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RESUMO 

No presente estudo avaliou-se o potencial quimiopreventivo da goiaba 

vermelha (GV) e da goiaba branca (GB) quando administradas a ratos Wistar 

durante as etapas de iniciação e promoção do modelo de hepatocarcinogênese de 

Ito et aI. (1988) (DEN-HP). De acordo com o Protocolo Experimental 3, os animais 

receberam durante 8 semanas consecutivas, continuamente durante as etapas de 

iniciação e promoção, água de beber (grupo AG= controle) ou suco com 10% de 

goiaba vermelha (grupo GV) ou goiaba branca (grupo GB). Um grupo permaneceu 

no mesmo local e não foi submetido ao modelo (grupo normal). Duas semanas após 

o início dos tratamentos, os grupos foram submetidos ao modelo de 

hepatocarcinogênese de lto (Ito et aI., 1988) (DEN-HP) , exceto pelo grupo normal. 

Esse modelo consistiu na aplicação intraperitoneal de uma dose do agente iniciante 

dietilnitrosamina (DEN, 20 mg/100 g de p.c.) , seguida, 3 semanas após, de uma 

hepatectomia parcial (HP) a 70%. Decorridas 6 semanas após a iniciação com DEN, 

todos os animais foram sacrificados. De acordo com a análise morfométrica das 

lesões pré-neoplásicas (LPN) hepáticas positivas para a enzima glutationa S

transferase forma placentária (GST-P), não foram constatadas diferenças (p>0,05) 

entre os grupos controle, GV e GB quanto ao número bem como quanto à área 

média das LPN GST-P positivas e área agregada do corte ocupada por estas. Com 

relação ao índice de apoptose, também não foram constatadas diferenças (p>0,05) 

entre os grupos controle, GV e GB. Houve acúmulo de licopeno hepático por parte 

de ambos os grupos GV e GB em relação ao grupo AG constatado pela detecção e 

quantificação por meio da técnica por HPLC. De acordo com os resultados do 

estudo, quando administradas a ratos Wistar continuamente durante as etapas de 

iniciação e promoção do modelo de hepatocarcinogênese de Ito (DEN-HP), a GVou 



a GB não foram capazes de apresentar atividade quimiopreventiva efetiva, apesar 

do acúmulo de licopeno hepático nos animais desses grupos. 



SUMMARY 

Lack of chemopreventive activitie of white guava and red guava when 

administered to Wistar rats submitted to hepatocarcinogenesis model. 

In the present study, the chemopreventive activity of red guava (RG) and white 

guava 0NG) was evaluated when administered to Wistar rats during the initiation and 

promotion phases of Ito 's hepatocarcinogenesis model (DEN-HP) (Ito et a/. , 1988). In 

the Experimental Protocol 3, animais received during 8 consecutive weeks, 

continuously during the initiation and promotion phases, drinking water (control 

group= W) ar 10% red guava juice (group RG) or 10% white guava juice (group WG) . 

A group was kept in the same place as the others and was not submitled to the 

model (normal group= N). Two weeks after the beginning of the treatments, the 

groups were submitled to Ito 's hepatocarcinogenesis model (DEN-HP) (Ito et ai. , 

1988) except by the normal group. Initiation was obtained by administration of a 

single intraperitoneal dose of diethylnitrosamine (DEN; 20 mg/100 9 b.w.) followed, 3 

weeks after, bya partial (70%) hepatectomy (PH) . Six weeks after DEN initiation, the 

animais were anesthetized and sacrificed by exsaguination. According to 

morphometrical analysis of placental form of glutathione S-transferase (GST-P) 

positive PNL, no differences (p>O,05) were observed among the W, RG, and WG 

groups regarding the number, average area of GST-P positive PNL, and area of the 

liver section occupied by these GST-P positive PNL observed . According to 

apoptosis index, there where also no differences (p>O,05) observed among the W , 

RG, and WG groups. Lycopene was stored in the livers of animais from both RG and 

WG groups compared to W , as it was detected and measured using HPLC. 



According to the results of the study, RG and WG did not present chemopreventive 

activity when administered to Wistar rats continuously during the initiation and 

promotion phases of Ito's hepatocarcinogenesis model (DEN-HP) (Ito et aI., 1988). 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde 1990, mais de 18 milhões de novos casos de câncer foram 

diagnosticados no mundo. Para o ano de 2004, estimou-se cerca de 1.368.030 

novos casos. Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos estimam que o 

gasto total devido ao câncer, no ano de 2003, foi de 189.5 bilhões de dólares 

(American Cancer Society-ACS, 2004). 

O câncer de pulmão é o tipo de câncer mais comum no mundo, 

contabilizando mais de 12 milhões de novos casos anualmente; em segundo lugar, 

destaca-se o câncer de mama com mais de 1 milhão de casos, seguido pelo câncer 

de cólon e reto com 940.000 casos, câncer de estômago com 870.000 casos e 

câncer de fígado com 560.000 casos (World Health Organization-WHO, 2003). 

O carcinoma hepatocelular (HCC) é um dos tipos de tumor maligno de maior 

incidência no mundo, chegando a causar o óbito de até 1.25 milhões de pessoas ao 

ano (Quaglia et ai., 2001). 

A quimioprevenção do câncer é definida como o processo de inibição ou 

reversão do processo de carcinogênese pela administração de compostos naturais 

ou sintéticos. A descoberta desses compostos ocorreu paralelamente ao melhor 

entendimento do processo carcinogênico, em nível celular e molecular (Tanaka, 

1997). Wattenberg (1995), em sua revisão, enfatiza que há um consenso de que a 

melhor maneira de se reduzir a incidência de câncer em uma população é por meio 

de sua prevenção. Conney (2003) cita a pesquisa pioneira de Wattenberg et ai. em 

animais, que demonstra a atividade quimiopreventiva do câncer por parte de grande 

número de compostos presentes na dieta, bem como os trabalhos iniciais 

conduzidos por Sporn e seus colaboradores. 
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A elevada ingestão de frutas e hortaliças está associada com a redução da 

incidência de doenças, tais como as doenças coronarianas e o câncer, em que o 

estresse oxidativo participa de seu desenvolvimento. Uma das teorias prevalecentes, 

atualmente, enfatiza que a elevada quantidade de compostos antioxidantes em 

frutas e hortaliças desempenham papel significativo na prevenção de doenças, 

embora, outros compostos bioativos também possam ser relevantes (Moller et aI., 

2004). Tamimi et aI. (2002) relatam em seu trabalho que os efeitos benéficos à 

saúde por parte desses alimentos são atribuídos à presença de compostos 

específicos tais como vitaminas, fibra alimentar, carotenóides, f1avonóides, indóis e 

compostos fenólicos. 

A goiaba, Psidium guajava L., é uma espécie pertencente à família Myrtaceae 

ou Myrtle, originária da América Central e do sul do México (Somogyi, Barrret e Hui , 

1996). 

Segundo o trabalho conduzido por Luximon-Ramma et aI. (2003), o extrato 

aquoso da casca, polpa e semente das goiabas (Psidium guajava L.) rosa e branca 

apresentam compostos fenólicos, dentre eles as proantocianidinas e f1avonóides, 

além de vitamina C, os quais foram relacionados à significativa capacidade 

antioxidante das frutas in vitro . 

Steinmetz e Potter (1991) relatam em seu estudo que existem associações 

entre uma grande variedade de frutas e hortaliças e as suas influências 

individualmente específicas sobre diferentes tipos de câncer (por exemplo, as 

cenouras e as hortaliças de cor amarelo-escura parecem oferecer efeito de proteção 

para o pulmão). 
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Não existem descrições na literatura quanto ao potencial quimiopreventivo da 

goiaba vermelha (GV) ou goiaba branca (GB), especificamente na 

hepatocarcinogênese. 

Modelos de hepatocarcinogênese vêm sendo considerados dentre os 

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

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

semelhante ao que se observa em humanos (Farber, 1988; Bannasch et aI., 2003) . 

Dentre os vários protocolos de hepatocarcinogênese existentes para ratos, o modelo 

de média duração "DEN-Hepatectomia Parcial" (DEN-HP) (Ito et aI., 1988) é 

considerado confiável e prático para a identificação do potencial carcinogênico e 

anticarcinogênico de substâncias químicas em período de tempo relativamente curto 

(Ito et aI., 2003) . 

Assim, pretendeu-se neste estudo avaliar as eventuais atividades 

quimiopreventivas da goiaba vermelha e goiaba branca quando administradas a 

ratos Wistar submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese de Ito et aI. (1988). 
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Considera-se que o médico grego Hipócrates (460-370 A.C.) tenha sido 

responsável pela origem da palavra "câncer". Ele usou os termos "carcinoma" e 

"ca rci nos" para descrever tumores formadores e não formadores de úlcera, 

respectivamente. Em grego, essas palavras se referem a caranguejo, termos 

provavelmente aplicados a essa doença devido às projeções do câncer serem 

semelhantes a dedos que se espalham, o que lembra o formato desse animal 

(American Cancer Society-ACS, 2004). 

A descrição mais antiga de câncer em seres humanos foi encontrada no Egito 

em um papiro que data de 1.600 A.C. Essa escritura descreve 8 casos de tumores 

ou úlceras de mama que foram tratados através de cauterização (ACS, 2004) . O 

câncer é considerado uma das doenças de maior incidência no mundo, 

contabilizando mais de sete milhões de mortes ao ano (Magrath e Litvak, 1993). 

Devido ao fato de ser uma das principais causas de morte em países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, só perdendo para o infarto do miocárdio, o câncer tornou-se 

um tópico importante da área médica (Gruddy, 1991). A maioria dos tipos de câncer 

em humanos (80-90%) são atribuíveis a fatores ambientais (Benjamin et aI., 1990). 

De acordo com o Relatório Mundial do Câncer, as taxas de incidência de 

câncer podem aumentar em 50% nos próximos 20 anos, chegando a 15 milhões de 

novos casos devido ao envelhecimento da população de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento além da tendência de prevalência do modismo do fumo do cigarro 

e do aumento da adoção de estilo de vida insalubre (WHO, 2003). Entretanto, o 
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relatório também informa que a adoção de estilo de vida saudável, incluindo o 

consumo de frutas e hortaliças, poderia prevenir cerca de 1/3 dos casos. 

O câncer pode ser considerado doença genética: células tumorais que 

resultam de defeitos genéticos múltiplos causados por exposição a agentes 

ambientais , dietéticos, e infecciosos e também por outros fatores derivados do estilo 

de vida (Go et aI. , 2003) . 

2.2 CARCINOGÊNESE 

Carcinogênese é um termo geral util izado para se denotar o desenvolvimento 

da neoplasia (Pitot e Dragan, 1991). Esta pode ser entendida como um aumento 

autônomo do número de células, independente de estímulos por fatores 

extracelulares tais como hormônios, ao contrário da hiperplasia, que por definição 

consiste na proliferação de células tecido-específicas, dependente de tais fatores de 

estimulação (Bannasch, 1986; Bannasch e Zerban, 1990). 

Existe um sistema de classificação das neoplasias, que podem ser benignas 

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

celular localizada e circunscrita, exercendo pressão nos tecidos adjacentes, mas que 

não ultrapassam suas divisas. Em contraste, neoplasias malignas ou cânceres têm a 

capacidade de se multiplicar em diferentes partes do organismo (Smuckler, 1983). 

Dessa forma, a definição de uma pré-neoplasia deve incluir etapas prévias do 

desenvolvimento de neoplasias tanto benignas quanto malignas, especialmente 

devido a muitas evidências apontarem que tumores benignos não representam nada 

mais que estágios intermediários no desenvolvimento de neoplasma maligno. 

Portanto, uma pré-neoplasia não é sinônima de um pré-câncer, podendo ser descrita 

em nível histológico como populações de células fenotipicamente alteradas e que 
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não apresentam natureza neoplásica óbvia, mas que têm grandes possibilidades de 

progredirem para neoplasias benignas ou malignas (Bannasch, 1986). 

Pode-se considerar a carcinogênese como um processo induzido ativamente 

em organismos vivos por uma série de agentes de natureza química ou física, que 

podem ser agrupados em quatro categorias distintas, ou seja, aqueles agentes 

responsáveis pela carcinogênese biológica, física, química ou genética (Pitot e 

Dragan, 1991). 

Tanto na carcinogênese biológica quanto genética, o agente carcinogênico 

consiste de macromoléculas com peso molecular relativamente elevado, o DNA ou 

RNA responsáveis pela transmissão de informação; em contrapartida a 

carcinogênese por radiação pode ser conseqüência das ações diretas ou indiretas 

de fótons de elevada energia ou partículas sobre o DNA existente. Já no caso da 

carcinogênese atribuível a muitas substâncias químicas de menor peso molecular, 

isto pode ou não envolver a ação direta do composto químico com o DNA celular, ou 

mesmo o seu metabolismo a uma forma ativa, que pode então reagir com o DNA, 

produzindo uma alteração permanente em sua estrutura (Pitot e Dragan, 1991). 

2.3 CARCINOGÊNESE QUíMICA 

No caso da carcinogênese química, existem agentes carcinogênicos diretos 

ou indiretos (ou agentes pró-carcinogênicos) que devem ser convertidos em agentes 

carcinogênicos definitivos, bem como agentes carcinogênicos próximos, ou seja, 

aqueles intermediários metabólicos entre os pré-carcinogênicos, moléculas estas na 

verdade ainda inativas, e os agentes carcinogênicos definitivos, eletrófilos que em 

última instância reagem com maGro e micromoléculas presentes na célula (Venitt, 

1994). 
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A maior parte dos agentes carcinogênicos (agentes pró-carcinogênicos) são, 

inicialmente, metabolizados pela família de enzimas CYP (enzimas do sistema 

monooxigenase de fase I) em metabólitos biologicamente inativos ou, também, em 

metabólitos eletrofílicos quimicamente reativos. Esses, por sua vez, são capazes de 

se ligar, covalentemente, a sítios específicos no DNA para iniciar a resposta 

carcinogênica. Os metabólitos reativos podem ser submetidos a um metabolismo 

adicional por enzimas de fase I ou por enzimas de fase 11, tais como glutationa 

transferase, UDP-glucuronosiltransferase, epóxido hidrolase e NAD(P)H: quinona 

redutase, originando produtos biologicamente inativos (Conney, 2003). Reações de 

fase I envolvem oxidação, redução e hidroxilação, tornando a molécula mais 

hidrofílica e susceptível a destoxificação. Assim, embora muitas vezes essas 

reações ativem o carcinogênico, em alguns casos podem também resultar em sua 

inibição. Já as reações de fase II resultam em conjugação de moléculas como a 

glutationa a metabólitos de fase I, tornando esses últimos mais polares e passíveis 

de excreção (Verhoeven et aI., 1997). 

A capacidade dos agentes carcinogênicos de se ligarem aos ácidos nucléicos 

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

observação, reconhece-se, hoje em dia, que a maior parte deles reage 

quimicamente com o DNA através da transferência a esse ácido nucléico de 

resíduos alquila , formando deste modo produtos estáveis conhecidos como adutos 

(Venitt, 1994; Dipple, 1995) que, caso não forem eliminados pelo sistema de reparo, 

poderão originar no genoma transições, transversões e pequenas deleções (Pitot, 

2001). Assim, com a ocorrência da replicação do DNA seguida de divisão celular, o 

dano químico é convertido em alterações herdáveis denominadas de mutações 

(Willians, 2001 ; Bertram, 2001 ; Martinez et aI., 2003) . 
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Após o insulto causado pelo agente genotóxico, as lesões no genoma celular 

distribuem-se heterogeneamente, refletindo a capacidade destas substâncias de se 

direcionarem a seqüências específicas ou regiões do genoma (Bohr et aI., 1994) . 

Assim, evidências sugerem que genes individuais como p53, que desempenha 

importante papel na integridade do genoma (Sun et aI., 1995) são mais sensíveis à 

lesão genotóxica, dependendo de suas seqüências, de sua estrutura física na 

cromatina e de seu estado quanto à transcrição e replicação. 

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

longo envolvendo múltiplas etapas na transformação das células normais em 

malignas, requerendo para isso aproximadamente metade da vida das diferentes 

espécies (Farber, 1990). Entretanto, é bastante discutível o número exato de etapas 

que compõe o processo carcinogênico, existindo evidências que a neoplasia ocorra 

em três estágios básicos denominados iniciação, promoção e progressão (Pitot et 

aI. , 1996). 

A iniciação corresponde ao primeiro estágio do processo neoplásico, 

caracterizado por alterações permanentes e irreversíveis nas células-alvo, induzidas 

por exposição ao agente carcinogênico (Pitot e Dragan, 1991). 

A promoção, por sua vez, tem sido considerada como operacionalmente 

reversível, de longa duração e período no qual ocorre expansão clonal das células 

(Sing e Gaby, 1991). 

A progressão corresponde ao último estágio do desenvolvimento neoplásico. 

Esta fase é caracterizada pela instabilidade cariotípica e por contínua evolução das 

características independentes, como mudanças bioquímicas nas células malignas, 

aumento da proliferação celular, invasão e metástase (Pitot e Dragan, 1991). 
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Assim, a carcinogênese é um processo com vários passos, com múltiplos 

estágios e a progressão da neoplasia intraepitelial pré-maligna ao estágio clínico, 

sintomático, e invasivo pode levar de metade a dois terços do período de vida de 

muitos animais experimentais (Farber e Sarma, 1987; O'Shaughnessy et aI., 2002). 

2.4 PROLIFERAÇÃO CELULAR E APOPTOSE 

O ciclo celular eucariótico é regulado por meio de vias sinalizadoras que, por 

sua vez, são mediadas por uma série de reguladores deste ciclo (Pines, 1994). Esse 

consiste em um processo pelo qual a célula se divide e é normalmente regulado por 

meio de determinados genes e a ativação de proteínas regulatórias (Sherr e Mc 

Cormick, 2002). 

As ciclinas, por exemplo, são reguladores positivos da progressão do ciclo 

celular, agindo na formação de um complexo com as quinases dependentes de 

ciclina (CDKs) , ativando-as (Van den Heuval e Harlow, 1993; Grana e Reddy, 1995). 

Assim, o resultado se reflete na regulação da progressão pelas fases do ciclo celular 

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

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

fase M, em que ocorre a divisão celular propriamente dita (Nurse, 1994, Pines, 

1995). 

Genes estimuladores da proliferação celular incluem os proto-oncogenes, 

enquanto os inibidores são os supressores de tumor (Yonish-Rouach et aI., 1991). 

Os proto-oncogenes são expressos durante o "crescimento controlado" tal como na 

embriogênese, no processo de regeneração após ferimento, na regeneração do 

fígado que tenha sofrido algum tipo de dano, no estímulo da mitose celular por 

fatores de crescimento (Bishop, 1991). Já as proteínas codificadas por genes 
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supressores de tumor inibem a proliferação celular e/ou, podem ser capazes de 

controlar, diretamente, a estabilidade genômica e/ou o microambiente celular 

(Finnberg, 2003) . Os proto-oncogenes, uma vez mutados, são ativados em 

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

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

oncogenes são o c-myc e c-Ha-ras (Nemeth et aI., 2003). Mutações no gene 

supressor de tumor (como por exemplo, o p53) também podem alterar o controle do 

ciclo celular, diferenciação, resultando em multiplicação excessiva de células (Harris, 

1992; Nemeth et aI., 2003). 

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

mesmo crítico, nas diversas etapas da carcinogênese de diversos órgãos e tecidos, 

ou seja, na iniciação, promoção e progressão (Tomatis, 1993; Farber, 1995; Mori et 

aI., 1999) . 

Apoptose também é denominada morte celular programada, ativa ou 

fisiológica, consiste em um tipo de morte celular distinta morfológica, bioquímica e 

molecularmente da necrose que visa eliminar células em excesso ou indesejáveis, 

de tecidos embrionários, durante a involução de órgãos e na regressão de 

neoplasias. Assim, a apoptose é reconhecida como um fenômeno biológico de 

ampla ocorrência, e que é complementar, mas se opõe à proliferação celular, no 

sentido de manter a homeostasia tecidual (Bursch et aI., 1994; Ueda e Shah, 1994; 

Columbano, 1995). 

As características morfológicas associadas a apoptose incluem condensação 

nuclear, perda de microvilosidades, dilatação citoplasmática e fragmentação nuclear 

(Walczak e Krammer, 2000), processos que requerem a ação de endonucleases 

endógenas. Os corpúsculos apoptóticos assim formados são fagocitados por células 
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epiteliais vicinais e mesenquimais, incluindo macrófagos. A conseqüente degradação 

desses corpúsculos por lisossomos inibe a liberação de substâncias que podem 

causar resposta inflamatória, como a associada à necrose. Apoptose é um evento 

freqüente relacionado à reabsorção tecidual, involução de órgãos endócrinos, 

remodelação de hiperplasia hepatocelular e morte celular em tumores em 

crescimento (Columbano et aI., 1985; Sarraf e Bowen, 1986). 

Sugere-se que quatro tipos principais de grupos funcionais de proteínas estão 

envolvidos no desencadeamento e sustentação do processo apoptótico: os 

membros da família de receptores para fatores de necrose tumoral (TNF), caspases, 

proteínas adaptadoras e membros da família BcI-2. Alguns receptores para TNF 

(como por exemplo, Fas e TNFR1) desencadeiam a apoptose e, portanto são 

referidos como receptores de morte (Walczak e Krammer, 2000). Esses receptores 

são ativados por meio de ligação com alguns elementos (como por exemplo, TRAIL, 

TNF-a , o ligante Fas) e a expressão de alguns deles (como por exemplo, Fas, 

KILLERlDR5) é regulada pelo gene p53 (Benchimol, 2001; Wu et ai., 1997). 

2.5 HEPATOCARCINOGÊNESE E MODELO "DEN-HEPATECTOMIA PARCIAL" 

O câncer hepático (carcinoma hepatocelular) é um dos principais problemas 

de saúde pública em países orientais, onde a infecção pelo vírus da hepatite é 

endêmica (Benhamiche et aI. , 1998; EI-Serag e Mason, 1999; Makimoto e Higuchi, 

1999; Edwards e Macdonald, 2000). Pacientes com cirrose viral possuem um alto 

risco de desenvolver o câncer hepático, com uma taxa de incidência anual de câncer 

de aproximadamente 7% (Nishiguchi et aI., 1995; Oka et ai., 1995; Imai et aI., 1998; 

Kasahara etal., 1998; Ikeda etal., 1999; Yaoshida elal., 1999). 
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A infecção crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) ou hepatite C (HCV) é 

conhecida como o mais importante desencadeador do câncer hepático tanto clínica 

(Benhamiche et aI., 1998; EI-Serag e Mason, 1999; Makimoto e Higuchi, 1999; 

Edwards e Macdonald, 2000) como experimentalmente (Kim et aI., 1991; Moriya et 

ai., 1998; Lerat et ai. , 2002). 

Desde o momento em que Sasaki e Yoshida descreveram em 1935 o 

carcinoma induzido pelo pigmento amarelo da manteiga em ratos, tumores hepáticos 

experimentais têm se tornado um modelo favorito para investigação da 

carcinogênese (Popper, 1978). Assim, desde então, vários modelos de 

hepatocarcinogênese têm sido desenvolvidos (Farber, 1984). A dietilnitrosamina 

(DEN) é um potente carcinogênico genotóxico que tem sido usado como agente de 

iniciação em alguns protocolos alternativos de duas etapas (iniciação-promoção) 

para hepatocarcinogênese (Ito et ai., 1988; Dragan et aI., 1991). A DEN é capaz de 

inibir o processo de mitose no fígado, induzir hipometilação e promover o 

desenvolvimento de focos de enzimas alteradas e câncer (Goldsworthy et aI. , 1984; 

Deal et aI., 1989; Wilson et aI., 1987). No fígado a DEN é metabolizada a um íon 

reativo de carbonium de etila pela enzima de fase I CYP2E1. Esse produto 

intermediário é capaz de se ligar ao DNA do hepatócito o que resulta na formação 

de adutos de etila , normalmente nas posições N7 e 0 6 na guanina (Swenberg et aI., 

1984). Há evidências de que depois da sua biotransformação metabólica, a DEN é 

capaz de produzir adutos pró-mutagênicos 06-etildesoxiguanosina e 0 6_ 

etildesoxitimidina que podem iniciar o processo de carcinogênese no fígado (Dragan 

et aI., 1994; Verna et aI., 1996). 

O modelo "DEN-hepatectomia parcial" (DEN-HP) consiste em procedimento 

eficiente para a detecção de agentes hepatocarcinogênicos químicos e para a 
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avaliação do potencial protetor de agentes quimiopreventivos (Ito et ai., 1988, 1996; 

Moore et ai., 1999). O fígado de rato oferece uma vantagem que é a facilidade de 

detecção de focos de lesões pré...:neoplásicas (LPN), amplamente aceitos como 

indicadores de fase inicial da carcinogênese (Bannasch, 1986; Farber e Cameron, 

1980). O protocolo padrão do ensaio DEN-HP de oito semanas consiste em dois 

estágios: o primeiro no qual o rato é submetido a uma injeção intraperitoneal de 

dietilnitrosamina (DEN, 200 mg/kg de rato) para a iniciação da carcinogênese do 

fígado; o segundo na terceira semana após a iniciação dos animais, em que esses 

são submetidos à hepatectomia parcial de dois terços (Ito et aI., 1988). Esse 

procedimento de médio-prazo para fígado de rato, de 8 semanas de duração, 

apresenta como biomarcadores finais o desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas 

(LPN) representadas por focos de hepatócitos alterados que expressam a forma 

placentária da enzima glutationa S-transferase (GST-P) (Ito et ai., 1988). A glutationa 

S-transferase é uma enzima de destoxificação no fígado, que possui muitas 

isoformas. Em ratos adultos, a forma GST-P é mais intensamente expressa durante 

o estágio inicial da hepatocarcinogênese química (Iddamaldeiya et ai., 2003). A 

marcação com GST-P por meio de imunoistoquímica revela que esta enzima está 

presente em quantidades elevadas em focos e nódulos de hepatócitos, como 

também nos hepatocarcinomas produzidos através de diferentes modelos 

experimentais (Rushmore et aI., 1988). 

Baseado nas características morfológicas, diferentes focos de hepatócitos são 

detectados em tecidos corados com hematoxilina-eosina (Bannasch e Zerban, 

1990). Um marco para o estudo dos estágios iniciais da hepatocarcinogênese foi a 

descoberta de que ratos tratados com nitrosaminas produziram focos de lesões 

hepáticas os quais foram caracterizados por um armazenamento em excesso de 
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glicogênio nos hepatócitos (Bannasch e Müller, 1964) demonstrado através de 

métodos citoquímicos (Bannasch e Müller, 1964; Bannnasch, 1986). Através de 

muitos estudos investigativos, com o uso de microscopia de luz e eletrônica, nos 

quais os ratos foram tratados com N-nitrosomorfolina continuamente ou por curtos 

períodos de tempo (experimentos com interrupção), notou-se a ocorrência de uma 

seqüência de mudanças celulares desde hepatócitos claros e acidofílicos que 

armazenam glicogênio em excesso ("glicogenose") a células de hepatomas 

basofílicas pobres em glicogênio, porém ricas em ribossomos livres ou ligados à 

membrana (Bannasch e Müller, 1964; Bannach, 1968). As células pré-neoplásicas 

claras e aquelas acidofílicas, que armazenam glicogênio, constituem focos que 

persistem depois da retirada do agente carcinogênico e podem progredir através de 

focos intermediários de células mistas e basofílicas a nódulos neoplásicos 

(adenomas) e carcinomas hepatocelulares. Essa seqüência de desenvolvimento 

também foi observada durante a hepatocarcinogênese induzida em ratos por outras 

substâncias tais como a dietilnitrosamina, dimetilazobenzeno ou tioacetamida 

(Bannasch et aI. , 1980). 

2.6 A RELAÇÃO DIETA, NUTRiÇÃO E CÂNCER 

O comentário de que a dieta possui efeito de relevância significativa sobre a 

saúde provém da combinação de pesquisas epidemiológicas e experimentais. A 

variação da incidência de câncer entre diferentes países, e em sucessivas gerações 

de pessoas que migraram de uma parte do mundo para outra, é um indicativo de 

que o câncer é determinado predominantemente pelo ambiente, sendo a dieta a 

variável mais importante (Wattenberg , 1985). 
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Evidências sugerem que, aproximadamente, 1/3 das mortes devidas a câncer 

que ocorrem nos Estados Unidos a cada ano são devidas a fatores nutricionais, falta 

de atividade física e obesidade. Para a maior parte da população norte americana 

que não faz uso do tabaco, escolhas na alimentação e atividade física são os fatores 

modificáveis de maior importância para o risco de incidência de câncer (American 

Cancer Society, 2004). 

De acordo com alguns estudos epidemiológicos em humanos, observou-se 

que o aumento no consumo de frutas e hortaliças está associado à redução do risco 

de incidência de câncer em vários órgãos, especialmente nos pulmões e trato 

gastrintestinal (Block, 1992; Steinmetz et aI., 1991). 

0011 (1992), em sua revisão, sugeriu que o risco de câncer fatal possa ser 

reduzido em 35% por meio de modificações na alimentação. 

Segundo a WHO (2003) dados epidemiológicos indicam que o consumo 

freqüente de frutas e hortaliças pode reduzir o risco de desenvolvimento de alguns 

tipos de câncer de origem epitelial, incluindo os carcinomas de faringe, laringe, 

pulmão, esôfago, estômago, cólon e cérvice. 

Dados recentes da Investigação Prospectiva Européia em Câncer e Nutrição 

(EPIC) sugerem que o consumo diário de 500 gramas de frutas e hortaliças pode 

diminuir a incidência de alguns tipos de câncer do trato digestório em até 25% 

(WHO, 2003) . 

A fibra alimentar e microconstituintes antioxidantes de alimentos derivados de 

plantas são considerados agentes de papel significativo na prevenção de doenças 

crônico-degenerativas não-transmissíveis (Fahey et ai., 1999). 
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2.7 QUIMIOPREVENÇÃO DO CÂNCER 

Quimioprevenção pode ser definida como prevenção do câncer através da 

ingestão de um ou de vários compostos (Wattenberg et aI., 1992). Esses compostos 

abrangem os de natureza sintética e as substâncias naturalmente encontradas na 

alimentação (Wattenberg et aI. , 1992; Wattenberg, 1992). 

Os agentes quimiopreventivos podem ser classificados em dois grupos 

principais: agentes bloqueadores ou anti-iniciadores e supressores ou anti

promotores (Wattenberg et aI., 1992; Wattenberg, 1992). Agentes bloqueadores 

impedem os agentes carcinogênicos de atingir ou interagir com sítios-alvos críticos 

nos tecidos. Agentes supressores agem após o dano induzido por agentes 

carcinogênicos. Eles impedem a evolução do processo neoplásico nas células que 

poderiam se tornar malignas. Alguns compostos podem apresentar ambas as 

características. Há dois mecanismos através dos quais os compostos bloqueadores 

podem agir. Assim, eles podem: impedir a ativação do agente carcinogênico, 

acelerar a destoxificação de agentes carcinogênicos. Há mais de vinte grupos 

diferentes de agentes bloqueadores. Muitos desses agentes fazem parte da 

alimentação, como minoria não-nutriente (Wattenberg, 1996). 

Alguns agentes bloqueadores de alimentos são os indóis, isotiocianatos e 

ditioletionas em vegetais crucíferos, terpenos de sucos de frutas cítricas, 

organossulforados de alho, gaiato de epigalocatequina do chá verde e inibidores de 

protease do feijão, e também alguns carotenóides, cumarinas, e curcuminas 

(Wattenberg , 1980; Wattenberg et aI., 1994) 

A segunda principal categoria de agentes quimiopreventivos é representada 

pelos agentes supressores (Wattenberg, 1992; Wattenberg, 1993). Esses compostos 

podem prevenir a evolução do processo neoplásico nas células previamente 
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iniciadas. Alguns podem agir através da indução da diferenciação, enquanto que 

outros são capazes de promover a inibição seletiva da proliferação de células de 

potencial maligno, ou ainda, a sua morte por apoptose (Wattenberg, 1993; Chapkin e 

Lupton, 1999). Já foram identificados agentes supressores pertencentes a diferentes 

grupos de substâncias químicas e dentre eles estão incluídas a vitamina A e 

retinóides, vitamina O e seus compostos derivados, monoterpenos, antagonistas 

hormonais, inibidores do metabolismo de hormônios, inibidores da cascata de ácido 

araquidônico, polifenóis, inibidores de protease, compostos com selênio, 

deidroepiandroesterona, inositol, fitatos, bem como outros compostos (Wattenberg et 

aI., 1992; Wattenberg, 1992; Wattenberg, 1993). 

Estudos em modelo animal executados há mais de quarenta anos revelaram 

que constituintes da dieta, outros que não os nutrientes, afetam preponderantemente 

a incidência de câncer espontâneo em animais (Silvestone et aI. , 1952). 

A descoberta de compostos quimiopreventivos em componentes de plantas 

da dieta e em bebidas é particularmente importante para o campo da 

quimioprevenção do câncer e nisto está implícito que a prevenção do câncer pode 

ser feita por compostos comumente consumidos, administrados em concentrações 

de dose que não promovam efeitos adversos significativos (Wattenberg, 1996). 

Alimentos como frutas, cereais, legumes, castanhas e sementes oferecem 

uma ampla variedade de compostos bioativos que podem desempenhar papel 

significativo na redução do risco de incidência de uma série de doenças crônicas, 

incluindo-se o câncer (Beecher, 1999). 
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2.8 GOIABA E SEUS COMPONENTES POTENCIALMENTE 

QUIMIOPREVENTIVOS 

A goiaba (Psidium guajava L.) é uma das espécies cultivadas mais valiosas 

pertencentes à família Myrtaceae. Ela é nativa da América tropical e pode ser 

encontrada em vários países tropicais e sub-tropicais (Cobley, 1976; Samson, 1986; 

Morton, 1987). A goiaba é uma fruta economicamente importante na índia, África do 

Sul, Flórida, Havaí, Egito, Brasil, Colômbia, Cuba, Venezuela, Nova Zelândia, 

Filipinas (Wilsom, 1980; Yadava, 1996) Vietnam (Le et ai., 1998), e Tailândia (Tate, 

2000). 

o Brasil é um dos três maiores produtores mundiais de goiaba (Psidium 

guajava L.). A maior parte da produção é absorvida pela indústria, porém no Estado 

de São Paulo, principal produtor nacional, houve um incremento de 17% na 

produção de goiabas para mesa no período de 2000-2001 (Instituto de Economia 

Agrícola, 2002). 

As goiabas podem ser processadas como produtos enlatados ou através da 

sua conversão a suco ou purê, ou também usadas para a produção de geléia ou 

massa de goiaba (Shamsudin et ai., 2005). 

A cor da casca do fruto maduro é amarela, e a cor da polpa pode ser branca, 

rosa, amarela, salmon, ou carmin, dependendo da variedade. A polpa contém muitos 

escleróides (estonas) (Chan, 1993). As goiabas normalmente são colhidas quando a 

polpa ainda está firme e a coloração da casca começa a mudar de verde-escuro 

para verde-claro ou começa a amarelecer (Manica et aI., 2000). 

Devido à colheita de goiaba poder ser feita durante o ano todo, ao seu preço 

ser acessível, a poder se manter conservada quando submetida à manipulação e ao 
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transporte e devida à boa aceitação pelo mercado consumidor ela pode ser 

considerada uma fruta tropical popular (Thaipong e Boonprakob, 2005) . 

Há na literatura estudos feitos sobre a avaliação da goiaba como fonte de 

compostos antioxidantes naturais e a atividade antioxidante in vitro dos compostos 

bioativos associados (Jimménez-Escrig et aI., 2001; Luximon-Ramma et aI. 2003; 

Guo et aI., 2003). 

Numa revisão realizada por Diplock et aI. (1998), com base em estudos 

epidemiológicos sobre compostos antioxidantes e doenças, sugeriu-se que o 

consumo diário de 150 mg de vitamina C associado a outras vitaminas (vitamina E, 

~-caroteno) está relacionado à diminuição da incidência de câncer e doenças 

cardiovasculares (Diplock et aI., 1998). Assim, 105 g de goiaba branca em sua forma 

integral, segundo Luximon-Ramma et aI. (2003) possui aproximadamente essa 

mesma quantidade de vitamina C, além de outras vitaminas associadas (vitamina E, 

~-caroteno). Isso sugere que a goiaba poderia ser usada em uma dieta balanceada, 

podendo oferecer, assim, proteção para o organismo contra vários tipos de estresse 

oxidativo, constituindo uma opção mais efetiva e econômica em comparação à 

suplementação com compostos bioativos isolados, tais como a vitamina C ou alfa

tocoferol (Diplock et aI., 1998). 

O grupo de Barata-Soares (2004) realizou a quantificação da vitamina C da 

polpa da goiaba branca e vermelha e encontraram os respectivos valores de 194 mg 

e 189 mg por 100 gramas de polpa de fruta (Quadro 1). 

Gorintein et aI. (1999) quantificaram a quantidade total de polifenóis, ácido 

gálico e fibras solúveis de algumas frutas tropicais de consumo popular. Assim, a 

goiaba, manga, e lichia apresentaram as maiores quantidades de polifenóis, ácido 

gálico e fibras solúveis. 
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Miean e Mohamed (2001) quantificaram a concentração de f1avonóides 

(mirecetina, quercetina, campeferol, luteolina e apigenina) do extrato aquoso de 62 

tipos de plantas tropicais comestíveis provenientes da Malaisia, incluindo a goiaba. 

Essa apresentou 1.128,5 mg/kg de f1avonóides, sendo a apigenina e mirecetina as 

mais abundantes. 

Em estudos prévios sobre os carotenóides da goiaba, a fração com licopeno 

(Nakasone et aI., 1976; Gonzales-Abreu et aI., 1985), a quantidade total de ~

caroteno (Fonseca et aI., 1969) ou ambos (Wilberg e Rodriguez-Amaya, 1995) foram 

determinados. Gross (1987) encontrou luteína como o único carotenóide na casca 

da goiaba branca. Padula e Rodriguez-Amaya (1986) identificaram 7 tipos de 

carotenóides em goiabas do cultivar IAC-4 do Brasil. O licopeno foi considerado 

como o composto presente em maior quantidade. Mercadante e colaboradores 

(1999) realizaram a identificação de 16 tipos diferentes de carotenóides na polpa de 

goiabas vermelhas (Psidium guajava L.) brasileiras. Por sua vez, Setiawan e 

colaboradores (2001) realizaram a quantificação de criptoxantina, licopeno e 13-

caroteno na polpa e semente de goiaba (Psidium guajava L.), sendo o licopeno o 

composto encontrado em maior quantidade. 

Dentre os pigmentos naturais, os carotenóides se destacam por sua ampla 

distribuição em plantas, diversidade e funções variadas. A configuração particular 

dos carotenóides, caracterizada por uma série de ligações duplas conjugadas, é 

responsável por suas propriedades e funções. 

Carotenóides de hidrocarbonetos (~-caroteno, licopeno) são conhecidos como 

carotenos. Os derivados oxigenados são chamados de xantofilas. As funções 

oxigenadas mais encontradas são: hidroxila (como na ~ -criptoxantina), oxo (como 

na equinenona), epoxi (como violaxantina) e aldeído (como na ~-citraurina). 
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Carotenóides podem ser acíclicos (s-caroteno, licopeno), monocíclicos (y-caroteno), 

ou bicíclicos (a- e p-caroteno) (Macrae et aI., 1993). 

O licopeno é um carotenóide encontrado principalmente em tomates e 

produtos derivados do tomate (aproximadamente 80% do licopeno de alimentos nos 

Estados Unidos) (Nguyen e Schwartz, 1999). Outras fontes, secundárias, incluem 

goiabas, damascos, toranjas, melancias, e mamões. As concentrações de licopeno 

podem variar de acordo com as variedades e fases de maturação do fruto (Nguyen e 

Schwartz, 1999; Clinton, 1998). A biodisponibilidade do licopeno pode ser 

aumentada através do cozimento dos alimentos que são fontes deste composto, 

principalmente na presença de óleos ou gorduras (Nguyen e Schwartz, 1999; 

Clinton, 1998; Weisburger, 1998). Alguns estudos epidemiológicos sugerem que a 

elevada ingestão de hortaliças e frutas ricas em carotenóides possa prevenir contra 

vários tipos de câncer, tais como o câncer de próstata (Nguyen e Schwartz, 1999; 

Clinton, 1998; Giovannucci, 1999), de cérvice (Nguyen e Schwartz, 1999; 

Weisburger, 1998), de faringe e esôfago (Clinton, 1998; Krinsky, 1998; La Vecchia, 

1998), de estômago (Nguyen e Schwartz, 1999; Clinton, 1998; Krinsky, 1998; La 

Vecchia, 1998), de bexiga (Clinton, 1998), de cólon e reto (Nguyen e Schwartz, 

1999; Clinton, 1998; Weisburger, 1998; Krinsky, 1998; La Vecchia, 1998). 

O licopeno, após ingerido, propicia o aumento de sua concentração no 

organismo. Por meio de sua ação atioxidante torna-se capaz de "aprisionar" 

espécies reativas de oxigênio, de aumentar o potencial anti-oxidante ou de reduzir o 

dano oxidativo a lipídios (Iipoproteínas, lipídios de membrana), proteínas (enzimas 

importantes) e DNA (material genético), dimuinuindo assim o estresse oxidativo. 

Essa diminuição do estresse oxidativo pode resultar na redução do risco de 

incidência de câncer e doenças cardiovasculares. Alternativamente, o aumento da 
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concentração de licopeno no organismo pode influenciar funções determinadas 

pelos genes, melhorar a comunicação por meio das junções intercelulares, modular 

a resposta hormonal e imune, ou modular o metabolismo, diminuindo assim, o risco 

de incidência de doenças crônicas. Todos esses mecanismos mencionados podem 

interagir e atuar simultaneamente para promover beneficios à saúde (Agarwal et ai., 

2000). 

Muitas moléculas que possuem uma estrutura polifenólica (como, vários 

grupos hidroxila em anéis aromáticos) foram identificadas em plantas superiores e 

muitas delas podem ser encontradas em frutas e hortaliças. Essas moléculas são 

metabólitos secundários de plantas e estão envolvidas no mecanisno de defesa de 

plantas contra radiação uv ou agressão por agentes patogênicos. Esses compostos 

podem ser classificados em diferentes grupos em função do número de anéis 

fenólicos que eles possuem e dos elementos estruturais que ligam um anel ao outro. 

Portanto, distinções podem ser feitas entre os ácidos fenólicos, f1avonóides, 

estilbenos, e lignanas. Assim, eles podem ser divididos em 6 subclasses, de acordo 

com o tipo de heterociclo envolvido: f1avonóis, f1avonas, isoflavonas, fiava nonas, 

antocianidinas, e flavanóis (catequinas e proantocianidinas) (Manach et ai., 2004). 

Alguns estudos epidemiológicos demonstram uma relação inversa entre o 

consumo de f1avonóides e o risco de incidência de vários tipos de câncer. Alguns 

estudos in vitro e in vivo demonstraram que os f1avonóides podem intervir em várias 

fases do processo carcinogênico (Hollman et aI., 1996). Há evidências de que esses 

compostos bioativos apresentam atividade antioxidante assim como outras 

propriedades de agentes anticarcinogênicos (Rice-Evans e Miller, 1996; Tham et aI., 

1998; Yang et aI., 2001). 
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Os f1avonóides podem atuar diretamente como "scavenger" de algumas 

espécies radicalares. Podem impedir a peroxidação lipídica, através da reciclagem 

de outros compostos anti-oxidantes, tais como o alfa-tocoferol , através da doação de 

um átomo de hidrogênio para a molécula de tocoferol. Além disso, alguns 

f1avonóides são capazes de quelar íons de metais pró-oxidantes, tais como o cobre, 

prevenindo a formação de radicais livres enquanto, ao mesmo tempo, mantêm a sua 

capacidade própria de "scavenger" de radicais livres (McAnlis et ai., 1999). 

Os f1avonóides podem agir de várias maneiras além de serem antioxidantes 

capazes de intervir no processo de carcinogênese, também são capazes de proteger 

o ONA contra o dano oxidativo, por meio da desativação de agentes carcinogênicos, 

ou inibição da expressão de genes que foram submetidos a mutações, ou inibição 

da atividade de enzimas capazes de promover a carcinogênese, ou por meio da 

promoção de destoxificação de xenobióticos (Yang et ai., 2001 ; Hasler, 1998). 

Não existem descrições na literatura quanto ao potencial quimiopreventivo da 

GV e GB, especificamente na hepatocarcinogênese. Assim, pretendeu-se nesse 

estudo avaliar as eventuais atividades quimiopreventivas da GV e GB quando 

administradas a ratos Wistar submetidos ao modelo OEN-HP. 
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3 OBJETIVO 

Avaliar as eventuais atividades quimiopreventivas da GV e GB na 

hepatocarcinogênese. 

3.1 ESPECíFICO 

Determinação das concentrações hepáticas de licopeno dos animais 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1 PARA A DEFINiÇÃO DO PROTOCOLO 

DE ADMINISTRAÇÃO DAS AMOSTRAS DE GOIABA VERMELHA E GOIABA 

BRANCA 

4.1.1 Animais 

Foram utilizados neste estudo ratos machos albinos da linhagem Wistar, com 

pesos iniciais compreendidos entre 235 e 240 g e obtidos da colônia do biotério da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticasllnstituto de Química da Universidade de São 

Paulo. Esses permaneceram em sala desse mesmo biotério, apropriada para 

estudos de carcinogênese, nas seguintes condições: temperatura de 22°C ± 2°C e 

ciclo de iluminação claro-escuro de 12horas. (claro a partir das 6 horas.). Os animais 

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

inoxidável e contendo maravalha previamente esterilizada, que foi trocada 

rotineiramente em dias alternados. Esses receberam ad libitum durante todo o 

experimento, água destilada e ração comercial peletizada comum para roedores de 

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

de ração e consumo de água de beber foram avaliados diariamente. 
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4.1.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1 

Nesse estudo utilizou-se a técnica de gavagem (entubação gástrica), para 

tratar os animais com: água (grupo controle), goiaba vermelha (GV) ou goiaba 

branca (GB) (suspensão de frutas liofilizadas a -20°C e trituradas em moinho), 

durante 9 dias. As frutas utilizadas durante o estudo foram adquiridas no 

Supermercado Padrão, localizado nas imediações da Universidade de São Paulo. A 

quantidade administrada foi de 3 mL de suspensão de goiaba vermelha ou goiaba 

branca por 100 g de peso corpóreo (P.C.), na concentração de 1 g de fruta liofilizada 

para 6 mL água destilada. Foram elaboradas, a partir do registro diário, no período 

de 9 dias, as curvas de crescimento dos animais (peso em g/dias) e de consumo de 

ração (peso em g/1 00 g de peso corpóreo do animal) . 

4.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 2 PARA A DEFINiÇÃO DO PROTOCOLO DE 

ADMINISTRAÇÃO DAS AMOSTRAS DE GOIABA VERMELHA E GOIABA 

BRANCA 

4.2.1 Animais 

Foram utilizados neste estudo ratos machos albinos da linhagem Wistar, com 

pesos iniciais compreendidos entre 155 e 175 g e obtidos da colônia do biotério da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticasllnstituto de Química da Universidade de São 

Paulo. Esses permaneceram em sala desse mesmo biotério, apropriada para 

estudos de carcinogênese, nas seguintes condições: temperatura de 22°C ± 2°C e 

ciclo de iluminação claro-escuro de 12 horas. (claro a partir das 6 horas.) . Os 

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

aço inoxidável e contendo maravalha previamente esterilizada, que foi trocada 
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rotineiramente em dias alternados. Esses receberam ad libitum durante todos os 

experimentos, água destilada e ração comercial peletizada comum para roedores de 

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

de ração e consumo de água de beber ou suco foram avaliados diariamente. 

4.2.2 Preparo dos sucos 

Os sucos foram preparados a partir das frutas in natura, de acordo com 

Kassie et aI. (2003). Depois de lavadas em água corrente, retirada a parte da fruta 

com casca e polpa e pesada, os sucos foram preparados, com água destilada em 

liquidificador doméstico (Walita), com um filtro acoplado. As concentrações finais dos 

sucos foram de 5%, 10% e 15%. 

4.2.2.1 Avaliação do comportamento de sedimentação dos sucos 

Foram feitos os sucos de goiaba vermelha e goiaba branca, em diferentes 

concentrações (5%, 10% e 15%) (Kassie, et aI., 2003). Observou-se, no Biotério da 

FCFIIQ-USP, de 30 em 30 minutos, durante 12 horas seguidas, o comportamento de 

sedimentação dos sucos em bebedouros próprios para ratos. 

4.2.2.2 Avaliação da aceitação dos sucos pelos animais 

Foram utilizados seis animais, os quais foram distribuídos de forma aleatória 

em três grupos: água, suco de goiaba vermelha a 10% e suco de goiaba branca a 

10%, durante 7 dias consecutivos. Foram elaboradas, a partir do registro diário, as 

curvas de crescimento dos animais (peso em g/dias), de consumo de ração (peso 

em gl 100 g de peso corpóreo do animal) e de volume consumido de suco ou água 

(volume em mU100 g de peso corpóreo do animal) . 
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4.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 3 PARA AVALIAÇÃO DAS EVENTUAIS 

ATIVIDADES QUIMIOPREVENTIVAS DA GV E GB EM RATOS WISTAR 

SUBMETIDOS A MODELO DE HEPATOCARCINOGÊNESE 

4.3.1 Animais 

Foram utilizados neste estudo ratos machos albinos da linhagem Wistar, com 

pesos iniciais compreendidos entre 95 e 105 g e obtidos da colônia do biotério da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas/lnstituto de Química da Universidade de São 

Paulo. Esses permaneceram em sala desse mesmo biotério, apropriada para 

estudos de carcinogênese, nas seguintes condições: temperatura de 22°C ± 2°C e 

ciclo de iluminação claro-escuro de 12 horas. (claro a partir das 6 horas.). Os 

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

aço inoxidável e contendo maravalha previamente esterilizada, que foi trocada 

rotineiramente em dias alternados. Esses receberam ad libitum durante todos os 

experimentos, água destilada e ração comercial peletizada comum para roedores de 

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

de ração e consumo de água de beber ou suco foram avaliados diariamente. 

4.3.2 Modelo de hepatocarcinogênese "DEN-Hepatectomia Parcial" 

Neste presente estudo utilizou-se para induzir a hepatocarcinogênese nos 

animais o modelo "DEN-hepatectomia parcial" (DEN-PH) descrito por Ito et aI. 

(1988) . 

A iniciação dos animais ocorreu pela administração intraperitoneal de uma 

dose única, necrogênica do agente iniciante dietilnitrosamina (DEN; Sigma Chemical 

Co., St Louis, Mo, EUA; 200mg/Kg de peso corpóreo [p.c.]) dissolvido em NaCI 

0,9%. Ao final de três semanas após a iniciação, os animais foram submetidos a um 
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potente estímulo mitogênico, representado por uma hepatectomia parcial a 70%, 

realizada de acordo com Higgins e Anderson (1931). Na oitava semana todos os 

animais formam sacrificados por exsagüinação após anestesia com éter. 

4.3.3 Preparo dos sucos de goiaba vermelha e goiaba branca para a 

administração no Protocolo Experimental 3 

Os sucos foram preparados diariamente a partir das frutas in natura. Depois 

de lavadas em água corrente, retirada a parte da fruta com casca e polpa e pesada, 

os sucos foram preparados em liquidificador doméstico (Walita), com um filtro 

acoplado. A diluição foi feita em água destilada na proporção de 2:20 (10%). Os 

sucos foram colocados diariamente no início do período escuro dos animais, devido 

ao conhecimento de que estes consomem a maior parte da sua alimentação à noite 

(Classen, 1994), além de minimizar a perda de compostos degradáveis à luz, tais 

como vitaminas, dos sucos das frutas. 

4.3.4 Delineamento do Protocolo Experimental 3 para a avaliar as eventuais 

atividades quimiopreventivas da GV e GB quando administradas a ratos Wistar 

submetidos a modelo de hepatocarcinogênese 

Para a avaliação das eventuais atividades quimiopreventivas da GV e GB 

quando administradas a ratos Wistar na água de beber continuamente durante as 

etapas de iniciação e promoção do modelo DEN-HP, realizou-se o Protocolo 

Experimental 3. 

Deu-se início ao Protocolo Experimental 3 (Figura 1) após um período de 7 

dias de aclimatação dos ratos. Em todos eles, 53 animais foram distribuídos de 

forma aleatória nos seguintes grupos experimentais: 
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1. Grupo normal (N) : animais não submetidos a qualquer tratamento e 

mantidos nas mesmas condições ambientais dos animais dos demais grupos; 

2. Grupo controle (AG): os animais submetidos ao modelo "DEN

hepatectomia parcial" e tratados com água destilada; 

3. Grupo Goiaba Vermelha (GV): animais submetidos ao modelo "DEN

hepatectomia parcial" e tratados diariamente, com o suco a 10% de goiaba vermelha 

em água destilada; 

4. Grupo Goiaba Branca (GB): animais submetidos ao modelo "DEN

hepatectomia parcial" e tratados diariamente, com o suco a 10% de goiaba branca 

em água destilada; 
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o GRUPO NORMAL (N) (SEM TRATAMENTO) 

GRUPO ÁGUA (AG) (CONTROLE) 

GRUPO GOIABA VERMELHA (GV) 

o GRUPO GOIABA BRANCA (GB) 

DEN - DIETILNITROSAMINA (20 mg/100 9 p.c.) 

HP - HEPATECTOMIA PARCIAL A 70% 

S - SACRIFíCIO 

Figura 1: Protocolo Experimental 3 
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Os tratamentos com as frutas foram iniciados 2 semanas antes da aplicação 

da DEN e tiveram duração total de 8 semanas consecutivas. 
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4.4 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE LPN HEPÁTICAS GST-P POSITIVAS 

A análise morfométrica de lPN (focos) foi realizada em cortes histológicos 

hepáticos submetidos à reação imunoistoquímica para a enzima GST-P. 

4.4.1 Marcação imunoistoquímica da GST-P 

O método utilizado para a realização da marcação imunoistoquímica da GST

P foi o da avidina-biotina (Hsu et aI., 1981), empregando-se, para tanto, anticorpo 

policlonal anti-GST-P (MBl, Japão) e anticorpo secundário biotinilado anti

imunoglobulina de coelho (Vector laboratories, EUA). Esse último consiste em 

anticorpo anti-lgG conjugado à biotina. 

Cada procedimento foi intercalado por lavagem das lâminas em solução 

salina tamponada com fosfato (PBS-[NaCI,KCI,Na2HP04 e água ultra-pura]). 

Os cortes histológicos dos materiais fixados em metacarn foram 

desparafinizados em xilol em seqüência de xilollálcool (1 :1), etanol absoluto, a 95% 

e a 70% e, finalmente, água destilada. 

A peroxidase endógena foi bloqueada incubando-se as lâminas por 30 mino 

em metanol (labSynth, Brasil) contendo 25% de peróxido de hidrogênio a 30 

volumes (labSynth, Brasil). Os cortes foram, então, incubados com o anticorpo 

primário anti-GST-P na diluição de 1:1000, durante uma noite e a 4°C em câmara 

úmida. Para diluir o anticorpo primário, foi utilizada solução contendo soro-albumina 

a 0,5% (albumina bovina fração V; Sigma, EUA) em água destilada e azida sódica a 

5% (labSynth, Brasil) em água destilada e PBS. 

Em seguida, os cortes foram incubados por 30 mino com o anticorpo 

secundário biotinilado, na diluição de 1 :400. A aplicação do conjugado avidina-
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biotina-peroxidase (Vectastain-ABC kit, Vector; EUA) diluído em PBS (1 :400) 

decorreu também por 30 mino 

Posteriormente, foi aplicada sobre os cortes uma solução substrato de 

peroxidase preparada imediatamente antes da utilização. Essa solução consistiu na 

mistura de peróxido de hidrogênio a 0,02% (Merck, Brasil) com diaminobenzidina 

(Sigma, EUA) a 0,1% em PBS. Os cortes foram lavados em PBS por 5 min., 

contracorados pela hematoxilina e eosina, desidratados, diafanizados e montados 

com resina sintética. 

4.4.2 Procedimento para quantificação de LPN GST-P positivas 

Para se quantificar o número, área média e agregada das LPN GST-P 

positivas foi utilizado o sistema de análise de imagem computadorizado do 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP. Foram consideradas apenas as LPN GST-P positivas as 

lesões cujo tamanho mínimo do diâmetro era ~ 150 j.Jm (Rizzi el aI., 1997; Wood el 

aI., 1999; Silveira elal., 2001; Barbisan elal., 2003). O sistema de análise Pro Plus é 

composto por um microscópio (Olympus; Japão) ao qual se encontra acoplada uma 

câmera de vídeo (Sony, Japão) que se conecta a um microcomputador Pentium 166, 

equipado com o programa Image (Media Cybernetics). 

4.5 EXAME HISTOPATOLÓGICO POR MEIO DE COLORAÇÃO PELA 

HEMATOXILlNA E EOSINA (H&E) 

Cortes histológicos de fígado fixados em metacarn foram corados com 

hematoxilina de Harris e eosina (H&E), basicamente como descrito por Junqueira e 

Junqueira (1983) . 
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A análise foi realizada pela Professora Titular Maria Lúcia Zaidan Dagli, no 

Laboratório de Oncologia Experimental, do Departamento de Patologia pertencente 

à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (USP). Os critérios morfológicos 

utilizados para a classificação das LPN hepáticas (focos/nódulos) foram previamente 

descritos por Bannasch e Zerban (1990). Assim, os focos/nódulos de células claras 

apresentam volume aumentado e citoplasma claro e rarefeito, que se cora com 

pouca intensidade pela eosina e no qual há acúmulo de glicogênio. Já os 

focos/nódulos de células acidofílicas apresentam volume aumentado e citoplasma 

acidofílico, que se cora mais intensamente pela eosina, no qual também ocorre 

acúmulo de glicogênio. Os focos/nódulos de células vacuolizadas apresentam 

muitas gotas de lipídeos no citoplasma e, eventualmente, no interior do núcleo. Os 

focos de células anfofílicas apresentam volume aumentado, citoplasma homogêneo, 

acidofílico e granular, em que há pouco ou nenhum acúmulo de glicogênio. 

Focos/nódulos de células basofílicas são pobres ou livres de glicogênio e lipídeos, e 

apresentam citoplasma com basofilia difusa devido ao elevado número de 

ribossomos. 

Além disso, por ocasião do exame histopatológico do fígado doas animais dos 

diferentes grupos experimentais, avaliou-se a presença de células ovais, 

caracterizadas por apresentarem citoplasma exíguo e levemente basofílico, bem 

como núcleo alongado com um único nucléolo (Bannasch e Zerban, 1990). 

4.6 AVALIAÇÃO DA APOPTOSE 

Para a avaliação da apoptose em cortes histológicos de fígado de rato 

empregou-se método de microscopia de fluorescência descrito por Stinchcombe et 

aI. (1995). Este se baseia na observação de que corpúsculos apoptóticos (CA) 
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apresentam intensa fluorescência da eosina em cortes histológicos de fígado 

corados com H&E e submetidos à luz no comprimento de onda entre 450 e 490 nm. 

Assim, utilizou-se microscópio de epifluorescência (Nikon , Japão) (Laboratório de 

Imunologia Clínica, FCF-USP) para quantificar o número de CA tanto nas áreas de 

tecido sem alterações morfológicas ao redor das LPN como nas próprias. A área 

total dos cortes histológicos foi analisada utilizando-se objetiva de 40x e à medida 

que os corpúsculos fluorescentes eram localizados, alternava-se o sistema para luz 

transmitida normal e suas identidades eram, então, confirmadas de acordo com 

critérios morfológicos clássicos descritos na literatura (Grasl-Kraupp et aI., 1994). Os 

resultados foram expressos como o N° de CAlmm2 de área de LPN ou área de 

tecido sem alterações morfológicas ao redor das LPN. 

4.7 DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE LlCOPENO NO FíGADO 

DOS ANIMAIS 

A determinação das concentrações hepáticas de licopeno foi realizada em 

amostras de fígado previamente armazenadas a -80°C, pelo Professor Dr. Alceu 

Jordão Jr. no Laboratório de Nutrição da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(USP), utilizando-se o método descrito por Arnaud et al.(1991). Assim, 500 mg de 

tecido hepático foram homogeneizados em 2 mL de etanol absoluto. Em seguida, 

acrescentou-se 2 mL de n-hexano à solução que foi submetida à agitação por 2 

minutos. Retirou-se 0,5 ml do sobrenadante, que foi seco cuidadosamente em 

nitrogênio e depois ressuspendida em 0,5 ml de fase móvel. A solução foi filtrada e 

uma alíquota de 1 00 ~I do filtrado resultante foi injetado no HPLC (Coluna Tipo OOS

C18);com gradiente linear de acetonitrila/diclorometano/metanol (70/20/10) (fluxo de 
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1 mUmin.). A detecção do licopeno foi feita por UVMs, com coeficiente de absorção 

em 450 nm e quantificado contra um padrão interno de licopeno. 

4.8 ANÁLISE ESTATíSTICA 

Para a realização da análise estatística utilizou-se o programa SigmaStat 

(Jandel Scientific, EUA). Como a distribuição dos dados não se apresentou normal , 

sem homogeneidade de variância, utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis, análise de 

variância não-paramétrica, seguido do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Em 

todos os casos, o nível de confiança utilizado foi de 95%. Além disso, foi usado o 

teste Two-Way ANOVA, do programa Prism (GraphPad Software Inc., EUA) para a 

análise dos dois parâmetros de tempo e tratamento (Protocolo Experimental 3) e a 

relação entre os diferentes grupos. 
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5 RESULTADOS 

5.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1 

5.1.1 Evolução do peso de ratos Wistar tratados com água ou com as frutas 

através da gavagem, bem como o consumo de ração dos animais do 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 1 para definição do protocolo de administração 

das amostras de goiaba vermelha e goiaba branca 

A Tabela 1 apresenta os pesos corpóreos iniciais e finais e o consumo de 

ração por ratos Wistar tratados, pela gavagem, com água (grupo AG= controle), 

goiaba vermelha (grupo GV) ou goiaba branca (grupo GB), durante 9 dias 

consecutivos (Protocolo Experimental 1). 

Tabela 1. Pesos corpóreos bem como consumo de ração por ratos Wistar, tratados pela 

gavagem, com AG, GV ou GB durante 9 dias consecutivos (Protocolo Experimental 1). 

grupos n peso corpóreo peso corpóreo consumo médio de ração* 
inicial* final* (g/1009 de peso corpóreo/dia) 

(g) (g) 
AG 

8 238,6± 16,7 278,7± 20,6 9,0± 0,7 

GV 8 235,0± 13,6 253,8± 25,9 7,2± 1,2 

GB 6 235,9± 24,5 269,3± 27,3 8,1± 1,1 

AG=água (controle); GV = goiaba vermelha; GB = goiaba branca. 

n = número de animais; *média ± desvio-padrão da média. 

É possível , de acordo com a Tabela 1, se verificar que os pesos iniciais dos 

diferentes grupos foram bastante semelhantes, o que indica que a distribuição dos 

animais foi realizada de forma adequada e aleatória. 
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o peso corpóreo final, assim como o consumo médio de ração, dos animais 

que receberam GV e a GB tendeu a ser menor quando comparados com animais do 

grupo que receberam AG (AG= grupo controle). 

A figura (2) apresenta o crescimento dos animais deste estudo. 

O crescimento dos grupos que foram tratados com goiaba vermelha (GV) e 

goiaba branca (GB) se manteve abaixo do crescimento do grupo água 

(AG=controle) . 

Pode-se também observar o consumo de ração destes grupos na figura (3). 

O consumo de ração dos grupos tratados com as frutas tendeu a ser menor 

que o do grupo controle. 

Assim, pode-se concluir que a gavagem não é o melhor método para a 

administração das frutas, pois os animais que receberam goiaba vermelha (GV) e 

goiaba branca (GB) sofreram uma queda no crescimento em relação aos animais do 

grupo água (AG= grupo controle) e ingeriram menor quantidade de ração. 
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Figura 2: Curva de crescimento de ratos Wistar tratados por meio de gavagem com água 

(grupo AG= controle), goiaba vermelha (grupo GV) ou goiaba branca (grupo GB). 
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Figura 3: Curva do consumo de ração de ratos Wistar tratados por meio de gavagem 

com água (grupo AG= controle), goiaba vermelha (grupo GV) ou goiaba branca (grupo 

GB). 
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5.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 2 

5.2.1 Comportamento de sedimentação dos sucos 

Nos sucos das frutas de concentração de 10% pôde-se observar melhor 

comportamento de sedimentação, ao longo das 24 horas, nos bebedouros dos 

animais. 

5.2.2 Teste de aceitação dos sucos pelos animais 

A Tabela 2 apresenta os pesos corpóreos iniciais e finais e o consumo de 

ração e suco por ratos Wistar tratados, pela água de beber, com água (grupo 

AG=controle), goiaba vermelha (grupo GV) ou goiaba branca (grupo GB), durante 7 

dias consecutivos (Protocolo Experimental 2). 

Tabela 2. Pesos corpóreos bem como consumo de ração e suco por ratos Wistar, tratados 

pela água de beber, com AG, GV ou GB durante 7 dias consecutivos (Protocolo 

Experimental 2). 

grupos n peso peso corpóreo consumo médio de consumo de 
corpóreo final* ração* suco* 

inicial* (g) {g/100g de peso (mU100g de 
(g) corpóreo/dia) peso 

corpóreo/dia) 
AG 6 170,5±1 218,3±1 9,9±O,9 16,8±1,8 

GV 6 174,5±1 204±1 10,1±1,5 16,6±8,7 

GB 6 154,5±1 210,5±1 9,4±1 ,3 13,6±5,O 

AG=água (controle); GV = goiaba vermelha; GB = goiaba branca. 

n = número de animais; *média ± desvio-padrão da média. 

É possível, de acordo com a Tabela 2, se verificar que os pesos iniciais dos 

diferentes grupos tenderam a ser semelhantes, o que indica que a distribuiçãO dos 

animais foi realizada de forma adequada e aleatória. 
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Os parâmetros peso corpóreo final, assim como o consumo médio de ração e 

suco demonstra a tendência de comportamento semelhante entre os grupos GV, GB 

eAG. 

A curva de crescimento está representada na figura (4). 

O crescimento dos grupos GV e GB foi semelhante ao grupo AG (controle), o 

que torna desnecessária a introdução de um grupo "pair feeding". 

A seguir a curva de consumo de ração (Figura 5) e de suco (Figura 6). 

Diante desses gráficos pode-se concluir que houve boa aceitação do suco 

pelos animais. Não houve diferenças estatisticamente significativas (p>O,05) tanto 

entre o consumo de AG, GVe GB, quanto de ração entre estes grupos. 
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Figura 4: Curva de crescimento de Ratos Wistar tratados com água (grupo AG= controle), 

suco de goiaba vermelha (grupo GV) e suco de goiaba branca (grupo GB). 
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I 

i 

Figura 5: Curva de consumo de ração de ratos Wistar tratados com água (grupo AG= 

controle), suco de goiaba vermelha (grupo GV) e suco de goiaba branca (grupo GB). 
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Figura 6: Curva de consumo de suco ou água de ratos tratados com água (grupo AG= 

controle) , goiaba vermelha (grupo GV) e goiaba branca (grupo GB). 
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5.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 3 PARA AVALIAÇÃO DAS EVENTUAIS 

ATIVIDADES QUIMIOPREVENTIVAS DA GV OU GB EM RATOS WISTAR 

SUBMETIDOS A MODELO DE HEPATOCARCINOGÊNESE 

5.3.1 Pesos corpóreos ao início e final do tratamento, bem como pesos dos 

fígados por ocasião do sacrifício e consumo de ração dos animais submetidos 

ao Protocolo Experimental 3 

A Tabela 3 apresenta os pesos corpóreos inicial e final, peso do fígado, peso 

relativo do fígado, por ocasião do sacrifício e o consumo de ração e de água ou de 

suco de ratos Wistar submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese "DEN-

Hepatectomia parcial" (Protocolo Experimental 3) e tratados, por meio da água de 

beber, por oito semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de 

iniciação e promoção do modelo, com água ou sucos, divididos em 4 grupos assim 

definidos: normal (grupo N), água (grupo AG= controle), goiaba branca (grupo GB), 

goiaba vermelha (GV). 



Tabela 3. Pesos corpóreos e dos fígados, bem como consumo de ração e de suco de ratos Wistar normais ou tratados, pela 

água de beber (bebedouro), com AG, GV ou GB durante 8 semanas consecutivas, em período compreendendo as etapas de 

iniciação e promoção do modelo "DEN-Hepatectomia Parcial" (Protocolo Experimental 3). 

Grupo n Peso 
corpóreo 
inicial* 

(g) 

N 8 98,9 ± 8,2 

AG 15 101,5 ± 5,7 

GV 14 100,8 ± 5,2 

GB 15 99,13 ± 7,7 

Peso 
corpóreo 

final* 
(g) 

382 ± 22,9 

345 ± 24,4 

356,6 ± 23,9 

328,8 ± 27,6 

Peso do 
fígado* 

(g) 

10,4 ± 0,5 

8,0 ± 1,0 

8,2 ± 0,6 

7,1 ± 0,8 

N = normal; AG = água; GV = goiaba vermelha; GB = goiaba branca . 

n = número de animais; *média ± desvio-padrão da média. 

Peso 
relativo do 

fígado/100g 
de peso de 
fígado de 

rato* 
(g) 

2,3 ± 0,1 

2,3 ± 0,2 

2,3 ± 0,1 

2,2 ± 0,2 

Consumo Consumo de 
médio de suco 

ração* (mL/100g de 
(g/100g de peso 

peso corpóreo/dia) 
corpóreo/dia) 

8,7 ± 2,3 15,3 ± 4,4 

8,8 ± 2,5 16,0 ± 4,2 

8,5 ± 2,5 15,7 ± 3,5 

8,6 ± 2,2 17,0 ± 4,2 

Vl ...... 
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Dessa forma, é possível se verificar que os pesos iniciais dos diferentes 

grupos foram bastante semelhantes, o que indica que a distribuição dos animais foi 

realizada de forma adequada e aleatória. 

A partir do peso inicial e final dos animais, do peso total e relativo do fígado, 

do consumo de ração (g/100g de P.C.) e da água de beber (mLl100g de P.C.) de 

acordo com a tabela acima (Tabela 3), pode-se verificar que não houve diferenças 

(p>0,05) entre os grupos. Dessa forma, esses dados indicam que os sucos utilizados 

(na diluição 1: 1 0, da frutas na água de beber, durante 8 semanas consecutivas) GV 

e GB não apresentaram toxicidade aparente. 

O desenvolvimento dos animais pode ser considerado satisfatório, como 

refletido na figura (7) . 

Houve queda no crescimento apresentada na figura (7) no 16° dia, logo após a 

iniciação com a DEN; e também houve outra queda de peso, referente ao dia 

seguinte da hepatectomia, 36° dia, em relação ao grupo de animais normais (grupo 

N), não submetido ao modelo mencionado, mas que apenas permaneceu nas 

mesmas condições que as dos demais (dependências do biotério, temperatura, ciclo 

luz-escuro e etc.) . Por meio da ANOVA de duas vias, foi possível verificar que tanto 

o tratamento (p<0,05) quanto o tempo (p<0,05) influenciaram significativamente o 

peso dos animais. 

O consumo de ração também foi semelhante entre os diferentes grupos, de 

acordo com a figura (8) apresentando queda apenas nos dias de aplicação da DEN 

e da hepatectomia (Figura 8) . 

Nesse experimento também foi monitorado o consumo de água de beber dos 

quatro grupos, segundo a figura (9). 
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o volume de água ou suco consumido teve comportamento semelhante ao 

consumo de ração, apresentando queda nos dias de aplicação de DEN e de 

hepatectomia (Figura 9). 

Embora o consumo de ração e água tenham oscilações, esse comportamento 

é esperado segundo Kassie et al.(2003) . 
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Figura 7: Curva de crescimento de ratos Wistar tratados com água (grupo AG= controle), 

goiaba vermelha (grupo GV) e goiaba branca (grupo GB), fornecidos na água de beber e 

submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese. 
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Figura 8: Consumo de ração de ratos tratados com água (grupo AG= controle), goiaba 

vermelha (grupo GV) e goiaba branca (grupo GB), fornecidos na água de beber e 

submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese. 
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Figura 9: Consumo de suco ou água de ratos tratados com água (grupo AG =controle), 

goiaba vermelha (grupo GV) e goiaba branca (grupo GB), fomecidos na água de beber e 

submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese. 
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5.3.2 Análise morfométrica de LPN hepáticas GST -P positivas dos animais 

submetidos ao Protocolo Experimental 3 

A Tabela 4 apresenta, por sua vez, os dados referentes à análise 

morfométrica de lesões pré-neoplásicas (LPN) GST-P positivas de fígados de ratos 

Wistar tratados, por meio da água de beber, com AG (grupo AG= controle), GV 

(grupo GV) ou GB (grupo GB) durante 8 semanas consecutivas, em período 

compreendendo as etapas de iniciação e promoção do modelo "DEN-HP" (Protocolo 

Experimental 3). 

Tabela 4: Morfometria de lesões pré-neoplásicas LPN em fígado de ratos Wistar submetidos 

ao modelo "DEN-Hepatectomia Parcial" (Protocolo Experimental 3) e tratados por meio da 

água de beber, com G8, GV ou água durante as etapas de iniciação e promoção: 

. 
Grupos n Número de Area média das LPN Area agregada das 

LPN/cm2
• (mm2)* LPN (mm2/cm2)* 

AG 
15 16,3 ± 7,8 0,024 ± 0,04 0,41 ±0,23 

GB 15 13,4 ± 5,85 0,022 ± 0,05 0,30 ± 0,18 

GV 13 19,3 ± 6,7 0,026 ± 0,07 0,53 ± 0,25 

AG = água; GV = goiaba vermelha; GB = goiaba branca. 

n = número de animais; *média ± desvio-padrão da média. 

Não se encontrou diferença significativa (p>O,05) entre os grupos AG, GV e 

GB para os parâmetros de número, área média e área agregada de LPN. 

Exemplo das LPN observadas encontra-se apresentada na Figura 10. 
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Figura 10. Digitalização de fotomicrografia de corte histológico de fígado de rato Wistar 

tratado com água (grupo água, controle) durante 8 semanas consecutivas em período 

compreendendo as etapas de iniciação e promoção do modelo DEN-HP (Protocolo Experimental 3) . 

Verificar a presença de foco de LPN marcada imunoistoquimicamente com anticorpo anti GST-P. 

Objetiva de 10X. 
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5.3.3 Exame histopatológico por meio de coloração pela hematoxilina e 

eosina (H&E) dos fígados dos animais submetidos ao Protocolo Experimental 

3 

o exame histopatológico dos animais tratados com AG (grupo AG= controle), 

GV (grupo GV) ou GB (grupo GB) durante 8 semanas consecutivas, em período 

compreendendo as fases de iniciação e promoção do modelo DEN-HP (Protocolo 

Experimental 3) revelou o seguinte: 

Nos animais do grupo normal (grupo N) , constatou-se a presença de 3 focos 

de LPN constituídas por células vacuolizadas em um lobo hepático. Nesse grupo 

foram constatadas a discreta presença de proliferação de células ovais e também a 

escassa presença de infiltrado de células mononucleares periportais. 

Nos animais do grupo AG (grupo AG= controle), constatou-se predominância 

de LPN constituídas por células claras, em segundo lugar em freqüência foram 

observados focos vacuolizados e raros focos basofílicos. Nesse grupo foram 

consideradas escassas a presença de infiltrado de células mononucleares 

periportais assim como a de células ovais. 

Nos animais do grupo GB, constatou-se a predominância de LPN constituídas 

por células acidofílicas e basofílicas, em segundo lugar em freqüência foram 

observados raros focos de células vacuolizadas. Nesse grupo, a presença de células 

ovais foi considerada escassa, assim como o infiltrado de células mononucleares 

periportais. 

Nos animais do grupo GV, constatou-se a predominância de LPN constituídas 

por células acidofílicas, em segundo lugar em freqüência foram observados focos 

com células basofílicas seguido por menor número de células vacuolizadas. Nesse 
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grupo, a presença de células ovais foi considerada escassa, bem como o infiltrado 

de células mononuc/eares periportais. 

5.3.4 Avaliação da apoptose hepática em animais submetidos ao Protocolo 

Experimental 3 

A Tabela 5 apresenta os dados referentes à quantificação de corpúsculos 

apoptóticos (CA) hepáticos de ratos normais (grupo normal), ao redor das LPN e das 

próprias LPN de ratos Wistar tratados, por meio da água de beber, com AG (grupo 

AG= controle), GV (grupo GV) ou GB (grupo GB), durante 8 semanas consecutivas, 

em período compreendendo as etapas de iniciação e promoção do modelo do "DEN-

HP" (Protocolo Experimental 3). 

Tabela 5- Número de Corpúsculos Apoptóticos (CA) por mm2 (no surrounding e na lesão) de 

área do corte de fígado de ratos Wistar submetidos ao modelo "DEN-HP" (Protocolo 

Experimental 3) e tratados, por meio da água de beber (bebedouro), com GB, GV ou AG 

durante as etapas de iniciação e promoção: 

grupos n Corpúsculos no 
"Surrounding"* 

AG 15 0,69 ± 0,37 

GV 14 1,08 ± 0,55 

GB 15 1,40 ± 1,46 

AG = água; GV = goiaba vermelha; GB = goiaba branca. 

n = número de animais; *média ± desvio-padrão da média. 

Corpúsculos na LPN* 

2,84 ± 5,94 

3,80 ± 5,58 

3,50 ± 6,81 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p>O,05) 

entre os grupos AG, GVe GB quanto ao número de CA no surrounding e nas LPNs. 
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A quantidades de licopeno do fígado de animais tratados por 8 semanas 

consecutivas, por meio de suco de GV ou GB a 10% na água de beber, foram 6,41 ± 

2,80 \-Ig/g de tecido e 1,96± 0,97 \-Ig/g de tecido, respectivamente . Nos fígados dos 

ratos do grupo AG não foi detectado licopeno. 
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6 DISCUSSÃO 

A ingestão de grandes quantidades de frutas e hortaliças é, geralmente, 

reconhecida por promover bom estado de saúde e menor risco de doenças, que 

incluem o estresse oxidativo como parte de suas patogêneses ou progressão, tais 

como a doença coronariana e câncer. Uma teoria prevalecente destaca a alta 

quantidade de antioxidantes, presentes em frutas e hortaliças como agentes que 

desempenham papel significativo na prevenção de doenças (Moller et a/., 2004). 

Os compostos considerados responsáveis pelos efeitos protetores de uma 

dieta rica em frutas e hortaliças incluem carotenóides e vitaminas antioxidantes, tais 

como ácido ascórbico e tocoferóis. Entretanto, há a crescente evidência de que 

outros fitoquímicos possam contribuir, em maior ou menor grau, para a capacidade 

antioxidante de frutas ou hortaliças na sua forma integral. Nesse sentido, o enfoque 

tem sido dado sobre a importância de compostos fenólicos tais como as catequinas, 

ácidos fenólicos, flavonóides, proantocianidinas e antocianidinas (Kerry and Rice

Evans, 1999). Esses compostos exibem vários efeitos biológicos que incluem ação 

antibacteriana, antiinflamatória, antitrombótica e vasodilatadora além de possuírem 

alta atividade antioxidante e aprisionadora de radicais livres (Di Carlo et a/., 1999; 

Duthie et aI., 2000; Middleton and Kandaswami, 1994; Asgary et aI., 1999; Bestwick 

and Milne, 2001; Bahorun eta/., 1994; Bahorun eta!., 1996; Bahorun eta/., 2002). 

O efeito antioxidante de compostos individuais, extratos, ou alimentos pode 

ser medido em experimentos de cultura de células, estudos em animais, ou estudos 

de intervenção em humanos (Moller et a/., 2004). 

Dentre os vários protocolos de hepatocarcinogênese existentes para ratos, o 

modelo "DEN-Hepatectomia parcial" (DEN-HP), foi realizado com base em estudos 
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prévios conduzidos por Ito et aI. (1988) para a detecção de agentes carcinogênicos e 

para o acesso aos compostos que possuem potencial quimiopreventivo, em relação 

ao fígado; e por Barbisan et aI. (2002) para a avaliação da eventual influência 

quimiopreventiva de soluções aquosas do cogumelo Agaricus blazei em relação ao 

dano hepático e desenvolvimento de pré-neoplasia induzidos por uma dose de DEN, 

utilizada no modelo "DEN-Hepatectomia parcial". 

Assim, o objetivo do presente estudo foi de avaliar o potencial 

quimiopreventivo da GV e GB, quando administradas a ratos Wistar durante as 

etapas de iniciação e promoção do modelo de hepatocarcinogênese "DEN

Hepatectomia parcial" (DEN-HP). Além disso, com o intuito de caracterizar possíveis 

mecanismos de ação quimiopreventiva da GV e GB, foi avaliado o seu efeito sobre a 

apoptose. 

Devido a estudos epidemiológicos terem demonstrado correlações inversas 

entre o consumo de grande quantidade de licopeno, notavelmente através de 

tomates e seus derivados, e a incidência de doenças tais como a doença 

coronariana e câncer; além de muitos estudos in vitro e in vivo tanto em humanos 

quanto em animais terem sido feitos para avaliação do efeito quimiopreventivo desse 

alimento, decidiu-se administrar a GV aos animais por esta apresentar semelhante 

perfil quanto a compostos bioativos. O tomate vermelho fresco possui a quantidade 

de licopeno que varia de 3.1-7.74 mg/100 9 de peso fresco (Hadley et ai., 2002) 

além de vitamina C (160-240 mg/kg) e vitamina E (5-20 mg/kg) (Holland et aI., 1992) 

e uma variedade de flavonóides tais como a narigenina , e ácidos fenólicos tais como 

o ácido clorogênico (Davies e Hobson, 1981). A GV é uma fruta que possui 

quantidade também considerável de licopeno (5.4 mg/100 9 de fruta fresca e 3.34 

mg/ 100 mL de suco) (Hadley et aI., 2002) dentre outros carotenóides (total de 57-70 
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J.lglg de fruta fresca) (Macra et aI., 1993), além de polifenóis, incluindo f1avonóides e 

proantocianidinas (1.264 I-1glg de fruta fresca) e vitamina C (722 I-1glg de fruta fresca) 

(Luximon-Ramma et aI., 2003) (Quadro 1), que podem contribuir para sua atividade 

quimiopreventiva. Dentre os f1avonóides, o flavonol mirecetina (549.5 mg/kg peso 

seco) e a flavo na apigenina (579 mg/kg de peso seco) (Miean and Mohamed, 2001) 

foram encontrados em maior quantidade na goiaba (Psidium guajava). Decidiu-se 

administrar também a GB, por possuir quantidade considerável de polifenóis (2473 

I-1glg de fruta fresca) além vitamina C (1426 1-19lg de fruta fresca) (Luximon-Ramma 

et aI., 2003) (Quadro 1), tais compostos bioativos, dentre outros, podem 

desempenhar papel importante contra o dano de componentes celulares provocados 

por radicais livres. 

Primeiramente houve a necessidade da determinação do protocolo de 

administração da GV e GB aos animais. No Protocolo Experimental 1, utilizou-se a 

técnica de gavagem (entubação gástrica), técnica que propicia a administração de 

substâncias diretamente no estômago com dose precisa e tempo determinado 

(Classen, 1994), para tratar os animais com AG, GV ou GB (suspensão de frutas 

liofilizadas) . 

De acordo com a Tabela 1 e as Figuras 2 e 3, houve menor crescimento e 

consumo de ração dos animais dos grupos GV e GB em comparação aos animais do 

grupo AG (controle). Dessa forma , pôde-se concluir que a gavagem não é o melhor 

método para a administração das frutas. 

Em seguida, com base em estudos prévios de administração de hortaliças e 

frutas, via oral , em estudos de quimioprevenção verificou-se que as formas de 

administração de alimentos mais utilizadas foram por meio de rações enriquecidas 
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ou, de chá ou suco na água de beber (Bresnick et aI., 1990; Amagase et ai., 1996; 

Rijken et aI., 1999; Qin et aI., 2000; Jia e Han, 2001; Kassie et aI., 2003) . 

Quadro 1: Alguns componentes identificados e quantificados na goiaba vermelha 
e na goiaba branca. 

Amostra Componentes Quantidade (mg/100g fruta) Referência 

polpa 
GV vitamina C 194 Barata-Soares et ai. (2004) 
GB vitamina C 189 

extrato aquoso 
Miean e Mohamed (2001) 

GV flavonóides 112,9 

polpa Hadley et ai . (2002) 
GV licopeno 5,4 

polpa e casca polifenóis 126,4 
Luximon-Ramma et ai . (2003) 

GV vitamina C 72,2 

polpa e casca polifenóis 247,3 Luximon-Ramma et ai . (2003) 
GB vitamina C 142~6 

Observou-se atividade quimiopreventiva por parte do chá verde em modelo de 

carcinogênese hepática. Assim, ratos F-344 foram tratados com 0.5 % de chá verde 

na água de beber 2 semanas antes e durante as duas semanas de iniciação com 

aflatoxina B 1, ou durante as 10 semanas de promoção com CCk Os autores 

sugerem que a inibição do número de focos de lesão pré-neoplásica GST-P e GGT 

seria reflexo da inibição de proliferação celular pelo chá verde, na água de beber dos 

animais (Qin et aI. , 2000). 

Song e Milner (1999) avaliaram a atividade quimiopreventiva do alho em 

quatro estudos; no primeiro o alho foi administrado in natura amassado; no segundo 

o alho foi submetido a aquecimento no microondas; no terceiro o alho foi amassado 

e depois aquecido no microondas; no quarto o alho foi submetido a aquecimento no 

forno convencional; no modelo de câncer de mama. Assim, ratas Sprague-Dawley 
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foram tratadas, por meio de gavagem, com alho (nas diferentes formas, de acordo 

com o estudo) no veículo de óleo de milho (0.7 g/2 mL de óleo de milho) durante as 

2 semanas antes da iniciação por dimetilbenz(a)antraceno (DMBA). Nessa 

concentração, por meio de gavagem em óleo de milho, o alho, de uma forma geral, 

foi efetivo com relação ao bloqueio da formação de aduto de DNA induzido por 

DMBA. 

Bresnick et aI. (1990) avaliaram a atividade quimiopreventiva de couve no 

modelo de câncer de mama. Assim, ratas Sprague-Dawley foram tratadas, por meio 

de ração, com couve liofilizada (5 e 10%) por 24 semanas após a iniciação por N

metil-N-nitrosourea (MNU). Nessa concentração, por meio da ração, a couve 

liofilizada foi capaz de diminuir a incidência de tumorigênese de mama em ratos 

iniciados por MNU. 

Em outro estudo semelhante, Rijken et aI. (1999) investigaram os efeitos do 

consumo de ração suplementada com hortaliças liofilizadas (ervilha, espinafre, 

brócolis e couve) (10% de cada hortaliça para seu respectivo grupo, ou 2.5% de 

cada um numa mistura) por 2 semanas antes da iniciação durante as 12 semanas 

seguintes. O modelo utilizado foi o de câncer cólon-retal iniciado por azoximetano 

(AOM) em ratos Sprague-Dawley. Nessas concentrações, tanto as hortaliças 

individualmente administradas quanto a mistura delas liofilizadas na ração, foram 

capazes de inibir o número de focos de criptas aberrantes, induzidos por AOM. 

No estudo conduzido por Amagase e Milner (1993) demonstrou-se que a 

adição de alho liofilizado na ração (20 g/kg) de ratas Sprague-Dawley, administrada 

durante 2 semanas consecutivas antes da iniciação, reduziu a ligação de 

metabólitos de DMBA ao DNA de célula da mama. Assim, o alho liofilizado na ração 

foi capaz de reduzir a incidência de tumores de mama induzidos por DMBA. 
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Num estudo mais recente, avaliou-se o potencial quimiopreventivo de 

vegetais crucíferos (couve de bruxelas ou couve vermelha) no modelo de 

hepatocarcinogênese e câncer de cólon iniciados por 3-metilimidazo[4,5-f]quinolina 

(IQ). Os ratos F-344 foram iniciados em 10 dias alternados, recebendo ao mesmo 

tempo, suco de couve de Bruxelas ou couve vermelha na água de beber (5% v/v) 5 

dias antes e após a iniciação com IQ, por um período total de 16 semanas. Assim, a 

administração da couve de Bruxelas resultou na inibição do número de lesões pré

neoplásicas em ambos, no cólon e fígado, além de diminuir o tamanho das LPN 

GST-P positivas, mas esse efeito não foi verificado quanto aos focos de criptas 

aberrantes. Quanto à administração de couve vermelha, houve redução do tamanho 

das LPN GST-P positivas e o seu número foram levemente inibidos, e não houve 

efeito algum sobre o cólon (Kassie et aI., 2003). 

Em todos os estudos, anteriormente descritos, os animais não sofreram 

alterações no crescimento ou consumo de ração quando comparados ao grupo 

controle. 

A opção feita para a administração da GVe GB, no Protocolo Experimental 2, 

na forma de suco por meio da água de beber, foi fundamentada no estudo de 

quimioprevenção realizado por Kassie et ai. (2003), que forneceu couve de Bruxelas 

ou couve vermelha a 5% e obteve bons resultados na quimioprevenção da 

carcinogênese de fígado e cólon. 

Assim, prosseguiu-se com a observação, durante 24 horas (período de troca 

dos sucos) , do comportamento de sedimentação dos sucos, nas diferentes 

concentrações da GV e GB. Observou-se nos sucos a 10% melhor comportamento. 

Sendo assim, seguiu-se, a partir dessas observações com a continuação da 

execução do Protocolo Experimental 2 para a verificação da aceitação dos sucos 
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pelos animais. Por meio da Tabela 2 e Figuras 4, 5 e 6 verifica-se que não houve 

diferenças estatisticamente significativas quanto ao crescimento, consumo de ração, 

consumo de suco ou água dos grupos GV e GB em relação ao grupo AG 

respectivamente. Isso indica uma boa aceitação dos sucos pelos animais e que 

possivelmente não seria necessária a introdução de um grupo "pair feeding". 

Seguiu-se com a execução do Protocolo Experimental 3, no qual se avaliou o 

potencial quimiopreventivo da GV e GB quando administradas, como suco na água 

de beber, durante 8 semanas consecutivas a ratos Wistar, durante a etapa de 

iniciação e promoção do modelo DEN-HP. 

De acordo com a Tabela 3, Figuras 7, 8 e 9 pode-se verificar que não houve 

diferença significativa entre os animais dos grupos GV, GB e AG quanto ao seu 

desenvolvimento; e que o consumo de ração e de suco dos animais dos mesmos 

grupos foi similar. O que indica que os sucos não apresentaram efeito tóxico como 

efeito somatório à iniciação e promoção promovidos pelo modelo DEN-HP. 

De acordo com a Tabela 4, é possível se constatar que o suco de GV ou GB, 

não foi capaz de inibir o número, área agregada, ou área média das LPN GST-P 

positivas. 

Breinholt et ai. (2003) investigaram o efeito da administração, a ratos F-344, 

de 0.05 9 de licopeno, 0.1 9 de quercetina, 0.001 9 de resveratrol, 0.05 9 de licopeno 

e 0.1 9 de quercetina e 0.2 9 2-amino-3-metilimidazo[4,5-f]-quinolina (IO)/kg de 

ração, por 10 semanas no modelo de câncer hepático e de cólon. Todos os 

antioxidantes e a combinação dos antioxidantes aumentaram significativamente o 

nível de dano no DNA de linfócitos, numa dimensão similar ao efeito induzido por la. 

Foram detectados LPN GST-P positivas em animais expostos à quercetina, ao 

licopeno e à combinação dos dois. Isso sugere que o licopeno e a quercetina, como 
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compostos puros, administrados por um tempo prolongado podem agir ativamente 

no papel de iniciação e promoção do câncer. Os flavonóides já foram relatados como 

indutores de dano no DNA in vitro (Pool-Zobel et aI., 2000; Kulling et aI., 1999), 

entretanto esse estudo é o primeiro que reporta efeito de dano no DNA in vivo 

promovido por flavonóides e carotenóide. 

No estudo, com modelo espontâneo de câncer hepático, feito por Watanabe 

et aI. (2001), ratos Long-Evans Cinnamon (LEC) receberam 0.005% (p/p) de 

licopeno (óleo-resina de tomate enriquecido com licopeno, 13%) na ração durante 70 

semanas e observou-se que não houve redução da área agregada de carcinoma 

hepatocelular, ou da área agregada de LPN GST-P positivas, ou do seu número. Os 

autores acreditam que neste caso, a habilidade antioxidante do carotenóide não foi 

suficientemente capaz de resultar no efeito inibitório de hepatocarcinogênese. 

Após 40 semanas de administração de 50 ppm de licopeno, na água de 

beber, houve a diminuição da incidência de carcinoma hepático em camundongos 

machos C3H/He depois de tratamento combinado de 1-óxido de 4-nitroquinolina e 

glicerol (Nishino, 1997). 

Toledo et ai. (2003) em seu estudo, avaliou o efeito do licopeno no modelo de 

hepatocarcinogênese em ratos Wistar. Em dias alternados, o licopeno foi 

administrado (70 mg/kg de rato), por meio da gavagem em óleo de milho, 2 semanas 

antes da iniciação por dietilnitrosamina e durante as 6 semanas seguintes (período 

no qual ocorre a seleção/promoção promovido por 2-AAF e seguido por 

hepatectomia parcial) . Assim, o licopeno foi capaz de diminuir o número de LPN 

GST-P positivas, além de diminuir o dano no DNA. 

No estudo conduzido por Kweon et aI. (2003), ratos Sprague-Dawley foram 

submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese induzido por DEN. A um grupo de 
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animais foi administrada a ração, suplementada com 15% de extrato de uva 

liofilizado, durante as 11 semanas de experimento. Ao outro grupo foi administrada a 

mesma ração suplementada, após a iniciação por DEN. Assim, foram inibidas a 

formação de focos de glutationa placentária (GSH), de focos de LPN GST-P 

positivas, a peroxidação lipídica e a atividade da enzima ácido graxo sintase 

Matos et ai. (2001), em seu estudo, administraram a ratos Wistar o licopeno 

puro (10 mg/kg/dia), por meio de injeções intra-peritoneais, por 5 dias. Em seguida, 

submeteram esses animais a iniciação por ascorbato de Fe-NTA, no modelo de 

carcinogênese hepática. O sacrifício se deu após 3 ou 24 hrs de administração do 

carcinogênico. Assim, o tratamento prévio com o licopeno protegeu o fígado, 

significativamente, contra o dano oxidativo biomolecular e também o protegeu contra 

alterações histopatológicas. 

Sarmishtha et aI. (2000), em seu estudo com modelo de câncer hepático, 

administraram o suco de tomate a ratas albinas suíças o suco de tomate na 

concentração de 1 :2, simultaneamente com a administração de 7,12-

dimetilbenz(a)antraceno (DMBA), em dias alternados por 2 meses. Assim, o licopeno 

foi capaz de inibir a peroxidação lipídica no fígado dos animais. 

Gann e Khachik (2003) , em sua revisão, mencionam o estudo de Boileau et 

aI. (2003) como um novo estudo importante e intrigante. Talvez pela grande 

importância, dada pelo estudo, sobre a possibilidade da quimioprevenção ser melhor 

alcançada através da administração de alimentos na sua forma integral do que na 

forma de compostos isolados. Nesse estudo, cujo modelo é o de carcinogênese de 

próstata induzido por MNU em ratos, a administração de ração com tomate liofilizado 

inibiu o desenvolvimento de câncer de próstata em relação à ração controle (não 
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suplementada) , enquanto a administração de ração suplementada com o licopeno 

sintético puro não produziu efeito algum em relação à ração não suplementada. 

Agentes quimiopreventivos também atuam na carcinogênese induzindo o 

processo de apoptose (Sun, 2001 ; Greenwald , 2002). Dessa forma, decidiu-se 

também no presente estudo por avaliar a apoptose nas áreas hepáticas sem 

alterações morfológicas ao redor das LPN, bem como nas próprias LPN . 

De acordo com a Tabela 5, não foram observadas diferenças entre os grupos 

GV ou GB e AG quanto ao número de CA presentes nas áreas da LPN, bem como 

nas áreas ao redor das mesmas sem alterações morfológicas. Confirmando assim 

ausência de atividade quimiopreventiva. 

No presente estudo, houve a quantificação do licopeno no fígado dos animais 

tratados com os sucos de GV ou GB por 8 semanas consecutivas, 2 semanas antes 

e durante as etapas de iniciação e promoção do modelo de hepatocarcinogênese 

DEN-HP. Assim, após a administração de suco de GV a média verificada de 

consumo de licopeno pelos animais foi" de 0.087 mg/100 9 de animal/dia, o que 

resultou num acúmulo de licopeno no tecido hepático de 6.41 Og/g tecido. Em um 

outro estudo semelhante, feito por Toledo et aI. (2003), foi administrado a ratos 

Wistar submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese do RH, o licopeno (7 

mg/100g de rato), através de gavagem em óleo de milho, em dias alternados, por 8 

semanas consecutivas. O acúmulo de licopeno hepático foi de 25.8 jJg/g de tecido 

no final do estudo. Assim, pode-se verificar que houve uma diferença de acúmulo de 

licopeno hepático entre os dois estudos. O licopeno administrado através do suco de 

GV foi 10 vezes mais acumulado no fígado do que o licopeno administrado em maior 

quantidade, através da gavagem, na forma isolada em óleo de milho. Fatores tais 

como características estruturais do carotenóide, a quantidade de gordura dietética, 
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tipos de ácidos graxos, fibra, e outros componentes do alimento podem influenciar 

na quantidade de carotenóides das micelas e subseqüente transferência para a 

mucosa intestinal (Parker, 1996). A biodisponibilidade do licopeno também pode ser 

afetada pela dosagem e pela presença de outros carotenóides, tal como o 13-

caroteno: Johnson et ai. (1997) sugerem, em seu trabalho, que a biodisponibilidade 

do licopeno aumentou quando foi ingerido por ratos com l3-caroteno. Cohen (2002) 

reportou em sua revisão que as concentrações plasmáticas de licopeno em ratos 

alimentados com dieta à base de grãos, foram menores em comparação com os 

ratos alimentados com dieta à base de caseína, sendo ambas suplementadas com 

licopeno. Isso sugere que a matriz, a qual está incorporado o licopeno, é um 

determinante importante para a sua absorção. Geralmente o licopeno de tomates é 

relativamente mais resistente à degradação comparado ao licopeno puro, em alguns 

modelos de estudo. Outros constituintes do tomate podem ajudar a estabilizar o 

licopeno durante o processamento (Takeoka et aI., 2001) (Quadro 2). 

Narisawa et aI. (1998), em seu estudo, ratas F-344/NSlc foram submetidas ao 

modelo de câncer de cólon iniciado por MNU. No segundo experimento, um grupo 

de ratas recebeu suco de tomate na diluição 1:2, 17 ppm de licopeno e outro 

recebeu o suco de tomate na diluição 1 :14, 3.4 ppm de licopeno, na água de beber. 

O acúmulo de licopeno no fígado, após 35 semanas de administração dos sucos de 

tomate, foi de 0.7 I-1g/g de tecido e de 0.09 I-1g/g de tecido para os respectivos 

grupos. Diferentemente do presente estudo, onde o suco de GV tinha diluição 5 

vezes maior (1.8 vezes menos licopeno) e administrado em menor tempo, propiciou 

o acúmulo de licopeno no fígado 8.6 vezes maior do que no caso do estudo com 

sucos de tomate a 1:2 e administrado por período mais prolongado. Em relação ao 

suco de tomate a 1 :14 administrado por longo período, o suco da GV é 1.42 vezes 
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mais concentrado (2.5 vezes mais licopeno) e o acúmulo após menor tempo de 

administração de licopeno no fígado foi 66.7 vezes maior. A razão disso pode ser 

que o modelo experimental de indução de câncer de cólon tenha prejudicado a 

absorção de licopeno através da mucosa intestinal, prejudicando conseqüentemente 

o seu acúmulo hepático (Quadro 2). 



Quadro 2: Comparação entre o Estudo Presente e outros estudos nos quais o licopeno foi administrado 

a ratos em diferentes formas de administracão. 

Rato Modelo Biomarcador 

Wistar 
Hepatocarcinog. 

LPN GST-P+ 
(DEN-HP) 

Wistar 
Hepatocarcinog. LPN GST-P+ e 

(RH) Danos no DNA 

F-344/NSlc Câncer de Cólon Tumor de 

fêmea (MNU) Cólon 

F-344 Saudável 

F-344 Saudável 

F-344 Saudável 

Alimento/ Adm. 

GV /água de beber 

Isolado em 
óleo/gavagem 

Tomate/água de 
beber 

Isolado/ração 

Óleo-resina 
tomate/gavagem 

Óleo-resina 
tomate/gavagem 

Tempo de 
Estudo em 
semanas 

8 

8 

35 

8 

9 

10 

Dose de 
Concent.Hepática 

Licopeno 
(mgllOOg 

de Licopeno (Ilg/g 

rato/dia) 
ligado) 

0.087 6.41 

3.5 25 

0.04eO,18 0.09 e 0,7 

0.039 10.89 

0.46 7.63 

0.14 42 

! ! 
3.5 120 

Refer. 

Presente 
Estudo 

Toledo et 
a!. (2003) 

Narisawa 
el a!. 

(1998) 

Jain et aI. 

(1999) 

Ferreira et 
aI. (2000) 

Zhao et a!. 
( 1998) 

--.J 
VJ 
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Jain e seus colaboradores (1999) indicam o acúmulo médio de licopeno no 

tecido hepático de ratos F-344 de 10.89 1-19/g de tecido, após suplementação de 

licopeno de 10 ppmldia na ração por 2 meses consecutivos. Em relação ao estudo 

com suco de GV, o licopeno foi administrado em quantidade 10 vezes menor na 

ração, durante o mesmo período de tempo e foi acumulado no fígado 1.8 vezes 

mais. A razão disso poderia ser que o licopeno presente na ração sofreu maior 

processamento, havendo maior liberação do licopeno da matriz alimentar também 

devido à presença de lipídeos dietéticos e maior isomerização da conformação all

trans para cis induzida por calor, aumentando a biodisponibilidade do licopeno, 

promovendo a sua maior absorção intestinal (Rao and Agarwal, 1999; Stahl e Sies, 

1992). Além do fato de que provavelmente os animais saudáveis possuam maior 

capacidade de armazenamento hepático de licopeno do que os animais submetidos 

ao modelo de hepatocarcinogênese. Com relação a isso, há descrições de que as 

concentrações hepáticas de carotenóides estão muito reduzidas em pacientes com 

cirrose (Collins e Horváthová, 2001) (Quadro 2). 

No estudo realizado por Ferreira et aI. (2000), submeteram ratos F-344 à 

administração de licopeno 4.6 mg/kg de animal por dia no óleo-resina de tomate em 

óleo de milho, através de gavagem durante 9 semanas. A média de acúmulo 

resultante de licopeno no tecido hepático foi de 14213 nmollg de tecido. Em relação 

ao estudo com o suco de GV, foi administrado 4.6 vezes mais licopeno na gavagem 

com extrato de carotenóides em óleo de milho, e o acúmulo hepático de licopeno do 

rato foi 1.3 vezes maior. Talvez a razão disso seja o fato que o licopeno 

administrado, por meio do suco de GV, possa estar mais biodisponível devido à 

presença de outros componentes tais como outros carotenóides, polifenóis, 

vitaminas e fibras que se sobrepõem à maior biodisponibilidade propiciada pela 
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presença de lipídeo, outros carotenóides, pelo maior processamento e menor 

exposição à fatores de degradação do licopeno na mistura de carotenóides do 

extrato de tomate na forma de óleo-resina em óleo de milho, na gavagem (Quadro 

2). 

Zhao et ai. (1998), submeteram ratos F-344 à administração várias 

concentrações diferentes de uma mistura de carotenóides em óleo-resina de tomate, 

adicionada à ração, por 10 semanas consecutivas. As quantidades correspondentes 

de licopeno variaram de 0.09-2.3 mM/kg de ração e o acúmulo médio de licopeno no 

fígado dos animais variou entre 42-120 I-Ig/g de tecido. Em relação ao estudo com o 

suco de GV, a quantidade de licopeno administrada através da ração suplementada 

com extrato de carotenóides em óleo-resina de tomate foi entre 1.4-35 vezes maior, 

e o acúmulo hepático resultante foi 3.6-20 vezes maior, após duas semanas 

adicionais de administração. A maior proporção de acúmulo de licopeno no fígado 

nos ratos do estudo de Zhao et aI. (1998), pode estar relacionada ao fato do maior 

processamento ao qual o licopeno foi submetido para ser incorporado à ração, além 

da maior presença de lipídeos do óleo-resina de extrato de tomate e do animais 

serem saudáveis (Quadro 2). 

Assim, de acordo com os estudos acima, supõe-se que haja acúmulo de 

licopeno hepático, em ordem decrescente, a partir da sua administração sob a forma 

de ração, depois através da água de beber e por último, através de gavagem. 

Quanto à ausência de inibição de LPN GST-P positivas, ou indução de 

apoptose pela GV ou GB, esses resultados podem ser reflexo de hipóteses dadas a 

outros tipos de frutas. Assim, por exemplo, segundo Takeoka et ai. (2001) mudanças 

nas atividades anti-oxidantes de produtos do tomate são complexas e dependem 

dos compostos específicos que estão sendo estudados. Resultados iniciais sugerem 
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que a perda de atividade antioxidante está associada à diminuição da concentração 

de licopeno durante o processamento que, por sua vez, pode estar associada ao 

aumento da atividade anti-oxidante de outros compostos, especialmente dos 

polifenóis. 

Cohen (2002), em sua revisão, relata algumas razões para a discrepância de 

resultados entre dois trabalhos que fizeram uso do modelo de carcinogênese de 

mama induzido em ratos, submetidos à administração de extrato de carotenóides. 

Assim, as discrepâncias se deveram às diferentes formas de administração (por 

meio de injeção ip ou na dieta) e/ou diferentes agentes carcinogênicos utilizados 

(DMBA ou NMU), diferentes raças dos animais (Sprague-Dawley não-inato ou F-334 

inato). 

Diferenças e semelhanças, observadas em vários modelos experimentais se 

traduzem em expectativas quanto a diversos mecanismos, possivelmente 

quimiopreventivos, contra a indução de eventos genotóxicos. Esses podem ser 

influenciados por vários componentes de alimentos que, por sua vez, deveriam 

exercer efeitos quimiopreventivos (Edenharder et aI., 1998). 

Os resultados obtidos desse estudo, até o presente momento, podem também 

refletir o tempo curto de sua duração e/ou a baixa quantidade de GV e GB 

administradas aos animais que, por sua vez, podem influenciar nas capacidades de 

concentrações hepáticas dos compostos bioativos dessas frutas e portanto, nas 

possíveis atividades quimiopreventivas por estas exercida nos animais. 
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7 CONCLUSÃO 

As GV e GB não apresentaram efeito quimiopreventivo quando administradas a 

ratos Wistar submetidos ao presente modelo de hepatocarcinogênese. 
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