaetapaG1(OSHIMA
e CAMPISI,
1991).
Assim,dependendo
dascondiçõesextracelulares,
a "decisão"paraumacélulaem GO
entrarno ciclocelularou paraas célulasquenelese encontramciciandosaíremnovamente
paraessaetapaé adotada,emúltimainstância,poucoantesdafaseS e emumperíodotardio
daetapaG1(REDDY,1994).
Descreve-se,
ainda,quea divisãocelularpoderiatambémserseparadaemquatrooutras
fasesdistintasqueincluiriam:a geraçãodosinal,reconhecimento
domesmo,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 fatoresdecrescimento
incluindoo do hepatócito
(HGF)e o epidermal(EGF),queestimulam
a proliferação
de umaamplavariedadede células
epiteliaisnofígado,pelee estômago
(LlNDROOS
etaI.,1990;DIEHLe RAI,1996).
Já o reconhecimento
dosinalparaproliferação
requera presençadereceptoressejana
-

membrana
plasmática
dascélulas,
nocitoplasma
ounonúcleo(CARPENTER,
1987).
A interaçãodos hormõniosou fatoresde crescimento
comos receptoresapropriados
resultaemumasequênciadeeventosconhecidacoletivamente
comotransduçãodo sinal,que
podeterminar,por sua vez, em umasériede diferentesprocessostais comoa replicação
celular,síntesedeproteínasouatémesmonaapoptose(FOSTER,
1997).
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Eventoscomunsque ocorremapósa ligaçãoaos receptores,comopor exemploao
receptorEGF, incluema dimerizaçãoou oligomerização
do receptor,ativaçãoda via do
fosfatidilinositol,
estimulação
deproteinaquinaseCserinaltreonina
específica
e mobilização
dos
depósitosintracelulares
decálcio.A fosforilação
concomitante
de proteínasricasemtirosinae
serinatomapossívela liberaçãode fatoresde transcriçãode seuslocaiscitoplasmáticos
de
ancoragem,
possibilitando
queestessejamtranslocados
parao núcleoe ativema expressão
gênica(ULRICHe SCHLESSINGER,
1990).
Já a produçãodas assimchamadastrifosfatasesde guanosina(GTPases),incluindo
p21ras,e a ativaçãode quinasestransdutorascomoa quinasepeptídeomitógenoativado
resultamemumasériedealterações
parao preparodasíntesedoONAe dareplicaçãocelular
(BOSe vanKREIJL,1992).
Os proto-oncogenes
c-tos,c-june c-mycqueatuamcomofatoresde transcriçãosão
comumente
ativadosem consequência
da ligaçãocomo receptore da transduçãodo sinal,
podendoocorrera ativaçãoe fosforilaçãoapósestimulação
dascélulascomumadiversidade
de agentestais comoésteresde forbol,ionóforosde Ca2+,neurotransmissores,
citocinase
fatoresdecrescimento
(BISHOP,
1991;EOWAROS,
1994).
Já os produtosdos anti-oncogenes
p53 e rb são capazesde exerceremumainfluência
controladora
sobreos eventosmoleculares
que induzema célulaa proliferar,bloqueando
a
progressão
nociclocelulardaetapaG1paraS(BISHOP,
1991;REOOY,
1994;BUROON,
1995).
Alémdisso,paraquea célularesponda
adequadamente
à interação
dofatordecrescimento
comseurespectivo
receptore entrenaetapaG1dociclocelular,sãonecessárias
aindacidinas,
proteínas
quesãosintetizadas
e degradadas
emdiferentes
etapasdocidodedivisãocelular,bem
como uma proteínaquinaseespecíficacodificadapelo gene para o fator promotorda
maturaçãolmitose
(MPF;cdc2lCDC28
emleveduras)
(BISHOP;
1991;ROBERTS,
1993).
A ligaçãodessaproteínaquinasea umaciclinaformaumcomplexoque determinaa
passagemdascélulasporG1eparaa etapaS (desíntesedo ONA),e quefoi denominado
de
"pontoderestrição".
Estecorresponde
aomomentodecisivonaetapaG1tardiaemqueocorrea
definiçãosea célulairásedividiroudiferenciar
entrandonovamente
emGO(FOSTER,
1997).
A transiçãosubsequente
de umaetapaparaoutrado ciclocelularé reguladapor uma
combinação
de mecanismos
transcricionais,
pós-tradução
e de associações
quatemáriasde
proteínas,em que ciclinase proteínaquinasesciclina-dependentes
(COKs)desempenham
importantes
papéis,bemcomoa fosforilação
deváriassubunidades
protéicas(JACOBS,1992;
FOSTER,
1997).
Assim,as COKs2, 4 e 5 emconjuntocomas ciclinasC, O e E foramimplicadas
coma
passagem
pelaetapaG1dociclocelular,enquanto
COK1e COK2e asciclinasA e B parecem
ser
criticasduranteasetapasSeM (VANOENHEUVEL
e HARLOW,
1993;HUNTER
e PINES,1994;
NURSE,1994).
Proteínasinibitórias(COls)incluindop21(WAF1/CIP1),
p27(Kip1)e p16(Ink4),também
contribuem
paraa regulaçãoda progressãonociclocelular,controlando
a atividadede COKs;
p16é específicaparacomplexosciclina-COK4
enquantop21e p27inibemin vitroumaampla
variedadedecomplexosciclina-COKs,
incluindocomplexosCOK2e COK4.A hiperexpressão
dessasproteínasbloqueíaa progressão
dascélulaspelaetapaG1(HUNTER
e PINES,1994).
A transformação
de umacélulanormalem umaque proliferade mododescontrolado
consisteem um processoaltamentecomplexoem múltiplasetapase que não é ainda
completamentecompreendido.Teoricamenteespécies reativas de oxigênio podem
desempenhar
umpapelemtodasas fasesda carcinogênese,
masde queformaisto ocorre
tambémnãoestáaindaclaro(FRENKEL,
1992;SLAGA,1995).

.

Moreno,
Femando.
S.

Faculdade de Ciências Farmacêuticas- USP

-

m_--

- --

--

m-

---

-

-

n-

-

--_n

---

---u-

-.

I

EFEITOS DASADMINISTRAÇÕESDE f3-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTARNA ETAPA DE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESEDO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

117

Evidências
demonstram
queumaamplavariedade
decélulasnormaise malignasproduz
e liberain vitrosuperóxidoou peróxidode hidrogênio
emrespostaa estímulosporcitocinase
fatoresde crescimentoespecíficosou constitutivamente
no caso das célulasneoplásicas,
tendo-se sugeridoque- intermediários
reativosde oxigêniopoderiamdesempenharum
importantepapel como mensageirossecundáriosintra e intercelulares(BURDON,1995;
SCHULZE-OSTHOFF
et ai.,1997).Estespoderiamcontribuirparacoma transduçãodo sinal
mediadapor alteraçõesna fosforilação
de proteínasricasem tirosinaatravésde 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;PRIMIANO
et ai., 1997;
SCHULZE-OSTHOFF
etai.,1997;WASSERMAN
e FAHL,1997).
De fato,observou-sequetantoo superóxidocomoo peróxidode hidrogênioquando
adicionadosexogenamentepodem estimulara proliferaçãocelular de uma variedade
considerável
decélulasdemamíferos
emcultura(BURDON,
1995),
Poroutrolado,experimentos
nosquaisse adicionouasenzimasantioxidantes
superóxido
dismutaseou catalaseexogenamente
ao meiode culturade fibroblastosde harnsterou rato
(BURDON,1992),bem como de célulaspromielocíticas
HeLa (BURDONe GILL, 1993),
resultaram
emdiminuição
daproliferação
celular.
Da mesmaforma,descreve-se
queo tratamentocomsuperóxidodismutasemiméticos
(EGNERe KENSLER,1985)ou a transferência
do geneda enzimasuperóxidodismutase
(CHURCHet ai., 1993),inibiua progressãoda carcinogênese
de pele em camundongos
e
reverteuo fenótiponeoplásico
decélulasdemelanoma
humano,respectivamente.
Portanto,talvezantioxidantes
comoo ~-carotenopoderiaminibira proliferação
celular
atravésdesuascapacidades
deneutralizar
espéciesreativasdeoxigênioqueatuamcomouma
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; SCHULZEOSTHOFFet ai., 1997;NAVESe MORENO,1998).
Valeentretanto
tambémlembrarqueosefeitosquimiopreventivos
decarotenóides
contra
o câncerparecemdependernãoapenasdiretamente
de suasestruturas,comduplasligações
capazesde sequestrarem
espéciesreativasde oxigênioou radicaislivrese assimatuarem
comoantioxidantes,
comotambémdeoutrosmecanismos
queinfluenciam
concomitantemente
a
expressãode genesimportantes
paraa regulaçãoda proliferação
e dadiferenciação
celulares
(NAVESe MORENO,
1998).
Estasugestãoestá de acordocom a descriçãode que o ~-carotenopodeinduzira
expressãoda proteínaquinasecdc2(umdosreguladores
dociclocelular),dasciclinasA e D,
deproteínasrelacionadas
como estressee doanti-oncogene
p53selvagem,enquantoinibea
expressãodop53mutante,doreceptorparao fatordecrescimento
epidermal{EGF},dofatorde
transcriçãoc-tos e do proto-oncogene
c-raf, que tambémcodificapara proteínaquinase
envolvidacomo controledociclocelular(SCHWARTZet ai., 1990;1993;SCHWARTZ,
1994;
BURDON,1995;MUTOet ai.,1995),bemcomoinibea hiperfosforilação
de proteínascelulares
o quetalveztivessealgumacorrelação,
inclusive,coma observação
dequeestecarotenóide
é
capazde bloquearo ciclocelularnasetapasGO/G1e G2 (SCHWARTZ
et ai., 1992;1993;
SCHWARTZ,
1994;MATSUSHIMA-NISHIWAKI
atai.,1995).
Estaaindade certaformade acordocoma constatação
de quea ativaçãodo fatorde
transcrição
NF-KBpodeserprevenida
quandoascélulasemculturasãopré-tratadas
comcompostos
antioxidantes
dotipoda vitaminaE, N-acetilcisteína,
ácidolipóico,tiorredoxina,
ditiocarbamatos
e
fenólicos
comoo hidroxianisol
butilado
(SCHULZE-OSTHOFF
atai.,1995;1997).
Moreno, Femando.S.
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Além disso,concorda
também
coma observação
dequeo j3-caroteno
inibea expressão

do proto-oncogene
c-mycde umaformaintrínsecae independente
de sua açãocomopróvitaminaA, quandoestafoi utilizadacomoumparâmetro
paraestimativada proliferação
celular
empapilomasdecamundongos
tratadoscomo carotenóide(KATSUMURA
ei aI.,1996),bem
comoa transduçãodosinaldependente
daatividadedaproteinaquinaseC emcélulasSW480
decarcinomadecólonhumano(KAHL-RAlNER
e MARIAN,1994;GERSTER,
1996).
Todavia,nãoestáde acordocoma constatação
decertomodosupreendente,
dequeo
fatorAP-1sofre importanteativaçãoapóstratamentodas célulasem culturacom diversos
antioxidantes
estruturalmente
não-relacionados
(SCHULZE-OSTHOFF
etaI.,1997).
Entretanto,
nocasoespecifico
dessefatordetranscrição,
pode-seaventarqueo (karoteno
poderiatambémestaratuandoatravésdesuaaçãocomopró-vitamina
A e nãocomoantioxidante,
poissedescreve
queofatordetranscrição
AP-1tambémpodeserinativado
porretinóides
atravésde
suainteração
comos receptores
RARe RXR,porummecanismo
denominado
detransrepressão
(SALBERT
etal.,1993;SILVEIRAe
MORENO,
1998).
Alémdisso,o j3-caroteno
poderiatambéminibira proliferaçãocelularatravésde sua
capacidadede estimulara formaçãodejunçõesdotipo hiato("gapjunctions")via induçãoda
expressãodo geneparaa conexina43 (ZHANGei aI.,1992;1995),ou de inibira enzima
HMGCoAredutase,cujaatividadeé considerada
criticaparao metabolismo
do colesterole de
outrosderivadosdo mevalonatonecessáriosnãosó à sintesede membranascelularesem
animais,comotambémà própriasíntesedo DNA(SOMAet aI.,1992;MORENOet aI.,1995;
FUHRMAN
ei aI.,1997).
Finalmente,
o j3-caroteno
poderiaestaraindainibindoa proliferaçãocelularatravésde
umaestimulaçãoda diferenciação,
o que alterao fenótipoda célulae reduzas alterações
associadas
coma malignidade
e a proliferação
(CASEY,1991),comoo observadoemculturas
decélulasdalinhagemosteogênica
clonalMC3T3-E1
(PARKei aI.,1997),decélulasHL-60de
leucemiapromielocítica
aguda(BIESALSKI
e SCHÃFFER,
1997;GROSSei aI., 1997)e de
célulasF9decarcinoma
embrionário
(NIKAWA
ei aI.,1995).
Comojá mencionadoanteriormente,
no casodos estudosrealizadoscom culturasde
célulasHL-60,o j3-caroteno
pareceutambémestaratuandodiretamente
na diferenciação
das
célulase nãonaformadepró-vitamina
A (BIESALSKI
e SCHÃFFER,
1997;GROSSei aI.,1997).
JáemculturasdecélulasF9,descreve-se
queprovavelmente
atuouapóssuatransformação
em
ácidoretinóico(NIKAWA
etaI.,1995).
Assim,estemecanismo
tambémestáclassicamente
relacionado
à atividadeantiproliferativa
dosretinóides,
constituindo
inclusive
a baseracional
daassimdenominada
"terapiadediferenciação"
daleucemia
promielocítica
agudacomácidoretinóicotodo-tTans
(HUANGet aI.,1988;BOONEei
aI.,1990,1992;WARRELL
ei ai.,1993;GUDASei aI.,1994;CHOMIENNE
etaI.,1996;SILVEIRA
e
MORENO,
1998).
Já emrelaçãoaosmecanismos
atravésdosquaisa vitaminaA poderiaestarinibindoa
proliferaçãocelular, acredita-seque estes estejamrelacionados,primariamente,a seu
metabolismo
emácidoretinóico.Estemodularia,
porsuavez, deumaformadiretaouindiretaas
expressõesdos inúmerosgenescujosprodutosestãoenvolvidoscomo controledas várias
etapasda divisãocelular,basicamente
graçasà sua interaçãoinicialcom os receptores
nuclearesRARe RXR,bemcomocomas proteínasligadorasde ácidoretinóico(CRABPs)
(GUDASei aI.,1994;CHAMBON,
1996;SILVEIRA
e MORENO,
1998).
Algunsexemplosdessesmecanismos
já aventadosna literaturae quese basearamem
evidênciasobtidasa partirde estudosrealizadostantoin vitrocomoin vivo e nos quaisse
demonstrouuma inibiçãoda proliferaçãocelularapós tratamentocom o ácido retinóico
incluiriam:uma ação estimulanteda atividadedo fator inibitórioda proliferaçãocelular
Moreno, Femando. S.
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denominado
defator13transformante
docrescimento
(TGF-I3),
aumentando
tantoa expressão
do ligantecomodeseureceptor;umaatividadeinibitóriada expressãode fatoresmitogênicos
comoofatora.transformante
docrescimento
(TGF-a.),
o fatordecrescimento
epidermal(EGF)e
o fator de crescimento
I insulina-símile
(IGF-I);umainibiçãoda expressãodo genepara a
enzimaOOC;umaatividademodulatóriasobreasjunçõesdo tipo hiatoe da expressãodo
geneparaa conexina43;e umefeitoinibitórioda expressãodeproto-oncogenes
tais como
c-tosec-jun,cujasproteínas
formam
o dírnero
AP-1,bemcomoc-myc,c-myb (GUOAS
etai.,1994).
Alémdisso,descreve-se
queretinóides,maisespecificamente
o retinol, poderiamser
fosforiladose subsequentemente
glicosiladoscom manosedandoorigem ao fosfato de
manosilretinila,
quealteriapropriedades
da membranaplasmáticaincluindoa secreção,assim
modulando
a proliferação
e a diferenciação
celulares(JETTEN,
1984).
Retinóides
emconcentrações
elevadasao penetraremnas membranas
poderiamainda
causarmudançasemseusdomíniose propriedades
fisicoquímicas
comoa microviscosidade,
comconsequentes
alteraçõesnapermeabilidade
a íonse nasatividadesde enzimasligadasà
membrana,
o quetambémexplicariaa modulaçãoda proliferação
celularexercidapor essas
substâncias
(JETTEN,
1984).
Jábemmaisrecentemente
demonstrou-se
aindaqueo ácidoretinóicopodeinterferircom
a progressãodo ciclo celulare dessaformareduzira proliferaçãode célulasMCF-7de
carcinomamamáriohumano,inibindoinicialmente
as expressõesda ciclina03 e da proteína
quinase
COK4e,aseguir,aexpressão
e afosfoIilação
doprodutodogenedoretinoblasloma
(PRB),
umaproteína
nuclearquefunciona
comoumantioncogene,
bemcornoa expressão
subsequente
do
fatordetranscrição
E2F1quecontrola
a progressão
dafaseG1paraS(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 Wistar submetidos ao modelo do "hepatócito
resistente" e tratados com óleo de milho,p-carotenoou vitaminaA durante a fase de
progressãoda hepatocarcinogênese.
Alteraçõesno padrãode metilaçãodo ONA foram correlacionadas
com 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 encontratanscricionalmente
ativo
dependendo
seestefoiherdadodopaioudamãe,e a inativação
docromossomo
Xsomáticono
sexofeminino(RAZINe CEOAR,1991;1994;JONES,1996;ZINGGe JONES,1997).
AlémãlSSO,
diversasobservaçõesdemonstramquea rnetilaçãodo ONAtambémdesempenha

umpapelnosprocessos
dediferenciação
e proliferação
celulare napatogenia
docâncer(KANOUC
eta/.,1991;COUNTSeGOOOMAN,
1995;JONES,1996;ZlNGGeJONES,
1997).
Assim,foramobservadasamplasalteraçõesno padrãode metilaçãodo ONAdetodoo
genoma,bemcomovariaçõesregionaisem genesespecíficos,em umasérie de modelos
experimentais
in vitroe in vivodecarcinogênese
(COUNTS
e GOOOMAN,
1995;JONES,1996).
Justamente
graçasa essemotivotemsidodifícilatéo momentoo estabelecimento
de
umarelaçãocausa-efeito
definitivaentrea metilaçãodo ONAe a transformação
maligna,pois
hipometilação
globale hipermetilação
regionalpodemcoexistirno genomade uma ampla
variedadedecânceresdoserhumanoe deanimais.
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A hipóteseimplícitanosdiversosestudosa respeitoda associação
entrea metilaçãodo
DNAe a carcinogênese
é dequea hipometilação
deproto-oncogenes
eloua hipermetilação
de
anti-oncogenes
alterariaa ligaçãode fatoresde transcriçãoe a expressãodessesgenes,
promovendo
umavantagemseletivaparaa célulainiciada.Portanto,a hipometilação
do DNA
poderiaaumentara expressãodeproto-oncogenes
e a hipermetilação
silenciaranti-oncogenes
(COUNTS
e GOODMAN,
1995).
Uma outra alternativaseria de que a hipo ou a hipermetilação
poderialevar à
transformação
malignaatravésdainduçãodemodificações
regionaisnaconformação
doDNAe
naestruturadacromatina.
Taisalterações
promoveriam
umainstabilidade
genômicafacilitando
o acessodesequências
específicas
a agentescapazesdelesaro DNAoutornandoa cromatina
menosacessívela fatoresde transcriçãoe, portanto,transcricionalmente
inativa(LEWISe
BIRD,1991;RIDEOUT
111
etal.,1994;ZINGGe JONES,1997).
Descreve-setambémnessesentidoque a perda de citosinasmetiladasaltera a
conformação
e a estabilidade
daestruturadacromatinaatravésde umareduçãonossítiosde
ligação para proteínasmetil-específicas.
Na ausênciadessas proteínasas sequências
comprometidas
do DNAse tornammaisacessíveisà quebrada cadeiado DNAinduzida por
enzimasouoxidantes(SZVFetaI.,1986;SMITH,1991;LETEURTRE
etaI.,1994).
Além disso,sabe-seque a substituiçãoda guaninapela 8-hidroxiguanina,
um dos
produtosmais prevalentesda lesão do DNA por espéciesreativasde oxigênio,altera
profundamente
a metilaçãodas citosinasadjacentes,
o que sugereum papelparaa injúria
oxidativanaformaçãode padrõesaberrantesde metilaçãodo DNAdurantea carcinogênese
(CERDAe WEITZMAN,
1997).
Portanto,
talvezantioxidantes
comoo j3-caroteno
pudessem
contribuirparaa manutenção
de umametilaçãoadequadado DNAatravésda capacidadeque apresentamde reduziro
estresseoxidativo,e queestefosse,inclusive,umdosmecanismos
eventualmente
associado
comseusefeitosanticarcinogênicos.
Umadasformasdecontroledopadrãodemetilaçãoé atravésdaregulaçãodogeneque
codificaparaa DNAmetiltransferase
(DNAMeTase),a enzimaquecatalizaa transferência
de
grupamentos
metilaparao DNA.Aumentosna expressãodessegenecaracterizam
muitas
linhagensdecélulascancerosas
e depólipose carcinomas
de cólondoserhumano,tendo-se
sugeridoqueessesaumentospoderiamdesempenhar
umpapelna instabilidade
genéticaque
caracteriza
o câncere marcareventosiniciaisnatransformação
celular(EL-DEIRY
et ai., 1991;
ROULEAU
ei ai.,1995).
Observou-se
quea regiãoregulatória
5' dogeneparaa enzimaDNAMeTasepossuitrês
sítiosde ligaçãoparao fatordetranscriçãoAP-1,podendoaindaestepromotorser induzido
pelos proto-oncogenes
c-jun ou c-Ha-ras,o que explicariaa hiperatividade
dessaenzima
observadaem muitaslinhagensde célulascancerosas.Constatou-se,
além disso, que a
ativaçãodo promotorpor c-junera inibidade modoligante-dependente
pelo receptorpara
glicocorticóide,
sendoportantoprovavelmente
mediadaporinteraçõesdotipoproteína-proteína
comofatorAP-1(ROULEAU
etaI.,1995).
Existe,portanto,a possibilidade
de que retinóidese até mesmoo j3-carotenoagora
atuandocomopró-vitamina
A, possamvir a interferirda mesmaformaqueo receptorpara
glicocorticóide
coma ativaçãodo geneparaa DNAMeTaseatravésde suasreconhecidas
capacidadede transrepressão
do fatorAP-1(SALBERTei aI., 1993;SILVEIRAe MORENO,
1998),e destemodotambéminfluirnametilação
doDNA.
Baseadonessaspremissasdecidiu-sepor avaliarno presenteestudoo padrãode
metilaçãodosproto-oncogenes
c-Ha-rase c-myc,bemcomodo genequecodificaparaa
enzimaHMGCoAredutase,do fígadode ratosWistarsubmetidosao modelodo "hepatócito
Moreno, Fernando. S.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP

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

121

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
(BHAVEei aI.,1988;GARCEA
ei aI.,1989b;RAOei aI.,1989;MUNZELei
aI.,1991;CONIei aI., 1992;ZAPISEKei aI" 1992),e devidoao importantepapelque seus
produtosdesempenham
tantona proliferação
celularcomonacarcinogênese
(BISHOP,1991;
CONIei aI.,1992;MORENO
ei aI.,1995).
O graudemetilaçãodosgenesnasdiversasamostrasdeDNAfoi analisadoutilizando-se
enzimasque detectama metilaçãono dímeroCpG,poisumacitosina5' em relaçãoa uma
guaninaé delongeo sítiodemetilação
maiscomumnoDNAdeanimais(ADAMS,1990).
Empregou-se,
paratanto,asenzimasderestriçãoHpa11
e MspI, capazesdeestabelecer
diferençasentre sequênciasmetiladase não-metiladas,
pois são sensívele insensível,
respectivamente,
à presençade um grupamento
metilana citosinano interiorda sequência
CCGG.Portanto,umabandamaiorencontrada
apósdigestãocoma enzimaHpa11,
e quenãoé
observadaapósdigestãocoma enzimaMspI, refletea presençada metilcitosina
em um ou
maissítiosCCGG(CmCGG)
naquelefragmentode DNA.A reduçãono númerode bandas
maiorescomo acúmulodebandasmenoresapósdigestãocoma enzimaHpa11demonstram
a
perdaprogressiva
dametilaçãonossítiosCCGG(ZAPISEK
etaI.,1992).
Já a presençade bandasúnicasapósdigestãocoma enzimaMspI, emcomparação
à
digestãocoma enzimaHpa11,
indicamquealgumassequências
CCGGnogeneemquestãose
encontravam
aindametiladas(BUSTROS
ei aI.,1988;LlUei aI.,1993).
Assim,observou-seno atual estudopadrõesde fragmentosde restriçãobastante
semelhantes
entresi emrelaçãoa seusnúmeros,distribuição
por tamanhoe intensidadede
marcaçãopelasondado proto-oncogene
c-Ha-ras,apósdigestãocom a enzimaHpa11 de
amostrasde DNA obtidastanto de fígadode ratos normaisnão expostosa quaisquer
tratamentos,como de lesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)
e áreasaos seus
redoresconsideradas
"normais"à macroscopia,
de animaissubmetidosao modelodo RH e
tratadoscomóleo de milho(grupoOM- controles),p-caroteno(grupoPC) ou vitaminaA
(grupoVA)duranteafasedeprogressão
dahepatocarcinogênese
(Figura6).
Portanto,
nãoforamobservadas
nestecasoalterações
dignasdenotanopadrãodemetilação
doproto-oncogene
c-Ha-ras,
doDNAdelesõeshepáticas
(nódulos
persistentes/cânceres)
obtidasde
ratossacrificados
naetapadeprogressão
dahepatocarcinogênese.
Quandoessamesmamembrana
foi novamente
hibridizada
agoracoma sondadoprotooncogenec-myc(Figura10) e, subsequentemente,
com a sondaparao geneda enzima
HMGCoA
redutase(Figura12),constataram-se,
entretanto,
diferenças
facilmente
observáveis
em
relaçãoaospadrõesdosfragmentosderestriçãoapósdigestãodoDNAcomaenzimaHpa11.

Assim,independentedotratamentoa queos animaisforamexpostos(óleode milho,
p-carotenoou vitaminaA), observou-seque as amostrasde DNAextraídasdas lesões
hepáticas(nódulospersistentes/cânceres)
resultaramapósdigestãocom a enzimaHpa 11
apenasem fragmentosde restriçãode pequenotamanhomarcadosintensamentepela
sonda para o proto-oncogenec-myc, com desaparecimentodos fragmentosmaiores
constatadosnas amostrasde fígadode ratosnormaise de áreashepáticasao redor das
lesões(nódulospersistentes/cânceres)
consideradas"normais"à macroscopia,de animais
submetidosao modelodo RH (Figura10).
Tambémindependente
dotratamento
comóleodemilho,p-carotenoouvitaminaA a que
foramsubmetidos
os diferentesgruposde animais,já apóshibridização
coma sondaparao
geneda enzimaHMGCoAredutaseconstatou-se
que estasamostrasde DNAcolhidasde
Moreno, Femando.S.
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lesões hepáticas(nódulospersistentes/cânceres)
e digeridascom a enzimaHpa 11,resultaram
em ummaiornúmerodefragmentosde pequenotamanhoe marcadosmaisintensamente,
indusive,
do queque nasamostrasde DNAdos ratosnormaise de áreasconsideradas"normais"ao exame
macroscópico
dofígadodeanimaissubmetiôosaomodelodoRH(Figura12).
No caso dostrês genesa digestãodos DNAsde nódulospersistentese câncerescom a
enzimaHpa 11resultouem padrõessemelhantesde fragmentosde restrição(Figuras 6, 10 e
12).Assim,não houverelaçãoentreo estadode metilaçãodos mesmosnassequênciasCCGG
e o fato de se tratarde umalesãopré-neoplásicaou neoplásicamaligna.
Portanto,estesresultadosindicama ocorrênciade hipometilação,emboracom diferentes
graus de intensidadedependendodo gene em questão, nas sequênciasCCGG do protooncogenec-myc e do gene para a enzima HMGCoAredutasedo DNA extraídode nódulos
persistentese câncerescolhidosde ratosnafasede progressãodo modelodo RH.
Alémdisso,sugeremque o padrãode metilaçãodostrês genesaqui estudadosdeve ter
sido provavelmenteestabelecidoem etapasmais iniciais da hepatocarcinogêneseque não a
progressão,como demonstradoanteriormenteembora em modelo utilizandoo carcinogênico
1,2-dimetilhidrazina
(DMH)comoagenteiniciantee ácidooróticocomopromotorem ratos F-344
(RAOet aI.,1989).
Comonãoforamobservadasdiferençasdignasde notaentreos padrõesdos fragmentos
de restriçãoapós digestãocom a enzimaHpa 11dos DNAsde nódulospersistentese cânceres
nos três genes em questão,os resultadossugerem,ainda, que variações nos estados de
metilaçãoao menosem suas sequênciasCCGGcorrespondentesàs respectivassondasque
aquiforam utilizadas,não parecemconstituirumfator que possacontribuirefetivamentepara o
estabelecimentoda malignidade na hepatocarcinogênese.Isto não exclui, entretanto, a
possibilidade que alterações específicas da metilação em outros sitios que não os de
reconhecimentoHpa11nostrês genes,possamter umacontribuiçãonessesentido.
Observaçõessemelhantesa essa foram anteriormenterelatadas durante a etapa de
progressãode modelosde carcinogênesede pele (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,nódulosde hepatócitose carcinomas.
Alémdisso,os resultadossugerememconjuntoquetantoo j3-carotenocomoa vitaminaA
nãoforamcapazesde exercerquaisquerinfluênciasque pudessem modificara metilaçãodos
três genes em questão,quando administradospor oito semanasconsecutivasdurante essa
mesmaetapada carcinogênesehepática.
Tais dadosestãode acordocom as evidênciasde umrecenteestudoconduzidoem ratos
Wistarsubmetidosa ummodelodo RH modificadoque empregoucomoagenteiniciantea DMH
e como indutorde hipometilaçãoa 5-azacitidina,e no qual se 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
observadosno presenteestudoapósdigestãodos DNAscom a enzimaHpa 11e marcaçãocom
as sondasparaos três genes,forammuitosemelhantesaosconstatadosem duasinvestigações
relatadasanteriormentena literatura,e que também analisaramo padrão de metilaçãodos
proto-oncogenesc-Ha-rase c-myc (RAO et aI., 1989) e do gene para a HMGCoAredutase
(CONIet aI., 1992),do DNA extraido de fígado de rato normal,de lesões hepáticas(nódulos
persistentese cânceres)e de áreas"normais"aos seus redores,colhidasde ratos na fase de
progressãoou promoçãotardia mas submetidos,no caso, ao modelode hepatocarcinogênese
"do ácidoorótico".
Moreno,Femando.S.
Faculdade
deCiênciasFarmacêuticas
- USP

_u -u --

- -

- _u_. 'U---

.u --

- --

--

-'

EFEITOSDAS ADMINISTRAÇÕESDE [i-CAROTENOE VITAMINAA EM RATOSWISTAR NA ETAPA DE PROGRESSÃO
DO MODELODE HEPATOCARCINOGÊNESE
DO 'HEPATÓCITORESISTENTE'

123

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 amostras de DNAobtidas de 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 restriçãoainda apresentaram no caso desses três genes
(Figuras 7,11 e 13), em comparaçãocom aqueles produzidosapós digestão dessas mesmas
amostras de DNAcom a enzima Hpa \I (Figuras 6, 10 e 12) um maior número de 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 restriçãosemelhantes aos destas cinco amostras de lesões
hepáticas(colunasf, g, h,j e n)foramtambémobservadoseminvestigaçãodescritaanterionnentena
literaturaapós hibridização
das sondas para os proto-oncogenesc-Ha-rase c-myc,com os DNAs
extraídos de nódulospersistentesou cânceres e digeridoscoma enzimaMsp I. Nessecaso
tambémse constatou,
entretanto,
esse mesmopadrãonasamostrasde DNAextraídas de rato
normalnãoexpostoa qualquertratamento
ou mesmode áreas hepáticas ao redor das lesões
(nódulos/cânceres)
de animaissubmetidos
a modelode hepatocarcinogênese(RAOeta/.,1989).
Não se encontrouuma explicaçãoplausivelque pudesseesclareceras diferenças
observadasno presenteestudoem relaçãoaos padrõesdos fragmentosde restriçãoapós
digestãocoma enzimaMspI do DNAdessascincoamostrasde lesõeshepáticase aqueles
constatados
emtecidosderatononnale deáreashepáticas"nonnais"aoredordaslesões.
Nessesentido,possibilidades
a seremconsideradas
incluiriamdiferençasem relaçãoà
digestãocoma enzimaderestrição,
o quenãoparecemuitoadmissivel,
e quenocasoteriasido
maisefetivaespecificamente
emcincoamostrasde DNAextraídode lesões hepáticas,de um
totalde catorzeincluindocincode DNAextraídode tecidosconsiderados
"nonnais"e quatro
outrasdeDNAtambémextraídodelesões,duasde animaltratadocomr3-caroteno
e duascom
vitaminaA.
Nesse ultimocaso poder-se-iatambémaventarque as quatro amostrasde lesões
hepáticas (2 de nódulospersistentes
e 2 de cânceres)
estivessem
eventualmente
"contaminadas"
pelapresença
de tecido"normal"
a seusredores,
incluidoinadvertidamente
porocasiãodosacrifício
dos animais,o quetalvezpudesseter resultadoem um padrãode fragmentosde restrição
semelhante
ao detecidosnonnais(Figuras7,11e 12).Entretanto,
valeaquilembrarqueo DNA
extraídodessas amostrasfoitambémutilizadosimultaneamente
paraa digestãocoma enzima
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de restriçãoHpa 11e subsequentehibridizaçãocomos três ganes(Figuras12, 10 e 12),tendo-se
constatadonastrês instânciaspadrõesde restriçãoparaas quatroamostrassemelhantesaos das
outras amostrasde lesões hepáticase idênticosaos observadose descritosanteriormentena
literatura(RAOetaI.,1989;CONIetaI.,1992).
De qualquermodo,essesresultadoscontroversosconstatadosno presenteestudoapós
digestão dos DNAs com a enzima de restriçãoMsp I, não invalidamos observados após
digestãodos mesmoscom a enzimaHpa 11.Assim,por exemplo, pode-seobservarna literatura
publicaçõesde estudosprocurandoesclarecero estadode metilaçãode determinadosgenes
durantea hepatocarcinogênese,
realizadostão somentecom enzimasde restriçãosensíveisà
presençado grupamentometilana citosinatais comoa Hpa11ou HhaI (CONIet aI.,1992).
Da mesma forma que em relação à proliferação celular, 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-myc e
do genepara a enzimaHMGCoAredutasecujos produtosse correlacionampositivamentecom
a síntesedo DNAe a proliferaçãocelular,e quetantoo f3-carotenocomoa vitaminaA nãoforam
capazesde alteraresse padrãode metilaçãodos doisgenesquandoadministradosduranteoito
semanasconsecutivasnessamesmaetapada hepatocarcinogênese.
Portanto,isto sugereque os efeitosinibitóriosdo f3-carotenoe da vitaminaA observados
no presenteestudoemlesõespré-neoplásicase neoplásicas,bemcomona proliferaçãocelular,
não parecemestar relacionadosa influênciasque essas duas substânciastambémpudessem
eventualmentevir a exercerno processode metilaçãodo DNA.
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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 hepatocarcinogênese
do "hepatócitoresistente"(RH).Enquantoesse
tratamentopor oito semanasconsecutivascom o retinóidetambémreduziu a incidênciae o
númerototal de nódulospersistentesde hepatócitosque estesanimaisaindaapresentavam,o
mesmonão ocorreuapós aplicaçãodo carotenóidepelo mesmoperiodo.Tais dadossugerem
que as duas substânciasapresentamefeitosinibitóriospor ocasiãoda conversãode nódulos
persistentesem câncerese que apenasa vitaminaA é capazde inibir a evoluçãodos nódulos
ou fazercomqueregridam.

2. A administração
de j3-caroteno
porintubaçãogástrica,em diasalternadose poroito
semanasconsecutivas
durantea etapade progressãoda hepatocarcinogênese,
resultouem
quantidades
mensuráveis
do carotenóide,
masnãoem aumentossignificantes
de retinol,no
fígadodosanimaissubmetidos
aomodelodo RH.Poroutrolado,o tratamentocomvitaminaA
duranteessemesmoperíodoelevoudeformasignificativa
asconcentrações
deretinol,masnão
as do carotenóide,no fígadodos animaissubmetidosa esse protocolode carcinogênese
hepática.Tais dadossugeremqueos efeitosinibitóriosdo j3-caroteno
e da vitaminaA em
nódulospersistentes
e cânceresconstatadosquandode suas administrações
na etapade
progressão,
podemseratribuídosemcadacasoa aumentosdasconcentrações
hepáticasdo
carotenóide
ouderetino!.Sugeremaindaqueo j3-caroteno
é absorvidoemsuaformaintegra,e
queesteteriaumaaçãointrínseca
quepoderiaestardiretamente
relacionada
comsuamolécula
e serindependente
desuafunçãocomoprá-vitamina
A.
3. Atravésda determinação
do índicede marcaçãoparaa bromodesoxiuridina
(BrDU)
constatou-seque as lesõeshepáticas(nódulospersistentes/cânceres)
apresentammaior
proliferação
de hepatócitos
queas áreasteciduaisaosseusredores,e queestasdemonstram,
por sua vez, maiorproliferação
quetecidosobtidosde fígadode ratosnãosubmetidosao
modelodoRHoua quaisquer
outrostratamentos.
Taisdadossugeremquea proliferação
celular
aumentaà medidaquea hepatocarcinogênese
evolui.
4. A administração
de j3-caroteno
e devitaminaA reduziua proliferação
de hepatócitos
determinadapelo índicede marcaçãopara a BrDU,tanto em lesõeshepáticas(nódulos
persistentes/cânceres)
comonostecidosa seusredores.Taisdadossugeremqueos efeitos
inibit6riosem lesõespré-neoplásicas
e neoplásicas
malignasconstatadosapósaplicaçãodo
carotenóide
oudoretin6idedurantea fasedeprogressão
dahepatocarcinogênese,
podemestar
eventualmente
relacionados
a suasaçõesinibitóriasnaproliferação
celular.
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5. Apósdigestãocoma enzimaHpa11dosDNAsextraídosde nódulospersistentes
de
hepatócitos
e decânceresobtidosdeanimaissubmetidos
aomodelodoRHe tratadosdurantea
fasede progressão
comóleodemilho,J3-caroteno
ou vitaminaA, e posteriorhibridização
com
assondasparaosproto-oncogenes
c-Ha-rase c-myc,bemcomoparao genequecodificapara
a enzimaHMGCoAredutase,observou-se
no casodostrêsgenespadrõesdefragmentosde
restriçãobastantesemelhantes
tantonaslesõespré-neoplásicas
comoneoplásicas
malignas.
Taisdadossugeremqueo padrãodemetilaçãodassequênciasCCGGdessestrêsgenesjá
haviasido estabelecido
emetapasda hepatocarcinogênese
anterioresà fasede progressão.
Sugeremaindaquevariaçõesnametilaçãodessassequências
nãoparecemconstituirtambém
no caso dos três genes,em um eventoque possacontribuirpara o estabelecimento
da
malignidade
nacarcinogênese
hepática.
6. A administraçãode J3-caroteno
e de vitaminaA da 40aà 48asemanaapós realização
do processode iniciaçãocom o carcinogênicoDEN,não alterouo padrãodos fragmentosde
restriçãoobservadosapós digestãocom a enzimaHpa 11dos DNAsextraídostanto de lesões
pré-neoplásicase neoplásicascomo dos tecidos hepáticosa seus redoresobtidosde animais
submetidosaomodelodo RH,e subsequentehibridizaçãocomas sondasparaos genesc-Ha-ras,
c-myce para a enzimaHMGCoAredutase.Estesdadossugeremque os efeitos inibitóriosem
lesõespré-neoplásicase neoplásicasconstatadosquandoda administraçãodo carotenóidee do
retinóide durante a fase de progressão da hepatocarcinogênese,não parecem estar
relacionadosa influênciasque estassubstânciaspoderiameventualmenteexercerno processo
de metilaçãodo DNA.
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SUMMARY
EFFECTS
OFf3.CAROTENE
ANDVlTAMINA ADMINISTRATlON
INWlSTARRATSAT THE
PROGRESSIONPHASE OF THE "RESISTANT HEPATOCYTE"MODEL OF
HEPATOCARCINOGENESIS
In this studythe effectsof f3-carotene
and vitaminA administration
in pre-neoplasticand
neoplastic
lesions,oncellproliferation
andonthemethylation
pattemof theproto-oncogenes
cHa-rasandc-myc,aswellas onthegenefor HMGCoAredutase,wereevaluatedin Wistarrats
attheprogression
phaseof hepatocarcinogenesis.
Forthispurposetheanimaisweresubmitted
to the "resistanthepatocyte"model,i. e., to an injectionof diethylnitrosamine
(DEN)as an
initiatingcarcinogen,followedby the administration
of 2-acetaminofluorene
and by a partial
hepatectomy.
TenmonthsafterDENinjection,threedifferentgroupsof experimental
animais
receivedby gavage,everyotherdayandfor eightconsecutive
weeks,f3-carotene
(7 mg/1009
B.W.),vitaminA (1 mg/1009 B.W.)or comoil (controls),respectively.
Afterwards,
the animais
werekilled.An hourbeforethesacrificeeachonereceived5-brorno-2'-deoxyuridine
(BrDU;10
mg/1009 B.W.)in orderto evaluatecellproliferation.The
macroscopic
observationof the liver
showedthatf3-carotene
andvitaminaA reducedcancerincidence(25%) in comparison
to the
controlgroup(65%),althoughonlytheretinoidreducedsimultaneously
boththe incidenceand
totalnumberof persistentnodulesof hepatocytes.
Theseresultswereconfirmedby standard
histopathological
examination(H&E)of the liversections.The rnorphometry
of yGT-positive
preneoplastic
lesionsdid notshowedsignificantdifferencesbetweenthe differentexperimental
groups.However,f3-carotene
andvitaminA administration
reducedcellproliferation
bothin liver
lesions(persistentnoduleslcancers)
andin surrounding
tissues.Hipomethylation
of c-mycand
HMGCoAreductasegeneswereobservedin persistentenodulesof hepatocytes
as well as in
cancers,althoughit hadnotbeeninfluenced
bythecarotenoid
or retinoidtreatmentf3-Carotene
administration
increased
thehepaticconcentrations
ofthecarotenoid,
butnotofretino!.Together,
theseresultsindicatethe existenceof an intrinsicactivityof f3-carotene,
independent
of its
functionasa provitamin
A. Moreover,
thedatasuggestthatboththecarotenoidandtheretinoid
haveinhibitoryactionsonneoplastic
lesionswhenadministered
duringtheprogression
phaseof
hepatocarcinogenesis.
Theseactivitiescouldeventually
involveaninhibitiononcellproliferation,
butnotanactionontheDNAmethylation
processo
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