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Resumo 
 

Introdução: O câncer colorretal apresenta elevada incidência e mortalidade, desta 

forma o aumento de utilização de alimentos com propriedades quimiopreventivas 

pode ser um dos mecanismos de diminuição desses índices.  

Objetivo: Avaliar os efeitos do suco de uva na carcinogênese de cólon induzido em 

ratos wistar, através da contagem de criptas aberrantes e do estudo de NF-Kappa B, 

TNF- α e iNOS.  

Material e Métodos: Foram utilizados 40 ratos machos Wistar com idade entre 5 e 6 

semanas, distribuídos em 7 grupos, sendo G1(n=6): controle G2 (n=5): receberam 

AOM 15mg/kg , G3 (n=6): suco de uva 1% duas semanas antes do AOM, G4 (n=6): 

suco de uva 2% duas semanas antes do AOM, G5 (n=6): suco de uva 1% quatro 

semanas após o AOM, G6 (n=6): suco de uva à 2% quatro semanas após o AOM, 

G7 (n=5): suco de uva 2% sem AOM. Na cirurgia experimental o cólon foi removido 

para análise de focos de criptas aberrantes (FCA’s). A expressão de NF-Kappa B, 

TNF- α e iNOS foi estudada por qPCR.  

Resultados: Na contagem dos FCAs, não foram encontradas criptas aberrantes nos 

animais dos grupos G1 e G7. O grupo G2 apresentou  maior relação entre o número 

de criptas por foco em comparação com o grupo G4 (p=0,004). O grupo G4 

apresentou menor relação entre número de criptas por foco do que os grupos G5 e 

G6, p= 0,009 e p= 0,026, respectivamente. Com relação às criptas de tamanho 

menor (1-3), observamos que o grupo G4 apresentou uma maior quantidade de 

criptas em comparação com os grupos G2, G5 e G6 (p= 0,009, p=0,009 e p=0,041, 

respectivamente).  Não houve diferença entre os grupos quanto à expressão dos 

genes iNOS e TNF- α. Quanto ao gene NF-Kb, os animais pertencentes aos grupos 

G3 e G4 obtiveram uma redução significante em comparação com o grupo G2 

(p=0,004 e p=0,002, respectivamente). Após uma análise de correlação, observamos 

que houve uma correlação entre a expressão gênica de TNF- α e NF-Kb (p=0,002).   

Conclusões: A administração de suco de uva à 2% antes da indução com AOM não 

interferiu na formação de FCAs, mas reduziu sua multiplicidade, exercendo um efeito 

quimiprotetor. Quanto a expressão de NF-Kb, notamos que a redução da expressão 

ocorreu nos animais que foram expostos por mais tempo ao suco de uva, 

independente de sua concentração, (1% ou 2%). A diminuição da via de sinalização 

do NF-kB pode ser uma abordagem para o estudo de agentes quimiopreventivos e 

quimioterápicos, como o suco de uva concentrado. 

   

  Palavras-chaves: azoximetano, focos de criptas aberrante, uva.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer colorretal apresenta uma elevada incidência e mortalidade mundial, 

apesar dos avanços no diagnóstico e métodos terapêuticos. Fatores genéticos e 

ambientais estão relacionados com a doença (Jemal, 2010). 

A dificuldade em detectar o câncer em sua fase inicial, devido as suas 

manifestações clínicas insidiosas, fundamentam as campanhas de prevenção ao 

câncer colorretal e a pesquisa com alimentos que podem ser considerados como 

quimiopreventivos, que podem interromper, reverter ou modular a carcinogênese 

vem sendo bastante estudados (Moreira et al 2012) 

Um fitoquímico ou quimiopreventivo pode possuir a capacidade de prevenir o 

desenvolvimento do tumor. Essa capacidade deve ser reconhecida como o resultado 

da combinação de vários efeitos intracelulares, e não de uma única resposta 

biológica (Surh, 2003).  

Foi demonstrado recentemente que o resveratrol auxilia no bloqueio do 

processo de carcinogênese nos vários estágios: iniciação, promoção e progressão 

do tumor, um dos possíveis mecanismos de ação envolve a inibição do óxido nítrico 

sintetase induzível (iNOS) segundo Wallerath et al. (2002). 

O azoximetano (AOM) é amplamente utilizado como agente para a indução 

de carcinogênese colorretal em roedores. O modelo de indução de carcinogênese 

experimental é similar às características encontradas no câncer colorretal esporádico 

em humanos. Este fato faz dele uma ferramenta importante para o estudo de 

diferentes aspectos do câncer colorretal que não podem ser estudados em seres 

humanos, como estudos quimiopreventivos e estratégias terapêuticas (Perse & 

Cerar, 2011).  

Focos de Criptas Aberrantes (FCA) são as primeiras lesões no 

desenvolvimento de câncer colorretal que podem ser identificadas 

microscopicamente na superfície da mucosa do cólon após a coloração com azul de 

metileno. Estudos em roedores e em seres humanos, incluindo a análise molecular, 

tem mostrado que os FCA podem ser consideradas marcadores intermediários 

valiosos no desenvolvimento da carcinogênese do cólon (Bird, 1995). 

O processo inflamatório, característico na carcinogênese colorretal, é 

promovido por mediadores como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), fator nuclear 
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de transcrição kappa B (NF-kappaB), endotoxinas e pela alta expressão de 

moléculas de adesão nas células endoteliais locais. Desta forma, a diminuição da 

expressão desses genes poderia interferir no processo de carcinogênese (Terzic et 

al, 2010); . 

Alterações na regulação de NFκB têm sido observadas em muitos cânceres. 

O NFκB pode modular a ativação da transcrição de genes associados com a 

proliferação celular, angiogênese, metástase, promoção do tumor, inflamação e 

supressão da apoptose (Cilloni et al, 2008). 

 NF-kB é considerado como um importante fator de transcrição no processo 

de tumorigênese porque o seu constituinte de ativação exerce fortes funções 

proliferativas e anti-apoptóticas (Meteoglu et al, 2008). Atua também como um fator 

de sobrevivência celular através do seu papel regulador da expressão da matriz de 

proliferação celular, apoptose e expressão de genes de resposta ligados à 

inflamação (Lind, 2001).  

Assim, a inibição da via de sinalização do NF-kB fornece alvos promissores 

para abordagens quimiopreventivas e quimioterápicas. A alimentação com o extrato 

da semente de uva, assim como a alimentação com outros polifenóis, como o 

resveratrol tem sido relatada por suprimir a atividade de NF-kB, inibindo o 

crescimento de células cancerígenas (Velmurugam et al, 2010). 

Diversos estudos sugerem que o desenvolvimento do câncer colorretal 

envolve mecanismos inflamatórios no qual o óxido nítrico sintetase induzível (iNOS) 

desempenha um papel crítico. É amplamente relatado que o iNOS está envolvido na 

inflamação crônica, o que cria uma microambiente propício para a carcinogênese do 

cólon. Várias linhas de pesquisa mostram evidências de que os níveis de iNOS são 

aumentados em adenocarcinomas em humanos e em tumores de cólon induzidos 

quimicamente em ratos. Desta forma, a supressão da síntese ou da atividade dessa 

enzima pode ser um alvo para a quimioprevenção do câncer  (Watanabe et al, 

2000). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Câncer Colorretal 

O diagnóstico e os métodos terapêuticos para o câncer colorretal estão em 

constantes avanços, no entanto a sua incidência e mortalidade ainda são elevadas, 

representando mundialmente, em ambos os sexos, o terceiro lugar em incidência e a 

segunda causa de morte em países desenvolvidos. Na maioria dos casos é curável, 

quando detectado precocemente (Moreira et al, 2012).  

No Brasil, no período de 2002 a 2006, o câncer colorretal foi responsável por 

6,1% do total de mortes por câncer em homens e 8,2% em mulheres. A taxa de 

mortalidade por esta neoplasia aumentou, em parte devido à melhoria no 

diagnóstico e, em parte, à melhoria no preenchimento dos atestados de óbitos. Em 

2007, 11.052 indivíduos faleceram pela evolução da doença, sendo 5.305 homens e 

6.017 mulheres. Estima-se que no ano de 2011 a incidência será de 28.110, sendo 

13.310 homens e 14.800 mulheres (INCA, 2012).  

Fatores de risco hereditários e ambientais estão relacionados com a 

carcinogênese do câncer colorretal. O câncer colorretal esporádico é resultante de 

alterações genéticas estimuladas por fatores dietéticos ou ambientais acumulados 

durante a vida, levando a modificações específicas na mucosa intestinal (Wei et al, 

2009). 

A maioria das mutações ocorre em decorrência do meio ambiente. No entanto, 

cerca de um terço do câncer colorretal tem um componente hereditário. O câncer 

colorretal hereditário pode ou não ser associado a uma síndrome, pois alguns casos 

referem-se a famílias que não se encaixam em critérios para a definição de uma 

síndrome. Algumas alterações genéticas, como polimorfismos genéticos podem 

acometer qualquer região da sequência de DNA, o que possibilita variações de cada 

componente celular (genes, proteínas, aminoácidos, enzimas etc), que podem atuar 

na transformação de uma célula normal em célula neoplásica e na sua progressão 

em diferentes tipos de tecidos (Lima et al, 2009). Como em outros tipos de cânceres, 

os polimorfismos também podem estar associados ao risco de câncer colorretal 

(Silva et al, 2011). 

O estádio do tumor no momento do diagnóstico é um fator prognóstico de 

grande importância. O mais desfavorável aspecto de implicância no diagnóstico do 
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câncer de cólon decorre do silencioso desenvolvimento da lesão e, portanto, do risco 

de progressão enquanto a doença permanece assintomática. A localização do tumor 

interfere no diagnóstico precoce., Se o câncer estiver localizado no cólon direito, é 

de se esperar que os primeiros sintomas sejam mais tardios, ao contrário dos 

tumores de reto (Fabre et al, 2000). 

A conexão entre a inflamação e a tumorigênese do câncer colorretal é bem 

estabelecida, tanto no câncer colorretal esporádico como no hereditário. Os 

mecanismos moleculares pelos quais a inflamação promove o desenvolvimento de 

câncer ainda estão sendo descobertos. Trabalhos recentes têm esclarecido o papel 

das diferentes células do sistema imune, citocinas e de outros mediadores imunes 

em praticamente todas as etapas do processo de tumorigênese do cólon, incluindo 

iniciação, promoção, progressão e metástase (Terzic et al, 2010). 

 

2.2 Quimioprevenção e suco de uva concentrado 

 

As manifestações clínicas insidiosas e dificuldades inerentes ao diagnóstico 

precoce fundamentam as preocupações no sentido de progredir nas campanhas 

populares de prevenção do câncer colorretal, cujo teor deve incluir o esclarecimento 

dos fatores de riscos tais como genéticos, alimentares, raciais, entre outros. Os 

programas que visam prevenir e rastrear o câncer podem ser primários e 

secundários: a. primária - identificação e eliminação dos agentes carcinogênicos 

ambientais e b. secundária - rastreamento de pacientes com maior risco de câncer e 

erradicação das lesões pré-neoplasicas, ambas envolvendo a pessoa, englobando 

estudos populacionais (Vainio et al, 2003). 

Os meios pelos quais se podem interromper, reverter ou modular a 

carcinogênese foram denominado de quimioprevenção pela primeira vez por Michael 

Sporn (Surh, 2003). 

De acordo com a classificação originalmente proposta por Lee Wattenberg, 

agentes quimiopreventivos são subdivididos em duas categorias principais - agentes 

bloqueadores e agentes supressores. Os agentes bloqueadores impedem as 

substâncias carcinogênicas de atingirem os locais-alvo, de sofrerem ativação 

metabólica ou de posteriormente interagirem com macromoléculas celulares cruciais 

(por exemplo, DNA, RNA e proteínas). Agentes supressores, por outro lado, 
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impedem a transformação maligna das células iniciadas, na fase da promoção ou de 

progressão (Wattenberg et al, 1985).  

Fitoquímicos quimiopreventivos podem bloquear ou reverter a fase pré-maligna 

(iniciação e promoção) em várias etapas da carcinogênese. Eles também podem 

evitar ou retardar o desenvolvimento e progressão de células pré-cancerosas em 

tumores malignos (Manson et al, 2003).  

Com os avanços nas pesquisas do processo cancerígeno no âmbito celular e 

molecular, foi possível constatar que o bloqueio e a supressão tumoral envolvem 

muitos genes e eventos celulares. Assim eles podem ser alvos potenciais de 

agentes quimiopreventivos (Pan et al, 2011). 

Portanto, a capacidade de um fitoquímico ou quimiopreventivo para prevenir o 

desenvolvimento do tumor deve ser reconhecida como o resultado da combinação 

de vários efeitos intracelulares, e não de uma única resposta biológica (Surh, 2003).  

Foi demonstrado recentemente que o resveratrol auxilia no bloqueio do 

processo de carcinogênese nos vários estágios, iniciação, promoção e progressão 

do tumor (Aggarwal et al, 2004). Um dos possíveis mecanismos de ação envolve a 

inibição da iNOS. Wallerath et al. (2005) sugeriram que o resveratrol aumentou a 

atividade da NOS endotelial (eNOS) promotor em células endoteliais humanas.  

 O processo inflamatório, característico na carcinogênese colorretal, é 

promovido por mediadores como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), fator nuclear 

de transcrição kappa B (NF-kappaB), endotoxinas e pela alta expressão de 

moléculas de adesão nas células endoteliais locais (Spiik et al, 2002).   

Velmurugan et al, em 2010 demonstraram que a alimentação com o extrato da 

semente de uva suprimiu a sinalização de β-catenina e NF-Kb, inibiu a proliferação 

celular e induziu a apoptose por meio da diminuição da ciclina D1, survivina, iNOS e 

COX-2 na formação de focos de criptas aberrantes induzida por azoximetano. 
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2.3 Modelos experimentais do câncer de cólon 

 

O azoximetano (AOM) é um metabólito da dimetilhidrazina (DMH) sendo 

amplamente utilizado como agente para a indução de carcinogênese colorretal em 

roedores. O modelo de indução de carcinogênese experimental é similar às 

características encontradas no câncer colorretal esporádico em humanos. Este fato 

faz dele uma ferramenta importante para o estudo de diferentes aspectos do câncer 

colorretal que não podem ser estudados em seres humanos, como estudos 

quimiopreventivos e estratégias terapêuticas que são difíceis de aplicar. O modelo 

de câncer induzido por AOM permite controlar o desenvolvimento do câncer 

colorretal em condições experimentais definidas, estudando informações importantes 

quanto à histologia e bioquímica do desenvolvimento do tumor, bem como sobre os 

fatores que retardam ou melhoram a tumorigênese (Perse & Cerar, 2011).  

No organismo, o AOM sofre hidroxilação por enzimas microssômicas 

hepáticas, resultando em metilazoximetanol que é quimicamente instável. Sua 

decomposição libera formaldeído, água e nitrogênio, além do agente alquilante, que 

é capaz de provocar metilação do DNA, RNA e outras proteínas. Seu modo de ação 

envolve interação com bases purinas dos ácidos nucléicos. Neste processo, ocorre 

metilação da guanina em 7-metilguanina, levando à modificação do genoma das 

células alvo. O metabolito final carcinogênico do AOM é responsável pela metilação 

de bases de DNA de vários órgãos, incluindo células epiteliais que formam as criptas 

intestinais, o que resulta em uma grande perda de células de cólon por apoptose, 

um aumento na proliferação e um aumento aparente em mutações de células 

epiteliais do cólon (Chang et al, 1984). 

O produto ativo do AOM pode ser excretado pela bile e transportado para o 

cólon (o desenvolvimento de pequenos tumores intestinais distais à entrada do ducto 

biliar para o intestino é atribuída a este caminho) ou por via hematogênica para as 

células epiteliais do cólon (Perse & Cerar, 2011). 

O AOM é um carcinógeno altamente específico que induz tumores colorretais 

de um modo dose-dependente. A susceptibilidade para a carcinogênese induzida 

por AOM é dependente do sexo e da idade. Geralmente animais machos, com cerca 

de seis semanas das espécies não isogenicas F344, ratos Wistar e Sprague-Dawely 

são usados (Femia & Caderni, 2008).  
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A carcinogênese do cólon é normalmente induzida por duas aplicações 

intraperitoneais de AOM (15mg/kg) e administrado com uma semana de intervalo. 

Usando estes protocolos, os animais são utilizados como biomarcadores para 

carcinogênese de cólon intermediária, denominado focos de criptas aberrantes 

(FCA) quando o estudo adota em torno de 8-12 semanas após a aplicação (estudo 

de curta duração) ou para o estudo de tumores do cólon de 40 semanas após a 

aplicação (estudo de longo prazo) (Femia & Caderni, 2008).  

O tratamento quimiopreventivo pode ser iniciado antes da exposição ao agente 

cancerígeno ou durante a fase de iniciação, promoção ou progressão ou em ambas 

as fases. Estes protocolos são utilizados para avaliar os efeitos promotores ou 

mesmo de proteção do quimiopreventivo (Femia & Caderni, 2008). 

A indução do câncer de cólon com AOM, em ratos, permite o estudo da ação 

do suco de uva, que é uma fruta bastante investigada por ser considerada uma das 

maiores fontes de compostos fenólicos. Estudos, que comprovam sua ação na 

inflamação, relataram que o extrato de uva induziu apoptose de células tumorais. 

Por isso julgamos importante a realização deste estudo que avaliará seu potencial 

quimioprotetor perante a expressão de NF-Kappa B, TNF-α e iNOS.  

 

 

2.4 Focos de Criptas Aberrantes (FCAs) 

 

Focos de Criptas Aberrantes (FCA) são as primeiras lesões no 

desenvolvimento de câncer colorretal que podem ser identificadas 

microscopicamente na superfície da mucosa do cólon após a coloração com azul de 

metileno. Estudos em roedores e em seres humanos, incluindo a análise molecular, 

têm mostrado que FCA são lesões que podem ser consideradas como um marcador 

intermediário valioso no desenvolvimento da carcinogênese do cólon (Cheng &  Lai, 

2003). Essa metodologia foi primeiramente descrita por Bird (1987) no cólon de ratos 

tratados com cancerígenos químicos. 

As criptas aberrantes podem ser identificadas na mucosa do cólon, como 

únicas ou na forma de focos, sendo então designados de FCA. Não são igualmente 

distribuídas entre o cólon proximal, médio ou distal, a maioria dos FCA se encontra 

no cólon médio e distal, tanto em roedores como no homem (Rodrigues et al, 2002).  
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Em ratos, as criptas aberrantes são induzidas por compostos químicos 

genotóxicos., Os cancerígenos químicos mais utilizados para a indução de FCA no 

cólon de ratos são a dimetilhidrazina (DMH) e seu metabólito azoximetano (AOM) 

(Park et al, 1997; Velmurugan et al, 2010). 

A gênese de FCA provavelmente começa com única célula iniciada, e através 

da expansão clonal, leva a alteração na morfologia das criptas. Inicialmente surge 

como criptas isoladas e, com o tempo os FCAs com mais de uma cripta por foco são 

observadas. As novas criptas, geralmente, derivam de criptas aberrantes formadas 

anteriormente. Assim, a multiplicidade de criptas é um parâmetro importante para 

avaliar a progressão dos FCAs em estudos de carcinogênese experimental, bem 

como entender a patogênese do câncer do cólon (Cheng et al, 2003). 

Na mucosa do cólon de animais tratados com cancerígenos químicos, as 

criptas aberrantes são revestidas por células epiteliais com diferentes graus de 

maturação celular e displasia. Do ponto de vista experimental, a análise de FCAs é 

fundamental para se investigar alterações moleculares muito precoces na 

carcinogênese do cólon. Este tipo de lesão pré-neoplasica consiste em criptas que 

evoluem cronologicamente com fenômenos proliferativos, hiperplásicas, displásicos 

e pequenos adenomas que podem evoluir para adenocarcinomas (Figura 1) (Ochiai 

et al, 2003; Perse e Cerar, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolução de mucosa normal para carcinoma. Adaptado de Perse e Cerar, 2011 

 

 

Estudos mostram alterações genéticas nos FCAs, tais como mutações nos 

genes K-ras, APC e TP53, relacionadas à proliferação celular, presença de 
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instabilidade de microssatélites, um sensor de dano ao sistema de reparo do DNA e 

alterações em genes associados à inflamação tais como o iNOS e COX-2 (Heinen et 

al, 1996). Os FCAs com maior grau de displasia podem apresentar acúmulo 

citoplasmático e nuclear de β- catenina, que é um marcador potencial de progressão 

neoplásica (Yamada et al, 2000; Hata et al, 2004). 

A contagem de FCA é utilizada para avaliar o papel preventivo ou 

promocional dos recursos naturais e compostos farmacológicos, bem como 

dietéticos e fatores ambientais, no processo de carcinogénese do cólon (Wargovich 

et al, 2000). Quando se utiliza biomarcadores, como os FCA, é importante levar em 

consideração a quantidade e o tamanho das criptas, pois o seu número total podem 

ser considerados um biomarcador válido apenas em um estágio muito inicial de 

carcinogênese. Nas semanas subsequentes, FCA com maior multiplicidades de 

criptas (mais de 4 criptas) são considerados biomarcadores mais específico do que o 

número total de FCA. (Bird, 2005) 

 

2.5 Fator Nuclear de Transcrição Kappa B (NF-κB) 

 

O fator nuclear de transcrição kappa B (NF-κB) desempenha um papel central 

na regulação da expressão de várias citocinas envolvidas na resposta imune e 

inflamatória, incluindo o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (Paul, 2005). 

NF-κB não desempenha apenas um papel fundamental na regulação da 

resposta imune, mas está ligado a doenças inflamatórias e auto-imunes, choque 

séptico, infecção viral, desenvolvimento imunológico inadequado, processos de 

plasticidade sináptica e memória. Além disso, estes fatores de transcrição são 

persistentemente ativos em outras doenças, incluindo artrite inflamatória crônica, 

asma, doenças neurodegenerativas e as doenças cardíacas (Gilmore, 2006). 

Alterações na regulação de NFκB têm sido observadas em muitos cânceres, 

incluindo os tumores sólidos, como tumores de cólon, e hematopoéticos. O NFκB 

pode modular a ativação da transcrição de genes associados com a proliferação 

celular, angiogênese, metástase, promoção do tumor, inflamação e supressão da 

apoptose (Cilloni et al, 2008). 

 NF-kB é considerado um importante fator de transcrição no processo de 

tumorigênese porque o seu constituinte de ativação exerce funções proliferativas e 
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anti-apoptóticas (Olivier et al, 2006). Atua também como um fator de sobrevivência 

celular através do seu papel regulador da expressão da matriz de proliferação 

celular, apoptose e expressão de genes de resposta ligados à inflamação (Lind, 

2001).  

Assim, a inibição da via de sinalização do NF-kB fornece alvos promissores 

para abordagens quimiopreventivas e quimioterápicas. Estudos têm relatado que a 

alimentação com o extrato da semente de uva, assim como a alimentação com 

outros polifenóis, como o resveratrol tem suprimido a atividade de NF-kB, inibindo o 

crescimento de células cancerígenas (Velmurugam et al, 2010). 

 

2.6 Fator de necrose tumoral alfa (TNF- α)  

 

O TNF-α foi identificado pela primeira vez como seletivamente tóxico para as 

células tumorais em doses elevadas, após um estudo realizado por Carswell (1975), 

sendo constatando que o TNF é tóxico in vitro para duas linhagens de células 

neoplásicas., No entanto não foi tóxico para culturas de embriões de ratos. Em 

contrapartida, em uma pesquisa realizada por Visser et al (2006) observou-se que o 

TNF-α contribui para a proliferação das células neoplásicas e aumenta a sobrevida 

das mesmas, sendo sua produção estimulada pelo NF-kappaB.  

Durante o processo de inflamação do trato gastrointestinal, os leucócitos 

ativados produzem citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α. Os primeiros estudos 

sobre inflamação intestinal demonstraram que a expressão de TNF-α está 

aumentada no sangue (Komatsu et al, 2001), na mucosa intestinal (Murch et al 

1993; Autschbach et al, 1995), nas fezes (Braegger et al, 1992) e em cultivados de 

biópsias intestinais de pacientes com doença inflamatória intestinal (Reimund et al, 

1996), sugerindo que o TNF-α desempenha um papel fundamental na inflamação 

intestinal (Murch et al, 1993).  

Após a estimulação com TNF-α, o epitélio intestinal produz espécies reativas 

de oxigênio (EROS) (Babu et al, 2008). O TNF-α induzido por EROS leva a ativação 

do fator de transcrição NF-kB, que é um importante regulador da expressão de 

genes inflamatórios (Wajant et al., 2003), atuando também sobre a indução de iNOS 

(Roman et al., 2007). 
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Em estudo realizado por Kim et al (2008) o aumento da expressão de TNF-α  

sérico  foi associado ao maior risco de adenoma colorretal. 

 

2.7 Óxido Nítrico Sintetase Indutível (iNOS) 

 

O óxido nítrico (NO) é gerado do aminoácido L-arginina por uma família de 

enzimas denominadas NO sintase (NOS) (Alderton et al , 2001).  

Existem três isoformas conhecidas da NOS: a indutível (iNOS ou NOS-II), que 

tem sua produção induzida e aumentada na inflamação por citocinas e outros 

mediadores, e duas isoformas constitutivas, a eNOS (endotelial ou NOS-III) e a 

nNOS (neuronal ou NOS-I). A regulação e ativação da eNOS e nNOS são 

dependentes da concentração intracelular de cálcio e da formação do complexo 

cálcio-calmodulina (Koyama et al., 2001; Pittner et al, 2003; Yi, 2002) 

No câncer colorretal os níveis de expressão de iNOS encontram-se 

aumentados em humanos (Ohta, 2006). Em estudos experimentais, em ratos, foi 

constatada a diminuição de focos de criptas aberrantes após a utilização de 

inibidores de iNOS (Kawamori et al., 2000). 

A presença de iNOS também tem sido correlacionada com doença metastática 

(Duenas-Gonzalez et al, 1997). Foi demonstrado que o NO pode induzir a apoptose 

nas células tumorais. O equilíbrio entre esses papéis opostos (pró-tumoral e anti-

tumoral) pode depender das concentrações de óxido nítrico: altas concentrações 

podem exercer efeitos anti-proliferativos, enquanto baixas concentrações podem 

facilitar o crescimento do tumor (Jenkins et al, 1995). 

Em estudo realizado por Taskin et al (2008) em câncer de mama, foi 

constatado que o suco de uva concentrado diminuiu a expressão de iNOS, 

causando uma redução da proliferação de células tumorais do carcinoma induzido 

em camundongos.  
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos do suco de uva concentrado na carcinogênese de cólon 

induzido em ratos Wistar. 

 

 

 

 

3.1 Objetivos Específicos  

 

 

- Avaliar o potencial quimiopreventivo do suco de uva concentrado na 

carcinogênese de cólon induzida por azoximetano.  

- Avaliar o potencial do suco de uva concentrado na expressão de TNF-α, NF-

Kappa B e iNOS em ratos com câncer de cólon induzido por azoximetano. 



13 

 

 

 

4.  MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

Todos os animais foram mantidos conforme as normas estabelecidas no Guide 

and Use Laboratory Animals (Institute of Laboratory Animals Resources, National 

Academy of Acience, Washington, D.C., 1996), como também conforme os 

princípios éticos estabelecidos na experimentação Animal do Colégio Brasileiro de 

experimentação Animal – COBEA (1991) e na legislação nacional para vivisseção 

animal em vigor (Lei federal 11.794/2008 de 01 de Julho de 2009).  

O projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP e 

aprovado sob o número 0172/11. 

 

4.2 Animais 

 

Para a realização desse estudo, foram utilizados 40 ratos machos Wistar 

(Rattus norvegicus albinus), com idade entre 5 e 6 semanas, com peso de 

aproximadamente de 200g-280g, fornecidos pelo Centro de Desenvolvimento de 

Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM). Todos os 

procedimentos foram conduzidos respeitando-se os preceitos éticos de experimental 

animal sendo o estudo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP/EPM para apreciação. 

 Os animais foram transportados para o Biotério do Laboratório de 

Fisiopatologia Clínica e Experimental, onde foram mantidos em gaiolas plásticas 

com grades de metal, sob ciclo de luz de 12 h e temperatura de 23°C, pelo período 

de três dias antecedentes ao experimento, para adaptação dos animais ao novo 

ambiente. Estes animais tiveram acesso livre à água e ração padrão (Nuvilab®). 

Após o período de adaptação ao novo ambiente, todos os animais foram 

tratados com vermífugo (Panacur®) via oral em 2 doses, por três dias consecutivos 

com intervalo de 4 a 5 dias entre as doses e,  posteriormente, submetidos à 

aplicação intraperitoneal de AOM.  
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Durante o período de 3 dias que antecederam o experimento, foi analisada a 

atividade do animal, o peso diário, a característica das fezes, de modo a não utilizar 

um animal previamente comprometido. 

 

4.3 Delineamento Experimental 

 

Os animais foram distribuidos em 7 grupos com (n= 5-7)  animais cada, sendo 

(Figura 2): 

   G-01 (n=5): grupo controle SHAM recebeu solução salina; 

   G-02 (n=5): após receber AOM não recebeu tratamento;  

   G-03 (n=6): recebeu suco de uva a 1% diariamente via gavagem, duas 

semanas antes de receber a primeira aplicação de AOM e continuou recebendo até 

o final do experimento; 

   G-04 (n=7): recebeu suco de uva a 2% diariamente via gavagem, duas 

semanas antes de receber a primeira aplicação de AOM e continuou recebendo até 

o final do experimento; 

  G-05 (n=6): após 4 semanas da última aplicação de AOM foi tratado com 

suco de uva 1% diariamente via gavagem até o final do experimento; 

  G-06 (n=6): após 4 semanas da última aplicação de AOM foi tratado com 

suco de uva 2% diariamente via gavagem até o final do experimento.  

  G-07 (n=5): tratado com suco de uva 2% diariamente via gavagem sem 

receber aplicação de AOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desenho experimental 

Idade dos animais em semanas 
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4.4 Indução dos Focos de Criptas Aberrantes 

 

Para a indução da formação de Focos de Criptas Aberrantes, os animais 

receberam duas doses de 15mg/Kg de azoximetano diluído em solução de NaCl 

0,9%, após climatização de 1 semana. Foi realizada uma aplicação intraperitoneal, 

uma vez por semana por duas semanas consecutivas.   

Após quatorze semanas da última aplicação foi realizado o sacrifício. A 

alteração intestinal foi monitorada pela análise macroscópica da lesão, contagem 

dos focos de criptas aberrantes e analise histopatológica com coloração de 

hematoxilina-eosina. 

 

4.5 Administração do Suco de Uva  

 

Administração oral via sonda gástrica, de uma solução de xarope de uva 1 mL  

a 1% e 2%, diariamente  antes e após o tratamento com  AOM , conforme  divisão 

dos grupos. 

Para tanto, os animais foram ofertados com 222 mg/dia  (1%) ou 444 mg/dia 

(2%) de suco de uva concentrado (G8000) fornecido pela Golden Sucos 

(Farroupilha, RS, Brasil).  

 

4.6 Determinação da quantidade de fenóis totais e atividade anti-oxidante do 

suco de uva concentrado 

 

A quantidade total de fenóis foi medida por Aguiar Jr. et al (2011) por meio do 

ensaio de Folin-Ciocalteu (Singleton et al, 1965) utilizando-se acido gálico (Sigma-

Aldrich, St Louis, MO, EUA) em curva padrão sendo os resultados expressos em mg 

equivalentes de ácido gálico (GAE)/kg. As leituras em triplicata foram realizadas a 

740 nm por meio de um espectrofotômetro (Genesis 2, USA). Para a avaliação da 

atividade antioxidante in vitro, o ensaio DPPH (1,1-difenil-2-picrohidrazil) (Sigma-

Aldrich, Steinheim, Alemanha) foi utilizado tendo por base o método de Brand-

Williams et al. (1995) modificado por Kim et al. (2002). A absorbância foi mensurada 

usando um espectrofotômetro de Beckman a 517 nm antes da adição das amostras 

por um período de 30 minutos; a diferença foi comparada aquela obtida pela 
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vitamina C (Merck, USA) em curva-padrão. As análises foram conduzidas em 

triplicata sendo os resultados expressos em equivalentes de Vitamina C 

(VCEAC)/kg. Essa análise foi feita com a colaboração da Profa. Dra. Andrea Pitelli 

Boiago Gollucke. 

 

4.7 Caracterização do suco de uva concentrado por espectofotometria de 

massa 

 

A caracterização do suco de uva foi realizada por Aguiar Jr. et al (2011). Os 

dados do espectrofotômetro de massa foram coletados no modo íon negativo a partir 

do espectrofotômetro de massa API5000 (Applied Biosystems/MDS Analytical 

Technologies, Ontario, Canadá). As condições da reação foram: fonte de gás iônica 

na voltagem de 10 V, 15, and 4 KV, respectivamente a temperatura de 200° C. Para 

cada amostra, foram adicionados volumes de 1ml de solução de etanol/água (7:3 

v/v) e 0,1 ml de solução de amônia (0,1% v/v). A solução diluída foi então inserida no 

aparelho na velocidade de  10 μl min-1 por meio de uma seringa sob pressão. O 

analisador da massa foi lido a m/z entre 50–1000. A espectrofotometria de massa foi 

conduzida por um íon específico Q1 que foi então submetido a um raio de argônio 

para colisão no interior da câmara do aparelho. A energia de colisão foi otimizada 

para cada componente, variando de 15 a 50V. Os dados da espectrofotometria de 

massa de cada amostra foram extraídos utilizando o software Analyst 1.4.1 (Applied 

Biosystems/MDS Analytical Technologies, Ontario, Canadá). Os dados de massa de 

cada componente foram acumulados após 60 segundos de leitura. Essa análise foi 

feita com a colaboração da Profa. Dra. Andrea Pitelli Boiago Gollucke. 

 

4.8 Eutanásia, coleta e processamento do material e quantificação dos Focos 

de Criptas Aberrantes (FCA) 

 

Para a cirurgia experimental os animais foram anestesiados com xilasina 

(Xilazin®), em associação com quetamina (Cetamin®). A dose do anestésico foi 

estabelecida de acordo com o peso atual de cada animal, após a cirurgia 

experimental os animais sacrificados foram incinerados. Para as análises da 

pesquisa foram coletados o cólon e o reto, as células analisadas foram as epiteliais. 
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Após a cirurgia foi realizada a coleta de fragmentos do cólon 

(aproximadamente 1 cm)  de cada animal para extração de RNA. 

Todo o cólon e reto foi removido para observação de alterações macroscópicas 

e lavagem em solução de NaCl 0,9 % para a retirada de resíduos fecais. Foi 

realizada a incisão da parede longitudinalmente  na linha mesentérica no sentido 

cólon proximal/reto. 

O cólon de cada animal foi estirado, acondicionado em pranchas de isopor e 

fixados em solução de formalina tamponada de 10% por 24 horas. Posteriormente, 

as peças foram lavadas em água por 12 horas e mantidos em álcool 70% até o 

momento da análise. 

Para a contagem de focos de criptas aberrantes, os cólons foram retirados do 

álcool 70%, lavados em água corrente e corados em solução de azul de metileno a 

0,2% em água por aproximadamente 2 minutos. 

O cólon foi cortado nas porções distal, medial e proximal e cada porção foi 

colocada sobre uma lâmina. Os segmentos foram analisados em microscópio de luz 

convencional em aumento de 40x. A identificação e quantificação dos FCAs foram 

baseadas em seus aspectos morfológicos diferenciais segundo Bird (1995): 1) 

tamanho aumentado e aspecto basófilo com hipercromasia da região epitelial 

(camada de células epiteliais mais espessa)  em plano (mais elevado) diferente das 

criptas intestinais normais circunjacentes; 2) abertura das criptas de aspecto alterado 

(circular a alongada, elíptica ou tortuosa); 3) Criptas aberrantes isoladas ou em 

focos, designados como focos das criptas aberrantes que ocupam área maior que 

um número equivalente de criptas morfologicamente normais. Não existem criptas 

de morfologia normal entre as criptas aberrantes dentro desses focos. 

Foram quantificados os FCAs com 1,2,3,4,5, ≥10, ≥15, ≥20 ou mais criptas 

aberrantes (CAs), número total de CAs e número total de FCAs por segmento de 

cólon analisado, sendo padronizado o sentido de análise (cólon distal – cólon 

proximal). 

O cólon proximal foi descartado, após contagem dos FCAs, não apresentou 

número de FCAs que justificasse seu processamento histológico. 

As porções dos cólons foram cortadas longitudinalmente, fornecendo uma vista 

de criptas em disposição perpendicular, e colocados em cassetes plásticos. Todos 
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os fragmentos foram processados para obtenção de cortes histológicos, que foram 

corados pela hematoxilina-eosina (HE). 

 

 

4.9 Análise da expressão gênica do RNAm NF-KB, TNF- e iNOS 

 

   Extração do RNA total 

 

Para extração de RNA total foram coletados tecidos colônicos. Após excisão, 

as estruturas foram imediatamente colocadas em tubos criogênicos de 2,0 mL, e 

congeladas em nitrogênio líquido. As amostras foram armazenadas a -80ºC até a 

realização dos experimentos. 

Os tecidos congelados foram inicialmente macerados em um tubo com beads 

cerâmicas para maceração em 1 mL  de TRIZOL Reagent (Invitrogen, EUA) com 

auxílio do homogeneizador de tecidos Polytron (GlenMills, EUA). O isolamento do 

RNA total foi realizado de acordo com as orientações do fabricante. 

Após homogeneização, 0,2 mL de clorofórmio (Merck) foram adicionados ao 

homogenato e a mistura agitada por 15 seg, mantendo-a, em seguida, em 

temperatura ambiente por 3 min., foi, então, centrifugada por 15 min, 12000 rpms a 

4ºC. 

A fase aquosa resultante de cada amostra foi transferida para tubo Eppendorf 

de 1,5 mL, estéril, adicionando-se 0,5 mL de isopropanol (Merck) para a precipitação 

do RNA. As amostras foram mantidas em temperatura ambiente por 10 min, e, 

novamente centrifugadas (12000 rpms/4ºC/10 min). 

Os sobrenadantes foram retirados e os pellets de RNA lavados com 1 mL  de 

etanol absoluto (Merck). As amostras foram submetidas então, a nova centrifugação 

(10500 rpms/4ºC/10 min), descartando-se os sobrenadantes. Os pellets secaram ao 

ar livre, e foram re-suspensos com 40 l de água, livre de nucleases.  

Os RNAs obtidos foram quantificados no Nanodrop com leitura em filtro de 260 

nm. 

A integridade dos RNAs foi avaliada por meio da eletroforese em gel de 

agarose 2%, corado com brometo de etídeo. As amostras que apresentaram 
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integridade das subunidades 18S e 28S do RNA ribossomal foram consideradas 

íntegras e utilizadas nos experimentos de quantificação de expressão gênica. 

 

  Análise da qualidade do RNA obtido após extração 

 

A quantidade de RNA e a contaminação por sais foram determinadas no 

aparelho Nanodrop (Nanodrop, EUA), e em seguida as amostras foram submetidas 

ao gel de agarose-formaldeído (Figura 3) para análise das unidades conservadas do 

RNAr, 28S e 18S, que indicam a integridade do RNA. Para que o RNA extraído de 

qualquer material biológico seja considerado integro é necessário apresentar as 

duas subunidades o gel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gel de agarose para análise da integridade do RNA. O gel mostra o RNA dividido em duas banda, a 

primeira mostrado a subunidade 28 S do RNAr e a segunda mostrando a subunidade 18 S.) 

 

 

4.10 Reação de polimerização em cadeia (PCR) em tempo real 

 

   Síntese de DNA complementar com eliminação do DNA contaminante 

 

Para a eliminação do DNA contaminante foi realizada a transferência de 2ug de 

RNA total, para um tubo tipo EPPENDORF® de 0,5mL, mantendo-o em gelo picado, 

acrescentado 2,5mL de 10X Reaction Buffer, e RQ1 Rnase-Free Dnase 1mL de 

28s 

18s 
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(1U/mL) e aumentado seu volume a 25mL com água livre de nucleases. A reação foi 

incubada a 37ºC por 15 minutos. 

Após a eliminação do DNA contaminante foi realizada a inibição da DNase e 

linearização da cadeia de RNA, acrescentando 2uL de Oligo (dT) Primer (0,1ug/mL), 

seguido de incubação a 65°C por 10 minutos. Após esse período o tubo 

EPPENDORF ®,contendo o RNA tratado, foi transferido para o gelo picado e 

incubado por 5 minutos. 

Para a síntese do DNA complementar foi preparado, à parte, uma mistura em 

um tubo tipo EPPENDORF®, contendo por reação: 

 

-1uL de BSA (Bovine Serum Albumin) Acetilada (20ug/mL) ; 

-10uL de M-MLV RT 5X Reaction Buffer; 

-10uL de deoxynucleotídeo trifosfato (dNTP) 10 mM; 

 

Essa mistura foi adicionada ao tubo contendo o RNA que foi incubado e 

acrescentado 2uL de M-MLV Reverse Transcriptase (200U/mL), seguido de 

incubação a 37°C por 60 minutos e em seguida a 65°C por 10 minutos. 

 

   Reação de polimerização em cadeia (PCR) em tempo real 

 

A reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-Time PCR) combina a 

amplificação da PCR com a detecção fluorescente automatizada, realizada com o 

auxílio do aparelho de detecção de sequência, StepOne Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems, EUA). O sistema de detecção a ser utilizado para quantificação 

da expressão de mRNA dos genes alvo TNF-α (Fator de Necrose Tumoral Alfa), NF-

KB (Fator Nuclear Kappa B), iNOS (Oxido Nítrico Sintetase Induzida) e dos genes 

endógenos GAPDH (Gliceraldeído-3 Fosfato Desidrogenase) e β-actina foi o 

TaqMan Gene Expression (Applied Biosystems, EUA).  

Foram utilizados os ensaios pré-concebidos TaqMan Assay Gene Expression, 

para os cinco genes utilizados (TNF-α: Rn00562055_m1; NF-KB: Rn01399583_m1; 

Inos: Rn00561646_m1; GAPDH: Rn01775763_g1; β-actina: Rn00667869_m1) 

Cada reação foi realizada em triplicata em reações com volume final de 20 μL e 

em cada ensaio, foram utilizados controles positivos e negativos. Para tal adicionou-
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se 10μL de Mix  TaqMan Gene Expression (Applied Biosystems), 1 uL da TaqMan 

Assay Gene Expression (20x) (Applied Biosystems), e 2μL de cDNA e 7 μL de água 

livre de nucleases.  

A reação foi realizada no termociclador Step One Plus (Applied Biosystem, 

Reino Unido). Nas seguintes condições: incubação a 50 ° C durante 2 min; seguido 

de 10 minutos a 95 ° C e em seguida 40 ciclos de 95 ° C durante 15 segundos e 60 ° 

C durante 1 min. 

  

   Quantificação da expressão dos genes em estudo 

  

A quantificação do RNAm dos genes alvo NF-K, TNF-α, e iNOS nas amostras 

analisadas foi  realizada como um valor relativo a uma referência interna, o RNAm 

do controle endógeno GAPDH e β-actina, e um calibrador, as amostras de tecidos 

normais, cuja expressão foram consideradas inalteradas nas condições 

experimentais.  

Os valores quantitativos de expressão do RNAm dos genes alvo e dos 

controles endógenos foram obtidos de um limiar arbitrário de fluorescência, e foi 

analisado na fase exponencial da curva de amplificação, a partir do qual foi 

calculado o Ct (threshold cycle) de cada amostra, para os cinco genes.  

Após o cálculo do valor do Ct médio nessas amostras, os respectivos ΔCts 

foram calculados subtraindo-se os valores do Ct médio de cada gene alvo, do valor 

do Ct médio do gene GAPDH e β-actina. Cada valor encontrado foi então subtraído 

do valor do ΔCt do calibrador, determinando dessa forma o valor do ΔΔCt. 

Como não é usual a utilização da expressão relativa de um determinado gene 

em valores de ΔCt, devido as suas características logarítmicas, foi utilizado o 

método do 2-ΔΔCt , segundo Livak et al (2001), para análise de expressão relativa do 

RNAm dos genes em estudo. 

 

4.11 Análise Estatística 

 

Os valores foram expressos como media e desvio-padrão Para determinar as 

diferenças no peso, na contagem de FCA’s e da expressão do RNAm dos genes em 

estudo, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis, complementado quando detectada 
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diferença, em comparações de 2 a 2 pelo teste Mann- Whitney. A relação entre duas 

variáveis continuas foi avaliada pela correlação de Pearson. Os cálculos estatísticos 

foram realizados com o emprego do programa SPSS 10.01 standard version- SPSS 

Inc e Statistica 7- Statsoft Inc. Adotou- se nível de significância de 0,050 (α= 5,0 %) e 

níveis descritivos (P) inferiores a esse valor foram considerados significantes
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Avaliação clínica e análise macroscópica  

 

Com relação ao peso corpóreo, realizamos a mensuração do peso dos animais 

em três tempos distintos, sendo: T1 na 1ª semana, no momento da 1ª aplicação de 

AOM; T2 na 7ª semana após a 1ª aplicação; T3 na 14ª semana, no dia do sacrifício.  

Não houve variação significativa entre o peso dos animais em todos os grupos, 

conforme demonstrado na Figura 4 e Tabela 1. 

Em relação às características das fezes, foram observados episódios de 

diarreia em todos os animais submetidos à injeção intraperitoneal de AOM, nas duas 

aplicações. Esses episódios aconteceram no dia seguinte da injeção e 

permaneceram até o terceiro dia. Do quarto dia em diante observamos a 

normalização da consistência das fezes até o final do experimento, não houve 

constipação.  

Nenhum animal apresentou alteração com relação à ingestão de água e 

alimento, bem como não apresentaram características clínicas de dor ou 

desconforto, os animais mostraram-se clinicamente saudáveis e não foram 

registrados óbitos no decorrer do experimento. 

No momento da cirurgia experimental, não foram observadas alterações 

macroscópicas no fígado, estômago, rins e coração. No cólon, os animais que 

receberam a indução por AOM apresentaram uma leve hiperemia em comparação 

com os grupos que não receberam a indução. 
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Figura 4: Avaliação do peso corpóreo.  

 

Tabela1. Variação do peso em T1, T2  e T3 entre os grupos 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7   

N 6 5 6 6 6 6 5 *P 

T1 
       

0,792 
Media 
(DP) 

258,3 
(17,51) 

276,0 
(15,44) 

240,8 
(21,29) 

243,2 
(17,52) 

249,7 
(13,89) 

235,0 
(26,71) 

262,8 
(13,37) 

 Mediana 261 270 250,5 246,5 248,5 243,5 265 
 amplitude 15,8 13,0 19,0 13,5 14,2 26,1 11,8 
 

         T2 
       

0,662 
media 
(dp) 

349,8 
(22,43) 

351,4 
(12,90) 

333,5 
(18,51) 

332,2 
(15,73) 

331,3 
(36,43) 

338,2 
(17,94) 

344,6 
(15,27) 

 mediana 354 357 334,5 334 329,5 338 351 
 amplitude 19,2 11,5 16,8 11,4 37,7 14,6 14,5 
 

         T3 
       

0,139 
media 
(dp) 

441,8 
(37,69) 

421,6 
(34,70) 

437,8 
(45,34) 

425,2 
(35,73) 

427,3 
(63,65) 

433,5 
(28,69) 

412,8 
(43,22) 

 mediana 454,5 432 442,5 441 418,5 422 439 
 amplitude 28,5 30,0 37,0 30,2 64,7 26,4 40,3 
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5.2 Observações Histopatológicas 

 

Nos grupos controle e no grupo que foi submetido à ingestão de suco de uva, 

observamos parede colônica normal, sem sinais de alterações histopatológicas 

(figuras 5 A e B).  

No grupo de animais que receberam somente a aplicação intraperitoneal de 

azoximetano, foi observado aumento do infiltrado inflamatório no córion 

acompanhado de alterações proliferativas epiteliais, hiperplasia glandular, difusa e 

presença de criptas aberrantes, revestidas por células de núcleos notadamente 

volumosas. Em um caso foi possível notar a presença de estrutura polipóde 

complexa compatível com adenoma, revestida por epitélio acentuadamente 

displásico (figura 5 C). 

 Nos grupos submetidos à ingestão do suco de uva, via sonda oral nas 

concentrações de 1% e 2%, antes e após aplicação do azoximetano, foi observada a 

atenuação destas alterações intestinais, porém ainda evidentes se compradas  

àquelas observadas nos grupos controle. (Figuras 5 D, E, F e G) 

Nos grupos que receberam o suco de uva foi observado alterações intestinais 

na mucosa com menor numero de criptas aberrantes, menor intensidade, mas ainda 

presentes: infiltrado inflamatório intramucoso, proliferação e hiperplasia epitelial, 

presença de criptas aberrantes em menor volume porém visualmente presentes. Em 

nenhum destes animais observou-se a presença de estrutura polipoide tão volumosa 

e displásica como visto no grupo que recebeu somente a droga. 

Assim foram observados grosseiramente três grupos distintos: controle (SHAM 

e suco de uva), azoximetano, e os demais grupos que receberam AOM e 

submetidos á dieta com suco de uva.  

 

 

 

                              A                                            B                                            C 

 

Figura 5: Colón normal apresentando nos grupos controle A e B, alterações histopatológicas no colón 

de ratos, após receberem azoximentano AOM C. Coloração HE. Aumento de.200x. 

           CONTROL                                     2% JUICE                                           AOM                  
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                         A                                B                                  C                                D   
 
 Figura 6: Alterações histopatológicas no colón de ratos, nos grupos submetidos à ingestão do suco 

de uva, via gavagem, antes e após aplicação do azoximetano, A recebeu suco de uva 1% antes e 

após aplicação da droga AOM, B recebeu suco de uva 1% após aplicação da droga AOM, C  recebeu 

suco de uva antes e após aplicação da droga AOM, D recebeu suco de uva 2% após aplicação da 

droga AOM. Aumento de 200x. 

 

 

5.3 Contagem de Focos de Criptas Aberrantes (FCA) 

 

Foram quantificados os FCAs com 1, 2, 3, 4, 5, ≥10, ≥15, ≥20 ou mais criptas 

aberrantes (CAs), número total de CAs e número total de FCAs por segmento de 

cólon analisado (figura 6). 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 7: Classificação dos Focos de Criptas Aberrantes (FCA’s), A) Criptas normais, B) Foco com 1 

cripta aberrante, C) Foco com mais de 20 criptas aberrantes. 

 
A Tabela 2 indica os valores de media e amplitude de quartil dos        

parâmetros de FCAs no cólon dos animais dos grupos G1, G2, G3, G4, G5, G6 e 

G7. Não foram encontradas criptas aberrantes nos animais dos grupos não 

induzidos com o cancerígeno químico AOM (G1 e G7). Nos grupos que receberam 

AOM (G2 a G6) foram quantificados os FCAs, setorizados por número de focos por 

cripta, sendo: 1-3, 4-9 e ≥10. 

                1% BEFORE                    1% AFTER                          2% BEFORE                     2% AFTER             

 

 

 

   

 

                            A                                                           B                                                             C                                  
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Tabela 2. Efeitos do tratamento com o suco de uva concentrado sobre o número e a multiplicidade dos focos de criptas aberrantes 

(FCAs) durante o experimento¹. 

 

¹ Values represented by median and quartile range. 

Kruskal-Wallis test; a ≠ b, p=0.009; b ≠ c, p=0.009; c ≠ d, p=0.041; e ≠ f, p=0.004; f ≠ g, p=0.009; f ≠ h, p=0.026.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groups N AC Total AFC Total AFC  1-3 AFC  4-9 AFC  ≥10 AC/AFC 

(G2) AOM 5 590.1±230.1 73.7 ±29.4 22.6 ±7.7ª 36.3 ±14.5 18.9 ±9.2 7.7± 0.8e 

(G3) 1% before  6 482.7±234.6 79.4±38.7 29.1±20.0 35.2 ±16.2 17.2 ±8.9 6.3 ±1.1 

(G4) 2% before 6 415.5±224.8 112.9 ±37.3 61.2 ±17.6b 34.0 ±7.2 8.0 ±12.4 3.9 ± 1.0f 

(G5) 1% after 6 417.7±126.9 71.4 ±25.0 22.0 ±11.3c 30.4 ±10.0 14.4 ±6.8 7.0 ±1.2g 

(G6) 2% after 6 488.4±125.9 77.9 ± 17.8 27.9 ±12.0d 32.5 ±10.9 13.4 ±8.8 5.8 ± 1.6h 

(G7) 2% juice 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Figura 8: Média de criptas aberrantes por foco 1-3, 4-9, ≥10 nos diferentes grupos. 
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5.4 Análise da expressão gênica do RNAm do NF-Kb, TNF-α e iNOS 

 

A Tabela 3 reúne os resultados da expressão gênica do NF-Kb, TNF-α e 

iNOS nos diferentes grupos. Na análise da expressão gênica do RNAm do NF-Kb 

observamos diferenças entre os grupos. Quanto a expressão de TNF-α e iNOS no 

cólon dos ratos não observamos diferenças significantes, com valores de p=0,333 e 

p=0,365 respectivamente  

 

Tabela 3. Expressão gênica de NF-KB,  TNF-α  e iNOS nos diferentes grupos. 

 

¹Valores representados por mediana e amplitude de quartil. N= número de animais;  

Teste de Kruskal-Wallis; a ≠ c, p=0,004; b ≠ c, p=0,002. 

 

Grupos N NF-Kb TNF-α iNOS 

(G1) Controle 6 0,39 ± 0,29 0,0 ± 0,00 0,38 ± 0,52 

(G2) AOM 5 0,85 ± 0,64a 0,16 ± 0,57 0,55 ± 0,78 

(G3) 1% antes  6 0,46 ± 0,02b 0,20 ± 0,13 0,21 ± 0,10 

(G4) 2% antes 6 0,19 ± 0,07c 0,09 ± 0,05 0,70 ± 0,18 

(G5) 1% após 6 0,63 ± 0,47 0,26 ± 0,21 0,93 ± 0,63 

(G6) 2% após 6 0,31 ± 0,38 0,00 ± 0,09 0,94 ± 0,72 

(G7) suco 2% 5 0,47 ± 0,30 0,32 ± 0,10 0,65 ± 0,52 
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Figura 9: Expressão do RNAm do NF-Kb em todos os grupos. Os resultados estão 

expressos como mediana ± semi-quartil. P=0,099, teste de Kruskal-Wallis. 

 
 

 
Figura 10: Expressão do RNAm do TNF- α  em todos os grupos. Os resultados estão 

expressos como mediana ± semi-quartil. P=0,365, teste de Kruskal-Wallis. 
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Figura 11: Expressão do RNAm do iNOS em todos os grupos. Os resultados estão 

expressos como mediana ± semi-quartil. P=0,333, teste de Kruskal-Wallis. 
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5.5 Correlação dos resultados entre a expressão gênica do RNAm do iNOS, NF-
Kb e TNF- α 

 

Não foi observada correlação significante entre o iNOS e os genes NF-Kb e 

TNF-α. Foi encontrada correlação entre os genes NF-Kb e TNF-α (p=0,002) (Tabela 

4). 

 

Tabela 4. Correlação de Pearson entre a expressão dos genes estudados. 

 
iNOS NF-kB TNF- α 

iNOS 
correlação 1 0,160 -0,155 

valor-p 

 

0,332 0,449 

NF-kB 
correlação 0,160 1 0,569 

valor-p 0,332 

 

0,002 

TNF- α 
correlação -0,155 0,569 1 

valor-p 0,449 0,002 

  

 

Figura 12: Correlação entre a expressão gênica de NF-Kb e TNF- α . (Correlação de 

Pearson) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Quimioprevenção é a utilização de dieta, de fármacos naturais ou agentes 

sintéticos para bloquear ou reverter à fase pré-maligna (iniciação e promoção) da 

carcinogênese. Eles também podem evitar ou retardar o desenvolvimento e 

progressão de células modificadas em tumores malignos (Manson et al, 2003). 

 Abordagens preventivas tais como a modulação da dieta e quimioprevenção, 

podem ser utilizadas com sucesso contra o câncer colorretal. Evidências 

epidemiológicas e experimentais têm demonstrado que as dietas ricas em frutas e 

vegetais reduzem o risco de doenças gastrointestinais, incluindo o câncer colorretal 

(Marshall et al, 2008).  

Recentemente o interesse na identificação dos compostos de frutas e vegetais 

e dos seus mecanismos de ação molecular tem aumentado consideravelmente, no 

intuito de esclarecer os mecanismos envolvidos na supressão da carcinogênese 

colorretal (Pan et al, 2011). 

O resveratrol é um dos componentes presentes no suco de uva concentrado 

utilizado em nosso estudo (Aguiar Jr et al, 2011). Diversas pesquisas demonstram 

que o resveratrol auxilia no bloqueio do processo de carcinogênese nos vários 

estágios como iniciação, promoção e progressão do tumor (Aggarwal et al, 2004).  

Os Focos de Criptas Aberrantes são lesões pré-cancerosas induzidas pelo 

azoximetano no cólon de ratos e camundongos. Os FCAs induzidos por AOM têm 

sido utilizados como um biomarcador útil para carcinogênese colorretal e os efeitos 

anti-carcinogênicos de algumas substâncias naturais (Perse & Cerar, 2011). 

 No presente estudo, os animais que receberam a indução de FCA com AOM 

não apresentaram sinais clínicos da doença, não apresentando alterações em seus 

hábitos alimentares, demonstrando um ganho de peso proporcional à idade. É bem 

estabelecido que o câncer colorretal em seres humanos é assintomático no inicio da 

doença e mesmo em doenças avançadas os sintomas podem ser inespecíficos 

(Hamilton et al, 2009), característica observada em nossos animais. 

Nossos resultados na contagem de FCAs demonstraram que a administração 

do suco de uva concentrado via gavage em dois estágios diferentes da 

carcinogênese diferiram dependendo da concentração do suco e tempo de 

exposição, sendo que os animais pertencentes ao grupo G4, que receberam o suco 
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de uva a 2% antes da indução com o cancerígeno AOM, apresentaram uma redução 

considerável na multiplicidade dos FCAs em comparação com o grupo G2, que 

recebeu somente a indução (p= 0,004). Na comparação entre os animais do grupo 

G4 com os animais dos grupos que ingeriram suco de uva a 1% e 2% (G5 e G6) 

também notamos que os animais do grupo G4 apresentaram uma redução na 

multiplicidade dos FCAs (p=0,009, p=0,026, respectivamente).    

Os animais pertencentes ao grupo G4 apresentaram uma quantidade maior 

nas criptas de tamanho menor (1-3) em comparação com os demais grupos. Desta 

forma, podemos supor que a administração do suco de uva a 2% antes da indução 

não impediu a formação de FCA, mas inibiu a progressão para criptas maiores, 

agindo assim na sua multiplicidade. Estudos demonstram que a multiplicidade dos 

FCAs são mais importantes, por estarem relacionadas à maior tendência de se 

tornarem tumores malignos (Alrawi et al, 2006).  Assim, pudemos observar que a 

administração do suco de uva a 2% antes da indução com o cancerígeno pode agir 

impedindo a progressão desses focos para tumores do cólon, assim como relatos 

anteriores que empregaram outros agentes quimiopreventivos (Yasui et al, 2008). 

 Os nossos resultados demonstraram que a administração do suco de uva 

concentrado via gavagem não apresentou nenhum sinal aparente de toxicidade para 

os animais, que mantiveram seus hábitos alimentares e perfil de ganho de peso, 

sugerindo que o consumo constante de suco de uva a 2% não é nocivo ao 

organismo, alem de poder reduzir a multiplicidade dos FCAs. Nossos resultados 

corroboram com o estudo de Velmurugan, realizado com extrato de semente de uva 

que também não apresentou toxicidade (Velmurugan et al, 2010). 

É amplamente relatado que o óxido nítrico sintetase indutível (iNOS) está 

envolvido na inflamação crônica, o que cria um microambiente propício para a 

carcinogênese do cólon. Consequentemente, a supressão da síntese ou da 

atividade dessa enzima podendo ser  um alvo para a quimioprevenção do câncer. 

Várias linhas de pesquisa mostram evidências de que os níveis de iNOS estão 

aumentados em adenocarcinomas em humanos e em tumores de cólon induzidos 

quimicamente em ratos  (Watanabe et al, 2000).  

A superexpressão de iNOS pode causar danos ao DNA, aumento da 

proliferação, resistência à apoptose, aumento da vascularização tumoral e maior 

potencial metastático.  Assim, a diminuição da expressão de iNOS poderia ter 
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importância na prevenção e no tratamento da inflamação associada a carcinogênese 

(Murakami, 2009).  

Em nosso estudo, apesar do efeito inibidor na multiplicidade de FCAs dos ratos 

submetidos ao suco de uva a 2% antes da indução com o AOM, não observamos em 

nenhum grupo uma diferença significante nos níveis de expressão de iNOS.  Nossos 

resultados são similares a outros estudos, nos quais não foi possível obter uma 

redução nos níveis de expressão de iNOS após o tratamento com outros agentes 

quimiopreventivos (Li et al, 2012; Arulselvan et al, 2012; Aviello et al, 2012).  

O NF-kB é um fator de transcrição  que participa na regulação de várias 

respostas celulares envolvidas no início imediato dos processos de resposta imune e 

inflamatória, apoptose e proliferação celular através da indução de uma grande 

variedade de genes-alvo (Baldwin, 2001). Assim o NF-Kb participa no processo de 

tumorigênese e exerce forte ativação proliferativa e antiapoptótica nas células 

cancerosas (Olivier, 2006). Além disso, atua como um fator de sobrevivência celular 

através do seu papel regulador na expressão de genes que controlam a proliferação 

celular, apoptose e respostas inflamatórias.  

Nossos resultados demonstraram que os animais pertencentes ao grupo que 

receberam o suco de uva a 2% antes da indução com o cancerígeno químico AOM 

(G4), apresentaram uma redução considerável da expressão de NF-kB  em 

comparação com o grupo G2 que recebeu somente a indução com o AOM 

(p=0,004). O mesmo se verificou em relação ao grupo G3, que recebeu o suco de 

uva 1% antes da indução com AOM (p=0.002). É interessante notar que os 

resultados do presente estudo mostram que a redução da multiplicidade dos FCAs 

no grupo G4 pode ser atribuída entre possíveis outros fatores à redução dos níveis 

de expressão de NF-kB. A administração do suco de uva antes da indução com o 

AOM pode ter contribuído para seu efeito anticarcinogênico contra a formação de 

FCAs induzido por AOM no cólon de ratos. 

É bem estabelecido que o câncer colorretal esta diretamente relacionado com o 

processo inflamatório. TNF-α é uma das citocinas pró-inflamatórias envolvidas no 

desenvolvimento de câncer colorretal. Essa citocina possui efeitos pró-crescimento, 

sobrevivência e angiogênese e é responsável pela transmissão de sinais para as 

células pré-neoplásicas epiteliais do cólon (Terzic et al, 2010). 
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Um estudo realizado por Popivanova et al. (2008) demonstrou que a inibição de 

TNF-α  reduz a tumorigênese em ratos com câncer induzido por AOM em 

associação com Dextran Sulfato de Sódio (DSS).  

Li et al (2012) realizaram a indução de câncer colorretal com AOM/DSS e 

trataram os animais com os quimiopreventivos S-adenosilmetionina (SAMe) e seu 

metabólito metiltioadenosina (MTA). Eles obtiveram resultados similares aos nossos, 

e notaram uma atenuação da multiplicidade de tumores de cólon. No entanto, na 

análise de expressão gênica por PCR em tempo real de TNF-α e iNOS, não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significantes.   

Assim, podemos supor que a redução da multiplicidade dos FCAs observada 

no grupo G4 ocorre independente da expressão de TNF- α e iNOS. 

É importante notar que na análise dos genes NF-kB, TNF-α e iNOS s 

constatamos o aumento de expressão nos grupos com os FCAs induzidos 

quimicamente com AOM, no entanto sem resultados com significância estatística. 

Nossos resultados são condizentes com achados da literatura que descrevem o 

aumento desses genes em animais que foram tratados com o cancerígeno químico 

DMH (Femia et al, 2010). 

O NF-kB e o TNF- α  fazem parte da mesma via justificando uma correlação 

positiva. Vários estudos têm demonstrado que a expressão de TNF- α é dependente 

da ativação do NF-kB, que contribui para a inflamação (Azzolina et al, 2003), 

estabelecendo assim uma relação que pode amplificar a resposta inflamatória e 

aumentar a duração da inflamação crônica.  Assim, o bloqueio de NF-kB pode  ser 

uma abordagem eficaz para a prevenção do câncer colorretal. 

Os nossos dados sugerem que a inibição da atividade de NF-kB com o suco de 

uva concentrado modula processos inflamatórios e estão correlacionados 

positivamente com a expressão de TNF- α , assim como o estudo realizado por 

Umesalma &  Sudhandiran, 2010. 

Para estudar os mecanismos de vias de transdução de sinal durante o 

processo de inflamação inicial do câncer, alguns pesquisadores utilizaram ratos 

knockout e induziram carcinoma hepatocelular (HCC). Esse modelo progride através 

de fases distintas de inflamação, displasia carcinoma, e metástase, tornando-o um 

sistema ideal para estudar a ligação entre inflamações e câncer (Block, 2003).   

Estudo realizado com esse protocolo realizado por Pikarsky et al, (2004) 

constatou que o TNF- α  desempenha um papel central na ativação de NF-kB. Em 
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nosso estudo pudemos constatar correlação moderada entre o TNF-α e o mesmo 

sem obter alterações significantes na expressão gênica de TNF- α  entre os grupos. 

Em nosso estudo, notamos que a administração de suco de uva a 2% antes da 

indução com AOM não interferiu na formação de FCAs, mas reduziu sua 

multiplicidade, exercendo um efeito atenuante sobre a carcinogênese. Notamos que 

a redução da expressão de NF-Kb ocorreu nos animais que foram expostos por mais 

tempo ao suco de uva, independente de sua concentração, 1% ou 2%. Desta forma, 

a diminuição da via de sinalização do NF-kB pode ser uma abordagem para o estudo 

de agentes quimiopreventivos e quimioterápicos, como o suco de uva concentrado. 
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7. CONCLUSÕES 
 

Nossos resultados permitiram concluir que:  

 

1.  O suco de uva 2% administrado antes da indução com o cancerígeno químico 

AOM não reduziu o número de focos de criptas aberrantes, mas diminuiu a 

multiplicidade das mesmas. 

2.  Houve diminuição da expressão de NF-kB colônico nos ratos que receberam  

suco de uva a 2% antes da indução com o cancerígeno químico AOM . 

3. Houve aumento da expressão gênica de TNF-α e iNOS nos animais induzidos 

com o cancerígeno AOM.  
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ABSTRATC 
 

Introduction: Colorectal cancer has the highest incidence and mortality, thereby 

increasing feed utilization with chemopreventive properties may be one of the 

mechanisms of these indices decreased. Aim:  To evaluate the effects of grape juice 

in colon carcinogenesis induced in Wistar rats by counting the number of aberrant 

crypt and the expression of f NF-kappa B, iNOS and TNF- α. Material and Methods: 

40 male Wistar rats aged 5 and 6 weeks were, divided into 7 groups: G1 (n = 6): 

control G2 (n = 5) received 15mg/kg AOM, G3 (n = 6 ): Grape Juice 1% two weeks 

before the AOM, G4 (n = 6): 2% Grape Juice two weeks before the AOM, G5 (n = 6): 

Grape Juice 1% four weeks after AOM, G6 (n = 6): grape juice 2% four weeks after 

AOM, G7 (n = 5): 2% grape juice without AOM. In experimental surgery the colon 

was removed for analysis of aberrant crypt foci (ACF's). The expression of NF-kappa 

B, TNF- α and iNOS was evaluated by qPCR. Results: No difference inFCAs were 

found between the animals G1 and G7. G2 showed the highest ratio between the 

number of crypts per focus compared to G4 (p = 0.004). The group G4 showed a 

smaller amount in onship to the number of crypts per focus than the groups G5 and 

G6, p = 0.009 and p = 0.026, respectively. Regarding the crypts of smaller size (1-3) 

we observed that the group G4 showed a greater amount of crypts in comparison to 

G2, G5 and G6, p = 0.009, p = 0.009 and p = 0.041, respectively. There was no 

difference between the groups the expression of the genes iNOS and TNF- α. 

Regarding the expression of the gene NF-Kb, the animals belonging to the groups 

G3 and G4 obtained a significant reduction compared to G2, p = 0.004 and p = 

0.002, respectively. A high correlation was found between gene expression of TNF- α 

and NF-Kb ha, p = 0.002. Conclusions: The administration of 2% Grape Juice 

before induction with AOM did not interfere in the formation of FCAs, but reduced its 

multiplicity, exerting a dampening effect on carcinogenesis. As the expression of NF-

Kb, we note that the reduced expression occurred in animals that were exposed 

longer to grape juice, regardless of its concentration, 1% or 2%. Decreased signaling 

pathway of NF-kB can be one approach to the study of chemopreventive and 

chemotherapeutic agents such as grape juice concentrate. 

   

  Keywords: azoxymethane, aberrant crypt foci, grape. 


