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RESUMO 

MIRANDA, Denise Coutinho, Universidade Federal de Ouro Preto, dezembro de 2016. 

Avaliação da expressão gênica de tecidos intestinais neoplásicos de ratos tratados 

com dibenzotiofeno. Orientador: Milton Hércules de Andrade. Coorientadora: Cibele 

Velloso Rodrigues. 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar a expressão gênica em intestino delgado de 

ratos Wistar submetidos aos regimes crônicos de administração de dibenzotiofeno e 

compará-los ao naftaleno. Ratos Wistar foram divididos em seis grupos experimentais: 

CON-12 – Controle, 12 semanas; CON-18 – Controle, 18 semanas; DBT-12 – 

Dibenzotiofeno, 12 semanas; DBT-18 – Dibenzotiofeno, 18 semanas; NAF-12 – 

Naftaleno, 12 semanas; NAF-18 – Naftaleno, 18 semanas. Os animais dos grupos NAF-

12 e DBT-12 foram tratados durante 12 semanas com 0,7 mmols/Kg, dos respectivos 

compostos carcinógenos. Os grupos NAF-18 e DBT-18 foram tratados durante 18 

semanas e submetidos a 8 semanas de latência, com 0,7 mmols/Kg, dos respectivos 

compostos. Os ratos do grupo controle foram submetidos aos mesmos procedimentos, 

porém sem a aplicação dos carcinógenos. Foram avaliadas a expressão gênica de 87 

genes envolvidos com o processo da carcinogênese. Com o objetivo de quantificar os 

níveis de mRNA dos genes selecionados, foi realizada técnica de qPCR, seguido da 

análise pelo método de quantificação relativa da expressão gênica (ΔCq). Os genes 

alvos foram normalizados pelo gene 18S, 2-ΔCq e escore Z. Para a análise de 

enriquecimento dos genes foi utilizada ferramenta de bioinformática “The Rat Genome 

Database 2015”. Os resultados obtidos demonstram 81 regulações positivas e 4 

negativas para o NAF-12; 83 regulações positivas e 4 negativas para o DBT-12; 69 

regulações positivas e 6 negativas para NAF-18; 36 regulações positivas e 43 negativas 

para DBT-18. Identificou-se um perfil de expressão gênica que é característico para o 

DBT e naftaleno consistentes com a indução de neoplasia e câncer.  O perfil da 

regulação dos genes envolvidos na progressão tumoral após a interrupção do estímulo 

permite concluir, que em ratos, as exposições ao naftaleno mantem por mais tempo, em 

maior parte dos marcadores, uma resposta mais intensa no sentido da evolução do 

câncer quando comparado ao DBT. Por outro lado, alguns genes muito importantes na 

avaliação do câncer apresentaram uma regulação exclusiva para o tratamento com DBT 

em relação ao naftaleno e consistente com a manutenção dessa patologia após a latência. 

 

Palavras-chave: Expressão gênica. Naftaleno. Dibenzotiofeno. Câncer de intestino 

delgado. 
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ABSTRACT 

MIRANDA, Denise Coutinho, Universidade Federal de Ouro Preto, december, 2016. 

Evaluation of the gene expression of neoplastic intestinal tissues of 

dibenzothiophene treated rats. Milton Hércules de Andrade and Cibele Velloso 

Rodrigues.  

 

The aim of the present study was to investigate a gene expression in small intestine of 

Wistar rats undergoing chronic regimes of dibenzothiophene administration and to 

compare them to naphthalene. Wistar rats were divided into six experimental groups: 

CON-12 - Control, 12 weeks; CON-18 - Control, 18 weeks; DBT-12-

Dibenzothiophene, 12 weeks; DBT-18-Dibenzothiophene, 18 weeks; NAF-12 - 

Naphthalene, 12 weeks; NAF-18 - Naphthalene, 18 weeks. Animals of the NAF-12 and 

DBT-12 groups were treated for 12 weeks with 0.7 mmol / kg of the respective 

carcinogenic compounds. The NAF-18 and DBT-18 groups were treated for 18 weeks 

and subjected to 8 weeks of latency, 0.7 mmol / kg, of the composite data. The control 

groups are submitted to the same procedures, but without an application of the 

carcinogens. A gene expression of 87 genes involved in the carcinogenesis process was 

evaluated. In order to quantify the mRNA levels of the selected genes, qPCR technique 

was performed, followed by analysis by relative quantification of the gene expression 

(ΔCq). The target genes were normalized by the 18S, 2-ΔCq gene and Z score. For an 

enrichment analysis of the genes for the "The Rat Genome Database 2015" 

bioinformatics tool. The results obtained demonstrate 81 positive and 4 negative 

regulation for NAF-12; 83 positive and 4 negative regulation for DBT-12; 69 positive 

and 6 negative regulation for NAF-18; 36 positive and 43 negative for DBT-18. A 

genetic expression profile was identified that is characteristic for DBT and naphthalene 

consistent with an induction of neoplasia and cancer. The profile of the regulation of the 

genes involved in the tumor progression after the interruption of the stimulus allows to 

conclude that in rats, as exposures to the birth, in most of the markers, a more intense 

response towards the evolution of the cancer when compared to the DBT. On the other 

hand, some very important genes in the evaluation of cancer presented an exclusive rule 

for treatment with DBT in relation to naphthalene and consistent with a maintenance of 

this pathology after a latency. 

 

Keywords: Expression gene. Naphthalene. Dibenzothiophene. Small intestine cancer.
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Pnlip: Pancreatic lipase 

Ppp1r15a: Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A 

Prdx1: Peroxiredoxin 1 

PRF: Peso relativo do fígado  

Ptgs1: Prostaglandin-endoperoxide synthase 1 

Ptgs2: Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 

Ras: KRAS Proto-Oncogene, GTPase 

Rel: REL Proto-Oncogene, NF-KB Subunit 

Rela: RELA Proto-Oncogene, NF-KB Subunit 

Relb: RELB Proto-Oncogene, NF-KB Subunit 

ROS: Espécies reativas de oxigênio 

Rpl10: Ribosomal Protein L10a 

Sfrp2: Secreted frizzled related protein 2 

SMAD: SMAD Family Member 2 
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Smad4: Smad Family Member 4 

Sod3: Superoxide dismutase 3, extracelular 

Sox17: SRY-box 17 

Src: SRC Proto-Oncogene 

STAT3: Signal Transducer and Activator Of Transcription 3 

SYP: Sinaptotagmina 

Syt1: Synaptotagmin 1 

Tagln: Transgelin 

Tank: TRAF family member associated NF-KB activator 

TGF: Transforming Growth Factor Beta 

Tkt: Transketolase 

Tnc: Tenascin C 

Tnfrsf17: TNF receptor superfamily member 17 

Tnfrsf1a: TNF receptor superfamily member 1A 

Tnfsf9: Tumor necrosis factor superfamily member 9 

Tp53: Tumor Protein P53 

Tpm3: Tropomyosin 3 

Tuba: Dynamin Binding Protein 

Ubc: Ubiquitin C 

Vcam1: Vascular cell adhesion molecule 1 

Vegfa: Vascular endothelial growth factor A 

Wif1: WNT inhibitory factor 1 

Wisp1: WNT1 inducible signaling pathway protein 1 

Wnt1: Wnt Family Member 1 

Wnt10a: Wnt family member 10a 

Wnt3a: Wnt Family Member 3A 

Wnt5a: Wnt Family Member 5A 

Wnt6: Wnt family member 6 
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1.1. Biologia do Câncer 

O câncer é uma doença complexa e multifatorial, que ocorre devido a uma 

expansão clonal oriunda de uma célula mutada, que adquire vantagens adaptativas 

crescentes e progressivas  (WEINBERG, R. A., 1996). Durante a formação da neoplasia 

(gr. “neo” + “plasis” = nova formação), a célula perde a capacidade de responder aos 

sinais que atuam no controle, crescimento, proliferação, diferenciação celular e 

apoptose, tornando-a invasiva aos tecidos adjacentes, dando origem às metástases 

(HANAHAN; WEINBERG, 2000).   

As anomalias genéticas responsáveis pelo surgimento do câncer geralmente são 

provenientes de quatro principais classes de genes, sendo estes os oncogenes ou proto-

oncogenes, os genes supressores de tumor, os genes de reparo do DNA e os 

microRNA’s (miRNA) (CROCE, 2008; FARAZI et al., 2013). 

Os proto - oncogenes são genes que codificam proteínas que atuam na divisão, 

diferenciação e morte celular, essenciais para o desenvolvimento e a manutenção de 

órgãos e tecidos. Os proto – oncogenes quando mutados são chamados de oncogenes, 

tornando-se capazes de impedir a apoptose, promovendo a transição de células normais 

em células cancerosas (BISHOP, 1991; SHORTT; JOHNSTONE, 2012). As mutações 

podem ocorrer devido a eventos pontuais, deleções, inserções na amplificação do gene 

ou através da transferência ou translocação do gene para outro local do genoma, 

resultando em um aumento da transcrição, e consequentemente, da produção de 

proteínas que favorecem proliferação celular (CHIAL, 2008). 

O primeiro oncogene identificado foi o gene SRC Proto-Oncogene (Src), 

encontrado no vírus do Sarcoma de Rous, um retrovírus capaz de inserir seu material 

genético em uma célula hospedeira, replicando e causando tumor em aves em poucos 

dias (ROUS, 1911; MARTIN, 2001). Posteriormente, diversos oncogenes foram 

identificados, tal como o gene Myc Avian Myelocytomatosis Viral Oncogene Homolog 

(Myc), codificador de uma fosfoproteína nuclear, envolvida na proliferação celular e na 

apoptose. Esse gene, quando mutado, pode gerar uma expressão anormal de diversos 

alvos adjacentes, contribuindo para o surgimento de alguns tipos de cânceres (NESBIT; 

TERSAK; PROCHOWNIK, 1999).  Entretanto, somente a super expressão do Myc não 

induz proliferação celular, sendo dependente de outros genes como o p53 e BAX, que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oncogene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gene_supressor_de_tumor
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estão envolvidos com a apoptose (EVAN et al., 1992; FARIA; RANBENHORST, 

2006; HOFFMAN; LIEBERMANN, 2008) (Figura 1).  

 

Figura 1: Exemplos dos alvos moleculares regulados pela proteína Myc. Legenda: (•) 

ativação; (│) inibição. Fonte: Adaptado de Faria, Ranbenhorst (2006). 

 

Os genes supressores de tumor são genes que codificam proteínas relacionadas 

ao controle do crescimento celular, através da repressão da divisão celular. Quando 

mutados, geralmente por deleção, eventos pontuais ou inativação, devido a uma 

metilação do gene, pode haver perda da função, favorecendo a proliferação celular 

descontrolada. Em tumores, esses genes encontram-se inativos ou ausentes, 

contribuindo para a formação do tumor ao remover os reguladores negativos da 

proliferação celular. De modo geral, proteínas supressoras de tumor inibem as vias que 

são estimuladas pelos produtos dos oncogenes (COOPER, 2000). 

O gene Tumor Protein Tp53 (Tp53) é um gene supressor de tumor que codifica 

uma fosfoproteína nuclear. Quando mutada, a proteína tende a acumular-se no núcleo, 

inibindo o início da fase G1 do ciclo mitótico, ativando a transcrição de genes de reparo 

do DNA, entre eles o gene ATM Serine/Threonine Kinase (Atm). Embora seja um gene 



 

4 

 

supressor de tumor, em alguns casos a Tp53 pode agir como um oncogene 

(NAKAMURA et al., 2002). 

Os genes de reparo do DNA são responsáveis por manter a integridade do 

material genético durante a replicação e em resposta a qualquer tipo de dano celular, 

impedindo a ocorrência de mutações. Os produtos dos genes de reparo do DNA são 

proteínas que atuam em diversas vias de reparação, que incluem: via de inversão direta; 

via de reparação por excisão de base; via de reparação por excisão do nucleotídeo; via 

da fotorreativação; via da dupla vertente de reparação; e via de reparo de 

incompatibilidade (TUTEJA et al., 2001). O funcionamento incorreto desses genes de 

reparo pode resultar em uma alta taxa de mutação no DNA.  

Os microRNA’s são pequenos fragmentos não codificantes de 19 a 24 

nucleotídeos de comprimento, reguladores da expressão gênica em diversos processos 

celulares (GARZON et al., 2006; CROCE, 2008). Os produtos desses genes atuam 

como reguladores pós-transcricionais, sendo dependentes do grau de 

complementaridade com o RNA mensageiro (mRNA) alvo. O pareamento imperfeito 

com o mRNA acarreta a inibição traducional do alvo, sendo o mecanismo principal de 

atuação dos miRNA’s em mamíferos (BRENNECKE et al., 2005). No câncer, o 

miRNA regula um oncogene negativamente, atuando como um gene supressor de 

tumor, mas também pode atuar como um oncogene ao regular positivamente um gene 

supressor de tumor (CALIN; CROCE, 2006) 

A alteração da expressão desses genes, caracterizados pelo aumento da 

transcrição dos oncogenes e/ ou a inativação dos genes supressores de tumor e de reparo 

favorecem o surgimento de uma neoplasia, assim como fatores epigenéticos.  

A epigenética é definida como alterações hereditárias na expressão gênica, sem 

alteração na sequência de DNA (HOLLIDAY, 1987). Alterações epigenéticas são 

oriundas de uma série de modificações moleculares no DNA e na cromatina, devido aos 

eventos de acetilação ou metilação (BESTOR, 2000; KOUZARIDES, 2007; LAO; 

GRADY, 2011). A acetilação remove a carga positiva sobres as histonas, resultando no 

relaxamento da cromatina condensada, que leva a níveis aumentados de transcrição de 

genes (Kouzarides, 2007). A acetilação está associada à elevada transcrição, enquanto a 

desacetilação das histonas está associada à repressão gênica. A metilação consiste na 

adição do radical metil (CH3) no carbono 5 da base nitrogenada citosina por enzimas 
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DNA-metil-transferases, resultando na compactação da cromatina e na diminuição na 

transcrição ou silenciamento do gene (BESTOR, 2000; LAO; GRADY, 2011).   

 

1.2. Câncer de Intestino  

O câncer pode ser definido como um conjunto de doenças que apresentam 

crescimento celular desordenado, alterando a estrutura básica de tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se para outras regiões do corpo (SCHILITHZ et al., 2016) 

É considerado a segunda principal causa de morte no mundo, com 

aproximadamente 14 milhões de incidências, 8,2 milhões de óbitos. Estima-se que em 

2016 serão 304.930 novos casos de cânceres ao longo do sistema digestivo, sendo 

10.090 específicos para o intestino delgado (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2016). 

O câncer de intestino delgado (CID) é uma doença que acomete principalmente 

os homens negros com idade superior a 40 anos. Observa-se maior incidência em países 

desenvolvidos, possivelmente devido ao sedentarismo e às adoções de hábitos 

alimentares pouco saudáveis (PAN; MORRISON, 2011; SEER, 2016)  

Existem diversas neoplasias que acometem o intestino delgado, destacando-se o 

adenocarcinoma, o carcinoma e o linfoma (NORBERG; EMAS, 1981; ZOLLINGER, 

1986; MINARDI et al., 1998; BOJESEN et al., 2016; RANGEL et al., 2016). Em sua 

maioria, tumores no intestino são benignos, como o pólipo adenomatoso (adenoma) ou 

o hiperplásico (BROSENS et al., 2010).  Porém, os adenomas apresentam potencial de 

progressão à carcinoma e devem ser removidos (MINARDI et al., 1998). 

Histologicamente, os pólipos do intestino delgado são semelhantes aos do intestino 

grosso e possivelmente seguem a mesma progressão tumoral. 

Por ser uma doença rara, pouco se sabe sobre os fatores de risco, porém há uma 

correlação entre as taxas de CID e câncer colorretal (CCR), sugerindo que ambos estão 

sob a influência das mesmas condições. Entre os fatores de risco destacam-se os fatores 

genéticos e comportamentais. A polipose adenomatosa familiar 1 (PAF) é um distúrbio 

genético dominante autossômico, causado por mutações do gene APC - WNT Signaling 

Pathway Regulator (Apc), que acarreta adenomas múltiplos no intestino delgado, 

principalmente no duodeno (ALEXANDER et al., 1989; AIHARA; KUMAR; 

THOMPSON, 2014). Esses adenomas podem evoluir para carcinoma. Doenças 

inflamatórias do intestino, como por exemplo a doença de Crohn ou doença célica, 
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também são consideradas fatores de risco, devido a constante presença de citocinas 

inflamatórias, que pode acarretar danos ao material genético (NEUGUT et al., 1998; 

BERNSTEIN et al., 2001). Os riscos comportamentais estão relacionados com o tipo de 

alimentação e ao uso de tabaco e, possivelmente, ao álcool. Estudos de caso 

demonstraram que alimentação rica em carnes vermelhas e embutidos, ou ricas em 

gorduras, aumenta a probabilidade de ocorrência da CID (CHOW, W. H. et al., 1993; 

CROSS et al., 2008). Chen; Neugut; Rotterdam (1994) associaram o uso de tabaco com 

maior probabilidade de desenvolvimento de adenocarcinoma no intestino delgado. A 

relação com o álcool ainda é discutida, uma vez que diferentes estudos observaram 

resultados contraditórios (WU; YU; MACK, 1997; NEGRI et al., 1999) 

 A baixa incidência de tumores malignos nesse segmento pode ser parcialmente 

explicada pelo trânsito rápido do conteúdo entérico que reduz a exposição da mucosa a 

possíveis carcinógenos, assim como a fluidez e o pH alcalino causa menos irritação e 

consequentemente trauma para a mucosa; a baixa população bacteriana com menor 

produção de agentes carcinogênicos; a presença da enzima benzopirenohidroxilase que 

promove detoxificação de potenciais carcinógenos; a presença de tecido linfoide e 

imunoglobilina (ZILIOTTO-JÚNIOR et al., 1987; CUNNINGHAM et al., 1997; 

MINARDI et al., 1998). Além disso, existe uma alta resistência do intestino delgado a 

tumores, uma vez que cânceres gástricos com alto poder de invasão, poucas vezes 

afetam o duodeno (VIEIRA; MORAES; COELI, 1985).   

Entretanto, observa-se um aumento constante e significativo no número de casos 

de CID nas últimas quatro décadas, chegando a um aumento de aproximadamente 50% 

nos Estados Unidos (CHOW, J. S. et al., 1996; HASELKORN; WHITTEMORE; 

LILIENFELD, 2005; BILIMORIA et al., 2009; QUBAIAH et al., 2010; OVERMAN et 

al., 2012; GOODMAN; MATSUNO; SHVETSOV, 2013). Além disso, a sobrevida de 

cinco anos para CID metastático é de apenas 15 a 28% (HOWE et al., 1999) 

(PASHAYAN et al., 2006; BOJESEN et al., 2016). Pacientes com CID geralmente 

apresentam sintomas inespecíficos e comumente a doença é diagnosticada tardiamente, 

quando se encontra em estágio avançado, dificultando o tratamento (MAGLINTE et al., 

1991; SEROUR et al., 1992).  
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Diante da baixa sobrevida em estágio avançado, das estimativas futuras e da 

falta de conhecimento a respeito dessa patologia, torna-se fundamental a manutenção de 

pesquisas relacionadas à compreensão e ao controle da mesma.   

1.3. Vias de Sinalização e Controle Celular no Câncer 

As vias de sinalização celular envolvem cerca de 1000 proteínas, enzimas, 

hormônios e sistemas de interação imunológica. As mesmas encontram-se interligadas, 

formando complexas redes que, ao interagirem, geram diferentes respostas aos controles 

biológicos. Em um tumor, genes mutantes comunicam entre si através de vias de 

sinalização que diferem daquelas apresentadas por uma célula normal, justificando o 

comportamento biológico diferenciado da célula tumoral. As principais vias alteradas 

estão relacionadas com o controle da divisão, crescimento e diferenciação celular, 

resultando em uma morfologia celular alterada e com a rejeição dos sinais indutores de 

apoptose, tornando-as imortais (WEINBERG, R.A., 2007; TOMASETTI; 

VOGELSTEIN, 2015).  

Cada célula apresenta uma cinética específica. A manutenção da cinética está 

relacionada a quatro sequências: (1) Recebimento do estímulo, induzido pelas 

interleucinas, citocinas, fator de crescimento celular e os carcinógenos; (2) 

Reconhecimento do receptor específico de membrana, necessário para a ativação de 

proteínas, hormônios e enzimas, relacionados com as especificidades do indutor; (3) 

Vias de sinalização citoplasmática e nuclear, que estão relacionadas com 

aproximadamente 280 genes, entre eles oncogenes e supressores tumorais; (4) Ciclo 

celular, identificada pelas fases G0 , G1, S, G2, M e Citocinese (NAOUM, 2015).  

O ciclo celular é composto por cinco fases. Na fase de crescimento (G0) ocorre à 

síntese de proteínas específicas para o tecido. Nessa fase os genes de supressão tumoral 

são essenciais para a eliminação de células mutante e sinalizações anormais. Na fase G1 

ocorre crescimento em volume, sendo então susceptível aos carcinógenos ambientais, 

assim como ocorre na fase de Síntese (S). Em ambas as fases, G1 e S, o gene de reparo 

de DNA torna-se mais efetivo para o controle da mutação. Na fase S ocorre a síntese de 

moléculas de DNA, no qual os cromossomos encontram-se duplicados. Comumente, 

podem ocorrer decomposição das histonas e dos telômeros devido à presença de fatores 

ambientais (efeito epigenético). Apesar de não acarretar mutação direta no DNA, ambas 

as decomposições expõem segmentos da molécula de DNA, tornando-o mais 
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susceptível às mutações. Na fase G2 a célula prepara-se para a divisão celular, com as 

organelas e cromossomos duplicados. Mutações que venceram as barreiras de proteção 

até a presente fase, são capazes de gerar alterações morfológicas e funcionais na célula. 

A fase Mitose (M) é marcada por eventos citocinéticos passíveis de provocarem a 

quebra de cromossomos. A desorganização celular gerada pode alterar o fluxo de 

divisão celular, diferenciação celular, mobilidade celular e morte celular. Por fim, a fase 

citocinese conclui a divisão celular, destacando-se os efeitos de inserção tecidual e 

mobilidade. Mutações na comunicação entre as células geradas podem desencadear 

divisões, diferenciações e mobilidade celulares falhas, características comuns às células 

tumorais (MARTIN, 2003; WEINBERG, R.A., 2007; HYNES; MACDONALD, 2009; 

NAOUM, 2015). 

Atualmente, existem diversas vias descritas relacionadas à formação de tumores, 

em destaque as vias Wnt, Ras, NF-kβ, TGF-β, JAK-STAT, MAPK, PI3K-AKT. 

 

1.3.1. Via Wnt 

A via Wnt foi descoberta em 1982 através do proto-oncogene Wnt Family 

Member 1 (Wnt1), crucial para o desenvolvimento embrionário e adulto. Esta via está 

envolvida com a regulação da divisão, diferenciação e migração celular, estabilidade 

genética e apoptose (ALBERICI; FODDE, 2006; PECINA-SLAUS, 2010; 

HOFFMEYER et al., 2012; FRISCH; SCHALLER; CIEPLY, 2013; WEBSTER; 

WEERARATNA, 2013; CISTERNAS et al., 2014). Para que a sinalização ocorra é 

necessário o reconhecimento da proteína Wnt ao receptor Frizzled (FZD), da 

superfamília dos receptores acoplados à proteína G (NAOUM, 2015; RUIZ-

VILLALBA; HOPPLER; VAN DEN HOFF, 2016). Sinais da Wnt ativam diversas vias, 

sendo elas dependentes ou não da β –catenina (canônica ou não canônica). Embora as 

vias Wnt canônicas e não canônicas geralmente sejam descritas separadamente, existem 

indícios de que as vias sejam interligadas, uma vez que a proteína Wnt Family Member 

5ª (WNT5A) (Wnt não-canônica) na ausência da Wnt Family Member 3ª (WNT3A) 

(Wnt canônica) apresenta-se incapaz de ativar FZD4 e FZD5 (TAKADA et al., 2005; 

VAN AMERONGEN; NUSSE, 2009; RAO; KUHL, 2010).  

A proteína APC é o principal fator de sinalização da via Wnt, responsável pela 

regulação da ligação e degradação da β-catenina pelo proteassoma (Figura 2). A β-
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catenina é uma proteína envolvida com a adesão celular, codificada pelo gene Catenin 

Beta 1(Ctnnb1). Mutações em genes da via Wnt, a ativam, interrompendo a degradação 

da β-catenina, fazendo com que haja acúmulo de β-catenina no citoplasma. Fatores de 

transcrição se ligam a β-catenina e, ao atingirem o núcleo, induz o aumento da 

expressão de genes ligados a proliferação celular como Myc e Cyclin D1(CcnD1), 

inibidor de supressores de tumor (TAKAHASHI; WAKABAYASHI, 2004; TANAKA, 

T., 2009). O gene Apc encontra-se frequentemente alterado em cânceres humanos, 

principalmente no CCR hereditário, em PAF e algumas vezes no CCR esporádico 

(CLEMENTS; LOWY; GRODEN, 2003)  

 

Figura 2: Modelo da via sinalizadora Wnt. (A) retrata a regulação diminuída da ativação 

transcricional da β-catenina em células epiteliais normais do cólon. Na ausência da 

sinalização Wnt, a proteína APC auxilia na fosforilação da β-catenina que seguirá a via 

de degradação pelo proteassoma. Dessa forma a expressão dos genes Myc e Ciclina D1 

é reprimida para o controle da progressão do ciclo celular. (B) Papel das mutações das 

proteínas β-catenina ou APC nos níveis de β-catenina e sua ativação transcricional em 

células neoplásicas. Ao não ser degradada a β-catenina se acumula no citoplasma e 

conjuga-se com o fator de transcrição TCF e se desloca para o núcleo onde potenciam a 

transcrição em direção à proliferação celular.  Fonte: Adaptado de Narayan; Roy 

(2003). 

 

1.3.2. Via Ras 
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A via Ras é composta por proteínas homólogas KRAS Proto-Oncogene, GTPase 

(RAS), codificadas por diversos genes com ações oncogenes. Essas proteínas atuam na 

própria via como também em outras, inibindo sinais biológicos e controlando a 

transcrição do mRNA, trânsito de indutores de membrana, crescimento, divisão celular, 

diferenciação e migração celular e apoptose (DELIRE; STARKEL, 2015; NAOUM, 

2015). 

Esta via está associada à inflamação e possíveis mutações na mesma dotam as 

células epiteliais da capacidade de sobreviver e expandir, comumente alimentadas pelas 

citocinas (GOLAY; BARBIE, 2014). Aproximadamente 30% de todos os tumores em 

humanos apresentam mutações em um dos genes da via Ras, entre eles o câncer de 

pâncreas (90%) e do cólon (40-50%) (FERNANDEZ-MEDARDE; SANTOS, 2011).  

 

Figura 3: Fatores exógenos e o oncogene Kras ativam as vias STAT3 e NF- κβ, que 

produzem citocinas inflamatórias que agirão na própria via, contribuindo para a 

formação e permanência do tumor. Adaptado de Kitajima; Thummalapalli; Barbie 

(2016).   
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1.3.3. Via NF- κβ 

O fator de transcrição NF- κβ foi descoberto em 1986, como ligante de um 

elemento que potencializa a imunoglobulina kappa de cadeia leve de células B ativadas 

(Baltimore, 1986). A proteína NF- κβ regula a sobrevida celular através de três 

principais genes, o Nuclear Factor Kappa B Subunit 2(P52), inibidor de apoptose, 

Nuclear Factor Kappa B Subunit 1(P50), estimulador de linfócitos B, e o gene REL 

Proto-Oncogene, NF-KB Subunit (Rel). Esse último é responsável pela formação dos 

cinco isoformas da proteína NF- κβ, sendo eles o NF-κβ 1 (p50 / p105), NF-κβ2 (p52 / 

p100), RELA Proto-Oncogene, NF-KB Subunit (Rela), RELB Proto-Oncogene, NF-KB 

Subun (RelB) e c-Rel (GHOSH; KARIN, 2002).  

A via NF- κβé composta por duas vias, a canônica, representada pelos fatores 

REL, RELA e p50, e a não-canônica, com os fatores p52 e o dímero RELB. Sítios de 

ligação do NF- κβ foram identificadas no promotor de diversos genes que codificam 

citocinas inflamatórias, quimiocinas, fatores de crescimento celular e reguladores da 

apoptose (PAHL, 1999). Mutações na via foram encontradas em linfoides malignos, 

como o linfoma de Hodgkin, leucemia de células B, cânceres de fígado e próstata 

(HOESEL; SCHMID, 2013). 

 

Figura 4: Via de sinalização de NF-kB é composto por dois ramos principais: canônicos 

e não canônicos. No lado esquerdo, a via canónica é impulsionado pelo complexo IKK 
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contendo IKKα, subunidades β, e y. A fosforilação de IκBα leva a sua degradação, 

permitindo ao dímero p65-p50 a acumular-se no núcleo e regular a transcrição de genes 

alvo. À direita, não canónica, é acionado por IKKα, levando a transformação p100. 

Aqui, o dímero consiste no RelB e P52 subunidades. Ambas as vias NF-kB regulam a 

expressão de conjuntos distintos e sobrepostos de genes-alvo. Fonte: 

(RINKENBAUGH; BALDWIN, 2016).   

 

1.3.4. Via TGF-β 

A família TGF-β corresponde a 33 membros de citocinas secretadas por 

macrófagos, que se ligam a receptores de membrana. Existem 3 isoformas de 

Transforming Growth Factor (TFG), sendo essas: TGF-1, TGF-2, TGF-3, todas 

consideradas como potentes inibidoras do crescimento celular em tecidos normais. O 

TGF-β inibe o ciclo celular através da proteína SMAD Family Member 2 (SMAD), mas 

também pode estimular o ciclo através da ativação da via Ras (NAOUM, 2015). 

Mutações na via podem originar desordem do tecido conjuntivo, fibrose e câncer 

(MORIKAWA; DERYNCK; MIYAZONO, 2016). 

 

Figura 5: A sinalização TGF-β na supressão e na promoção tumor. Um mecanismo de 

supressor importante é através da regulação da proliferação celular. TGF-β regula 

positivamente a expressão de P21 e P15 para inibir a quinase dependente de ciclina 

(CDK) e regula negativamente a expressão do Myc e Id de conduzir a proliferação 

celular. TGF-β também exerce seu tumor efeito de promoção através da indução de 

EMT por Smad3 e Smad4; exemplos de evasão do sistema imunitário são, por 
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supressão de granzima A, B, perforina, ligando e IgA FAS; angiogênese por promoção 

de MMP2, MMP9, VEGF e CTCT; e metástases. Fonte: (KATZ et al., 2016). 

 

1.3.5. Via JAK-STAT 

A via JAK-STAT, também conhecida como a via dos transdutores de sinais e 

ativadores da transcrição, é o principal mecanismo de sinalização de diversas citocinas, 

hormônios e fatores de crescimento, através da transdução de sinais da membrana 

celular para o núcleo. Quando ativada estimula a proliferação celular, diferenciação, 

migração celular e apoptose. Mutações nessa via estão relacionadas a doenças 

inflamatórias e leucemias (RAWLINGS; ROSLER; HARRISON, 2004). 

 

Figura 6: Via de sinalização JAK-STAT. Fonte:(ROSKOSKI, 2016). 

 

1.3.6. Vias MAPK e PI3K- AKT 

As vias de sinalização da Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) ocorrem 

através de receptores de tirosina- quinase presentes na superfície celular ou através de 

receptores acoplados à proteína G. A MAPK não regula diretamente as funções 

celulares, mas estão conectadas às outras vias, tais como a via PI3K- AKT e a via Wnt 

(OSAKI; GAMA, 2013; DELIRE; STARKEL, 2015; OHRNBERGER et al., 2015). 
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A PI3K está associada com o controle da proliferação, sobrevivência e 

diferenciação celular, enquanto a AKT Serine/Threonine Kinase 1 (Akt) contribui para a 

sobrevivência celular através da inibição membros pró-apoptóticos da família BCL2, 

Apoptosis Regulator (Bcl-2) (OAK; FRUMAN, 2007; KIM; SURESH, 2013). A via de 

sinalização PI3K- AKT possui um importante efetor, o mTOR, uma proteína a jusante 

da via essencial para a tradução de proteínas que promovem a sobrevivência e 

proliferação das células. O complexo PI3K- AKT – mTOR é essencial para o 

desenvolvimento, diferenciação, e ativação de células imunitárias, incluindo células 

Natural Killer. 

 

 

Figura 7: Estas vias estão envolvidas na propagação de sinais de várias tirosina-cinases 

do receptor de membrana da célula para o núcleo, e em que regulam vários processos 

celulares, incluindo a proliferação, diferenciação e sobrevivência. A ativação da via de 

MAPK por estímulos, tais como oncogénicos mutados BRAF, RAS ou as proteínas de 

fusão quiméricas RET / PTC e TRK é um evento de iniciação do tumor comum no 

carcinoma papilar bem diferenciadas e em alguns carcinomas foliculares. Mutações 

envolvendo os efetores da via PI3K-AKT, tais como a subunidade PI3K PIK3CA, 

AKT1 e PTEN são encontradas mais frequentemente em carcinomas foliculares e em 

tipos menos diferenciadas de câncer de tireóide. Fonte: (NIKIFOROV; NIKIFOROVA, 

2011). 
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1.3.7. Vias de sinalização relacionadas com a progressão tumoral 

O reconhecimento dos genes alterados durante a progressão tumoral, assim 

como as vias afetadas tem sido um dos objetivos na pesquisa em câncer.  A maior parte 

do conhecimento a respeito da carcinogênese é proveniente de estudos in vitro de 

tecidos tumorais em estágios avançados, porém tais conhecimentos limitam 

informações sobre a progressão do tumor, assim como sobre os fatores que 

influenciavam os estágios iniciais de desenvolvimento (CONMY; NASHEUER, 2010).  

Pesquisas em cânceres quimicamente induzidos, utilizando modelo animal, revelaram 

complexas interações entre as células tumorais e o seu ambiente, onde a progressão 

tumoral e a metástase podem ser analisadas pontualmente. 

Em 2012, TANG et al. (2012) associaram a carcinogênese e a inflamação gerada 

por colites induzidas quimicamente à expressão gênica das principais vias de 

sinalização NF-kB, Signal Transducer And Activator Of Transcription 3(Stat3), MAPK, 

Wnt / β-catenina) em diferentes estágios histológicos. Cada fase (inflamatória, 

displásica de grau baixo e displásica de alto grau) apresentou uma expressão gênica 

relativa característica, cujos genes regulados positivamente encontram-se representados 

na figura 8. Esse estudo demonstrou hiperativação das vias NF- κβ e STAT3 durante a 

fase inflamatória, enquanto nos estágios displásicos de baixo e alto grau a regulação 

positiva foi observada nas vias MAPK e Wnt, respectivamente. 
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Figura 8: Esquema das principais vias e genes alterados durante o processo de 

carcinogênese associada com colite em rato. Adaptado de Tang et al. (2012). 

 

A expressão gênica diferencial justifica, em partes, as diferenças características 

celulares observadas em cada fase da progressão tumoral. No CCR, o tecido sadio 

apresenta alto índice de proliferação, enquanto uma lesão pré-cancerosa do tipo 

adenoma possui senescência e um decréscimo significativo no índice de proliferação, 

enquanto o carcinoma está associado com a fuga de senescência e um índice de 

proliferação elevado semelhante à do tecido normal (HALAZONETIS; GORGOULIS; 

BARTEK, 2008). 

 

1.4. Carcinogênese  

O termo carcinogênese refere-se à formação de neoplasias epiteliais do tipo 

carcinoma, enquanto o termo sarcomagênico refere-se às neoplasias do tecido 

mesenquimal e oncogênico, a tumores em geral. Porém, o mesmo foi adaptado de forma 

a representar a formação de quaisquer tipos de neoplasias. O agente capaz de promover 

a carcinogênese é chamado de carcinógeno e tem como definição qualquer fator que 

aumente o risco individual de desenvolver uma neoplasia maligna. 
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A carcinogênese é um processo multifatorial envolvendo mudanças genéticas e 

epigenéticas, divididas em três estágios principais: a iniciação, a promoção e a 

progressão tumoral. A iniciação é a fase definida pela presença de alterações na 

sequência de DNA, devido à exposição a um carcinógeno, gerando uma célula 

inicialmente, mutada, com vantagens proliferativas. A mutação geralmente está 

relacionada com à ativação e/ou ao aumento da expressão de produtos de oncogenes e à 

inativação ou perda de produtos de genes supressores de tumores. A fase de promoção 

está relacionada com a mudança na expressão gênica, sem haver danos ao DNA. É 

caracterizada pela multiplicação da célula iniciada, que origina lesões pré-neoplásicas, 

instáveis geneticamente, sujeitas ao acúmulo de mutações. No estágio de progressão 

tumoral, as células apresentam múltiplas alterações genéticas, resultando na 

imortalização celular e na capacidade da mesma de invadir vasos sanguíneos e/ou 

linfáticos, alcançando tecidos adjacentes do hospedeiro, gerando sítios de metástases 

(FOULDS, 1954; GRISHAM; KAUFMANN; KAUFMAN, 1983; PAPANIKOLAOU 

et al., 2000; PITOT, 2001; FRISCH; SCHALLER; CIEPLY, 2013).   

 

Figura 9: Etapas para o desenvolvimento da carcinogênese via agentes químicos, físicos 

ou biológicos. Fonte:(INCA, 2002). 

 

O modelo de Fearon é usualmente utilizado para se explicar a progressão do 

tecido epitelial intestinal normal em adenoma e carcinoma, correlacionando os estágios 

histológicos com as principais alterações genéticas e epigenéticas. Os principais genes 

afetados nesse modelo são o Apc na transição epitélio normal para adenoma, o K-ras 
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presente em adenomas, e os supressores tumorais DCC Netrin 1 Receptor (Dcc) e Tp53 

na transição adenoma para carcinoma (FEARON; VOGELSTEIN, 1990). 

 

 

Figura 10: Sequência adenoma-carcinoma em câncer colorretal. A iniciação e 

progressão da tumorogênese de uma mucosa normal em carcinoma é geralmente 

associada a características morfológicas, histopatológicas e genéticas. Adaptado de 

CARDOSO et al. (2007). 

Ao longo dessa via adenoma-carcinoma-metástase, estágios tumorais mais 

avançados tendem a acumular maior quantidade de alterações. Usualmente, mutações 

em um gene específico favorecem a ocorrência de mutações em outros genes, o que 

resulta na desregulação de diferentes vias e, um número crítico de vias alteradas, 

permite a formação e progressão de um tumor (BUTEL, 2000). 

 

1.4.1. Carcinógenos Químicos 

Tecidos como a pele, pulmão e trato gastrointestinal estão mais expostos ao 

ambiente e com isso, mais susceptíveis a cânceres causados por agentes ambientais 

(SHUBIK; SICE, 1956). Tal fato pode ser explicado devido a capacidade genotóxica 

desses agentes, ou seja, ao potencial para causar instabilidade genômica em tecido-alvo, 

através das alterações nos proto-oncogenes e genes supressores tumorais.  

Mucosa 
Colônica 
Normal 

Adenoma Carcinom
a 
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A International Agency for Research on Cancer (IARC) é um departamento 

pertencente a Organização Mundial de Saúde (OMS) que coordena e conduz pesquisas 

epidemiológicas e laboratoriais sobre as causas do câncer humano. A seção de 

mecanismos de carcinogênese é o setor responsável por elucidar os possíveis efeitos da 

exposição ambiental e à compostos químicos na indução de alterações genéticas e 

epigenéticas e na desregulação de vias moleculares críticas para o desenvolvimento e 

progressão do câncer. 

Até 2016, a IARC classificou cerca de 100 compostos químicos de acordo com o 

potencial carcinogênico. Dentro da classificação encontram-se os grupos: compostos 

carcinogênicos para o humano (grupo 1, com 119 agentes); compostos que 

provavelmente causam carcinogênese (grupo 2A, com 81 agentes); compostos que 

possivelmente causam carcinogênese (grupo 2B, com 292 agentes); compostos não 

classificados quanto a carcinogênese em humanos (grupo 3, com 505 agentes); e 

compostos que provavelmente não causam carcinogênese em humanos (grupo 4, um 

agente).  

O primeiro relato sobre carcinogênese química provavelmente ocorreu em 1775 

em um estudo epidemiológico de Percival Pott, que associou a ocorrência de tumores de 

próstata em limpadores de chaminés (POTT, 1775). A partir disso, diversos trabalhos 

relataram os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs) como potentes 

carcinógenos. Destaca-se o trabalho de Miller, que observou que os compostos 

benzo[a]pireno e 1,2,4,5-dibenz[a,h]antraceno eram provenientes da combustões 

incompletas de compostos orgânicos e também encontrava-se na fumaça do tabaco 

(MILLER, 1978). A partir de então, diversos estudos em modelo animal comprovaram 

o efeito carcinogênico de HPAs em cânceres como o pele, pulmão, bexiga, fígado e 

estômago (BOSTROM et al., 2002).  

 Os HPAs são compostos constituídos de átomos de carbono e hidrogênio, 

organizados em formas de anéis aromáticos, que estão sujeitos a possibilidade de fusão, 

gerando compostos com números variados de anéis. Esses compostos são formados 

durante a combustão incompleta e pirólise de matéria orgânica. Observa-se uma 

crescente taxa de emissão de HPAs, que estão associadas às atividades de produção de 

carvão vegetal, extração de carvão mineral, ao transporte, refino e utilização do petróleo 

e seus derivados (BAMFORTH; SINGLETON, 2005). Devido a isso, a Agência dos 
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Estados Unidos de Proteção Ambiental classificou 16 HPAs como poluentes 

prioritários, ou seja, cuja emissão necessita de maior controle, sendo esses: 

benzo[a]antraceno, benzo[a]fenantreno, benzo[b]fluoranteno, benzo[α]pireno, 

indeno[1,2,3-cd]pireno, benzo[ghi]pirene, dibenzo[ah]antraceno, antraceno, 

acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, perileno e 

o naftaleno (NAF) (ZHANG, J. et al., 2016). 

 

1.4.2. Naftaleno 

O NAF é um HPA com dois anéis de benzeno condensados, com fórmula 

química C10H8, de massa molecular igual a 128.17 g/mol, volátil, apresenta-se como 

cristais brancos à temperatura ambiente e possui baixa solubilidade em água. 

Encontrado naturalmente em combustíveis fósseis e na queima incompleta ou pirólise 

da matéria orgânica. É amplamente utilizado na produção de anidrido ftálico, na 

indústria de corantes, resinas, celuloide e pólvora, na fabricação de hidronaftalenos, 

pesticidas e inseticidas, e na produção de garrafas de plástico. 

.  

Figura 11: Imagem representativa da fórmula estrutural do Naftaleno. Fonte: (KIM, S. 

et al., 2016). 

 

Devido sua ampla utilização, o NAF foi considerado um dos compostos 

residuais mais encontrados, justificando sua colocação na lista de poluentes perigosos, 

de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América 

(2001). A população está sujeita à exposição por inalação de ar, contato com a pele e 

através do aparelho digestivo, devido à ingestão acidental  

A International Agency for Research on Cancer (IARC) classifica o naftaleno 

como possível cancerígeno humano, devido às evidências de neuroblastomas olfativos e 
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adenomas do epitélio nasal de roedores expostos por inalação (ADKINS et al., 1986). 

Estima-se que 142 casos de cânceres sejam atribuídos ao NAF, correspondendo cerca de 

10% dos casos envolvendo HPAs associados a fontes industriais, veículos rodoviários, 

combustão de madeira residencial e indústrias de petróleo e gás (ZHANG, J. et al., 

2016). Geralmente os compostos encontram-se em misturas envolvendo diversas classes 

de hidrocarbonetos, o que dificulta a precisão de dados sobre a carcinogenicidade de um 

composto específico em ambientes não controlados.   

 

1.4.3. Dibenzotiofeno 

Dibenzotiofeno (DBT) é um composto organosulfurado derivado de HPA,  

constituído de dois anéis de benzeno fundido com um anel de tiofeno central. Possui 

forma molecular C12H8S e massa molar de 184.25 g/mol, é encontrado como cristais 

incolores a temperatura ambiente. Injeções intraperitoneais de DBT na dose de 

30mg/Kg, em ratos Wistar, gerou  adenocarcinomas no intestino delgado (PINTO, 

2012; SILVA, K. T. et al., 2015).  

A família dos compostos sulfurados, ao qual se inclui o DBT, está presente 

naturalmente no petróleo. São compostos considerados como recalcitrantes e podem 

servir de marcadores da poluição gerada por óleo, devido a sua difícil 

biodegradabilidade (KROPP et al., 1994; ALVES; MESQUITA, 1999; PEREIRA et al., 

2000; HEILMANN; BOULYGA; HEUMANN, 2004). A presença do enxofre no 

combustível causa diminuição do poder de combustão, queda da octanagem da gasolina 

e corrosão de partes de motores, o que implica em perdas econômicas para a indústria 

petroquímica (MONTICELLO; FINNERTY, 1985; INOUE et al., 2005). Além disso, a 

liberação de enxofre no meio ambiente contribui para a formação do efeito estufa, fato 

que levou a criação de regulamentos ambientais restringindo a presença desses 

compostos orgânicos em combustíveis (SWARTY, 2005).  
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Figura 12: Imagem representativa da fórmula estrutural do Dibenzotiofeno. Fonte: 

(KIM, S. et al., 2016). 

 

Diante desses motivos, houve a necessidade em se investir em estratégias que 

acarretem na remoção do enxofre antes da combustão do carvão, petróleo e seus 

derivados por processos químicos e biológicos, através das técnicas de 

hidrodessulfurização e biodessulfurização, respectivamente. 

Destaca-se a técnica de biodessulfurização, que consiste na utilização de 

bactérias capazes de consumir o enxofre presente nos hidrocarbonetos poliaromáticos 

como fonte de energia principal ou secundária (co-substrato). O DBT é geralmente 

designado como composto modelo e pode ocorrer por três vias: a de Kodama, na qual, 

há quebra do composto sem a remoção do enxofre (KODAMA et al., 1973), a de Van 

Afferden, a qual proporciona a remoção do enxofre, com quebra da estrutura de carbono 

e a via 4S, na qual o esqueleto de carbono permanece intacto e o enxofre é retirado 

através de enzimas monoxigenases (VAN AFFERDEN et al., 1993). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
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2.1. Justificativa 

Trabalhos previamente realizados por nosso grupo de pesquisa demonstraram o 

efeito carcinogênico do DBT no epitélio intestinal de ratos Wistar sob a dose de 

30mg/kg, inseridos semanalmente via intraperitoneal (PINTO, 2012; SILVA, K. T. et 

al., 2015). A administração crônica de DBT induziu processo inflamatório, necrose, 

aumento do crescimento celular e alterações nas estruturas teciduais, característicos de 

um estágio inicial de displasia ou lesões pré-neoplásicas no intestino grosso e delgado. 

Resultados semelhantes foram observados no grupo de animais que receberam 

dimetilhidrazina, um indutor clássico para CCR, apesar desses compostos atuarem de 

forma distinta na promoção da carcinogênese. Analises imunohistoquímicas 

demonstraram aumento de expressão para os anticorpos CD44 e CEA, considerados 

indicadores de câncer em fase avançada. Além disso, nossos dados de expressão 

diferencial de proteínas do proteoma de ratos exposto ao DBT foram consistentes com 

as alterações neoplásicas observadas 

Portanto, a hipótese do presente estudo foi que animais tratados com DBT e 

NAF desenvolvem tumores intestinais e que nas células tumorais há alteração 

significativa na expressão gênica semelhante à observada em uma progressão tumoral.  

A análise da expressão gênica visa ampliar a investigação relacionada à 

exposição ao DBT e compará-la com o naftaleno com o objetivo de avaliar o potencial 

carcinógeno e definir o perfil dos genes regulados na carcinogênese.  
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2.2. Objetivo Geral 

Investigar o perfil da expressão gênica de pólipos intestinais de ratos Wistar 

submetidos aos regimes crônicos de administração de DBT e compará-los ao NAF. 

 

2.3. Objetivos Específicos 

A) Avaliar o perfil de expressão gênica de genes relacionados ao câncer 

promovido pelos carcinógenos DBT e NAF; 

B) Comparar o perfil diferencial da variação da expressão gênica relativa em 

dois tempos distintos de indução de tumores, pelos compostos DBT e NAF; 

C) Identificar os possíveis efeitos dos carcinógenos DBT e NAF sobre as 

vias de sinalização celular relacionadas aos genes analisados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAS E MÉTODOS
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3.1. Comitê de Ética 

Esse projeto possui a aprovação do Comitê de Ética Animal da Universidade 

Federal de Ouro Preto, sob o protocolo de número 2014/47 e está de acordo com as 

Diretrizes de Ética em Cuidados de Animais Experimentais. Para a realização do 

mesmo, o número de animais utilizados assim como o tratamento aplicado restringiu-se 

ao estabelecido pelos objetivos delineados. 

 

 3.2. Animais 

Para a realização do procedimento foram utilizados ratos Wistar (6 semanas – 

200 a 300 g), provenientes do Centro de Ciências Animais da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Os animais foram armazenados em caixas plásticas, quatro ratos por caixa, 

com livre acesso a ração (AIN-93M) e a água. Os animais foram submetidos a um ciclo 

claro/ escuro de 12h e temperatura controlada.  

 

3.3. Indução de câncer em ratos Wistar tratados com Dibenzotiofeno e 

Naftaleno 

Após a 6ª semana de vida, os animais foram divididos aleatoriamente, formando 

seis grupos de oito animais, sendo estes:  

− Grupo 12 semanas de indução (12S): 

CON-12: Doze semanas de injeções intraperitoneais de óleo, sem 

latência; 

NAF-12: Doze semanas de injeções intraperitoneais de NAF, sem 

latência; 

DBT-12: Doze semanas de injeções intraperitoneais de DBT, sem 

latência.  

− Grupo 18 semanas de indução (18S): 

CON-18:  Dezoito semanas de injeções intraperitoneais de óleo, com 8 

semanas de latência; 

NAF-18: Dezoito semanas de injeções intraperitoneais de NAF, com 8 

semanas de latência; 

DBT-18: Dezoito semanas de injeções intraperitoneais de DBT, com 8 

semanas de latência; 
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Para os grupos controle, foram administradas injeções intraperitoneais semanais 

de óleo de girassol industrializado, em um volume de 1 ml/Kg, durante 18 e 12 

semanas, respectivamente. Para os grupos NAF-18, NAF-12, DBT-18 e DBT-12, os 

animais também foram submetidos a injeções intraperitoneais, porém contendo NAF 

(Cirq®) na dose de 22,5 mg/Kg (0,7 mmols/Kg) e DBT (Sigma-Aldrich®) na dose de 30 

mg/Kg (0,7 mmols/Kg), ambos diluídos em óleo de girassol, em um volume de 1 

ml/Kg. 

Os animais 12S não tiveram período de latência. Já os animais 18S passaram por 

8 semanas de latência (56 dias) para o desenvolvimento das alterações patológicas. 

Utilizou-se o período de latência devido ao estudo previamente realizado por nosso 

grupo de pesquisa, que observou o surgimento de lesões neoplásicas em ratos 

submetidos ao DBT, na mesma dose utilizada nesse protocolo, sob indução de 12 

semanas e latência de 14 semanas, totalizando 26 semanas (SILVA, et al., 2015).  

No atual protocolo, aumentou-se o período de indução para 18 semanas e 

diminuiu-se o período de latência para oito semanas, também totalizando 26 semanas de 

tratamento. Tendo em vista que, a partir da 12ª semana, as células já apresentavam 

alterações patológicas, foi reforçado mais quatro semanas de indução a fim de 

potencializar a expressão gênica das células. Em contrapartida, não houve período de 

latência no grupo 12 semanas, a fim de se comparar o comportamento da expressão 

gênica em diferentes formas de indução.  

 

 

Figura 13: Desenho experimental. 
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Durante o tratamento os animais foram pesados semanalmente para avaliação 

quanto à evolução do peso. Após o tratamento, tendo obedecido ao período de latência 

respectiva de cada grupo, os animais foram anestesiados utilizando associação de 

Ketamina (100 mg/Kg) + Xilazina (20 mg/Kg) via intraperitoneal, posteriormente sendo 

sacrificados por exsanguinação através de punção cardíaca (choque hipovolêmico). Foi 

realizada a coleta do intestino delgado para avaliação da expressão gênica. O material 

coletado foi colocado em solução RNA Later (Thermo Fisher Scientific®) e armazenado 

em refrigerador. Além do intestino delgado, o fígado dos animais foi coletado e pesado.  

Os pólipos intestinais foram selecionados visualmente, considerando as 

seguintes características: superfície enrijecida, irregular, com tonalidade mais escura em 

relação ao tecido adjacente.  

 

3.4. Análise da expressão gênica  

 

3.4.1. Seleção dos genes para avaliação da expressão gênica 

A técnica da PCR Array permite avaliar o perfil da expressão de genes 

envolvidos em diversas vias de formação de neoplasia. Para esta análise, foram 

utilizadas placas customizadas de Array com 96 poços (Thermo Fisher Scientific®) 

(Tabela 1), contendo genes selecionados a partir de informações da função de genes 

relacionadas ao processo tumoral em intestino e a partir de um estudo de expressão 

gênica de pólipos intestinais de ratos submetidos a injeções de azoximetano na dose de 

10 mg / kg (TANG et al., 2012). Nas placas foram incluídos nove genes constitutivos, 

sendo eles: 18S ribosomal (18S), Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 

(Gapdh), Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1 (Hprt1), Glucuronidase Beta 

(Gusb), Actin Beta (Actb), Ubiquitin C (Ubc), Ribosomal Protein L10a (Rpl10a), Beta-

2-Microglobulin (B2m) e Dynamin Binding Protein (Tuba).  

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Layout e símbolo dos genes analisados para expressão gênica. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 18S Gapdh Hprt

1 

Gus

b 

Apcd

d1l 

Axin2 Ccn

d1 

Cd44 Casp

7 

Casp

2 

Fosl1 Grem1 

B Wnt6 Lef1 Mmp

10 

Mm

p9 

Ccl2 Wif1 Fgfr

2 

Wnt1

0a 

Dkk2 Tnfsf

9 

Krt18 Lgr5 

C Sox1

7 

Tnfrsf

17 

Wisp

1 

Id2 Bcl2l

1 

Ccr5 Cxcl

11 

Cxcl

16 

Il1β Il23a Pcna Ptgs2 

D Bcl2 Mmp1

3 

Il1α Il1r

2 

Ccr1 Ccr2 Csf2

rb 

Igf1 Igfbp

4 

Syt1 Ptgs1 Sfrp2 

E Sod3 Vcam1  

Csf2 

Mm

p3 

Tnfrsf

1a 

Ppp1r

15a 

Tnc Fos Jun Cyp1

a1 

Cyp1

a2 

Myc 

F Dnaj

a3 

Hsf1 Actb Cfl1 Coro

1a 

Tpm3 Tagl

n 

Gnb2

l1 

Arhg

dia 

Akr1

b1 

Tkt Pgk1 

G Ldha Pgam

1 

Anxa

2 

Anx

a5 

Ckb Pnlip Prdx

1 

Vegf

a 

Pik3c

g 

Nfe2l

2 

Map3

k8 

Ceaca

m3 

H Ctse Ceaca

m1 

Cgm

4 

Atm Chek

2 

Atr Tp53 Tank Ubc Rpl1

0a 

B2m Tuba 

 

3.4.2. Extração do RNA Total 

Cerca de 15 mg de pólipo do intestino delgado foram utilizadas para a obtenção 

do RNA total, utilizando o kit comercial PureLink® RNA Mini Kit (Life Tecnologies®), 

conforme as recomendações do fabricante. 

 Brevemente, o tecido foi homogeneizado em 1mL de Trizol®Reagent 

(InvitrogenTM), com o auxílio de um homogeizador tipo Politron (Ultra 80®), com cinco 

pulsos de 60 segundos cada em banho de gelo, seguido de cinco minutos de incubação à 

temperatura ambiente. Posteriormente, foram adicionados 0,2 mL de clorofórmio 

(Sigma), homogeneizados em agitador tipo vórtex durante 1 minuto, seguido por 

período de incubação de três minutos à temperatura ambiente. O homogeneizado foi 
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centrifugado (12000 x g, 15 minutos, 4° C), com a recuperação da fase aquosa e 

transferida para um novo microcubo. Foi adicionado à amostra um volume igual de 

etanol a 100%, a fim de se obter uma concentração de etanol igual a 50% v/v e 

homogeneizada com o auxílio do vórtex. Em seguida, o RNA total foi purificado com o 

Kit PureLink® RNA Mini Kit, conforme instrução do boletim técnico. Todas as 

amostras foram tratadas com DNase I (Sigma Aldrich), conforme recomendação do 

fabricante.  

O controle de qualidade do RNA foi realizado a partir da análise da 

quantificação e avaliação do grau de pureza, utilizando-se o NanoVue® (General 

Eletrics), e em gel de agarose. A densidade óptica (quantificação) do RNA foi 

mensurada utilizando o comprimento de onda a 260 nm e as razões entre os 

comprimentos de onda 260/ 280 e 260/ 230. Uma razão menor que 1,8 sugere que há 

contaminação por proteína e uma razão maior que 2,0 sugere contaminação por 

isotiocianato de guanidina (MANCHESTER, 1996). Foram aceitas como adequadas, 

amostras que apresentaram razão entre 1,8 a 2,0.  Para a preparação do gel de agarose a 

1,2% de TBE-formamida, foram utilizados 3µL de RNA para uma corrida a 90V 

durante 40 minutos. O gel foi visualizado com auxílio de um transiluminador UV 

(modelo TFP-M/WL, Biosystems®). 

 

3.4.3. Obtenção do cDNA 

A transcrição reversa do RNA para obtenção do cDNA foi realizada com o 

auxílio do Kit SuperScript VILO Master Mix (InvitrogenTM), seguindo recomendações 

do fabricante.  

A mistura de reação foi preparada na proporção de 4 µL de solução de amostra 

em água livre de RNase v/v para 16µL do SuperScript VILO Master Mix (InvitrogenTM), 

mantidas em gelo. A mistura foi incubada durante 10 minutos a 25°C, seguidos de 120 

minutos a 42°C e 5 minutos a 85°C em um termociclador (Biocycler®, versão 3.2). O 

produto de reação foi analisado para quantificação e avaliação do grau de pureza, 

utilizando-se o NanoVue® (General Eletrics), seguido por gel de agorose à 1,2% de 

TBE-formamida, para uma corrida a 90V durante 30 minutos. O gel foi visualizado com 

auxílio de um transiluminador UV (modelo TFP-M/WL, Biosystems®). As triplicatas 

biológicas foram transcritas reversamente de forma separada e armazenadas a -20ºC. 
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3.4.4. Análise da expressão gênica  

Para análise da expressão gênica foi utilizada a técnica de PCR Array utilizando-

se pool gênico de quarto animais em triplicata biológica. As amostras de cDNAs foram 

mensuradas e misturadas em igual concentração (2.000 ng/ml) e diluídas 100 vezes em 

água livre de RNAase. As reações foram realizadas com o kit Taqman® Universal 

Master Mix II (Applied Biosystems®), para volume final de reação por poço de 20 µL, 

sendo 10 µL do Master Mix e 10 µL da amostra diluída. Ao final do procedimento as 

placas foram seladas com adesivo óptico MicroAmpOptical Adhesive Film (Applied 

Biosystems®). A reação de qRT-PCR foi realizada no equipamento ABI 7300 (Applied 

Biosystems), programado para a seguinte configuração: 95º C por 10 minutos, 40 ciclos 

de 95º C por 15 segundos e 60º C por 1 minuto. Os valores de baseline foram ajustadas 

para 3 a 15 ciclos e o threshold, fixada em 0,2 para todos os grupos. As análises foram 

realizadas pelo método de quantificação relativa da expressão gênica (ΔCq). Para a 

seleção do gene normalizador foi utilizado o programa Normfinder, que analisa qual o 

gene apresentou comportamento similar entre os grupos. Os genes alvos foram 

normalizados pelo gene 18S e em seguida, calculados os valores de 2-ΔCq e escore Z [(2-

ΔCq gene específico -  o valor da média da expressão do gene em todos os grupos)/ 

desvio padrão do gene em todos os grupos].  

 

3.4.5. Construção do heatmap 

A construção do heatmap foi feita através do software GENE-E (Broad 

Institute). Os dados foram agrupados de acordo com a semelhança nos valores de 

expressão gênica. Os valores utilizados pertencem ao intervalo [-2,45; 2,45], sendo que 

o valor negativo representa diminuição da expressão gênica, o valor nulo representa 

expressão similar do subgrupo controle e o valor positivo representa aumento da 

expressão. Foram consideradas variações de expressão apenas valores fora do intervalo 

[-0,5; 0,5] a fim de desconsiderar erros de pipetagem. 

 

3.4.6. Análise de enriquecimento  

As análises de enriquecimento dos genes foram feitas através do software “The 

Rat Genome Database 2015: genomic, phenotypic and environmental variations and 
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disease” (Medical College of Wisconsin), que permite consultas simultâneas às bases de 

dados Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (Kanehisa Laboratories) e GO 

Enrichment Analysis (Gene Ontology Consortium). Foram selecionadas apenas as vias 

relevantes ao estudo.  

 

 

3.5. Análise estatística 

Para análise dos dados realizou-se Anova Two-way para múltiplas comparações, 

seguido de pós teste de Tukey’s, utilizando o software Graphpad Prism (versão 5.00).  

Foi considerado estatisticamente significante um p- valor < 0,05.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS
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4.1. Efeitos da indução química por naftaleno e DBT nos parâmetros biológicos  

Os resultados referentes aos efeitos do tratamento com NAF e DBT sobre a 

evolução do peso corporal (PC) estão descritos na figura 14. O painel A representa a 

evolução do PC para o grupo 12S, ao qual se observa redução de peso para o DBT na 

décima e décima segunda semana. O painel B representa a evolução do PC para o grupo 

18S, cujos valores não se diferiram entre os subgrupos.  

 

Figura 14: Evolução do peso corporal ao longo das semanas para os grupos 

experimentais. (A). Subgrupos controle, NAF e DBT tratados ao longo de doze 

semanas. (B). Grupos controle, NAF e DBT ao longo de dezoito semanas de indução, 

com intervalo de oito semanas de latência, até a necrópsia. * diferença para o grupo 

DBT; # diferença para o grupo Controle. 

Os resultados referentes ao peso relativo do fígado (PRF) estão descritos na 

Figura 15. O PRF foi calculado utilizando a razão Peso do Fígado/ PC. Conforme 

observado abaixo, não houve diferença entre os subgrupos. 
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Figura 15: PRF para os dois grupos experimentais. (A). Subgrupos controle, NAF e 

DBT tratados ao longo de doze semanas. (B). Grupos controle, NAF e DBT tratados ao 

longo de dezoito semanas de indução, com intervalo de oito semanas de latência, até a 

necrópsia. 

 

4.2. Avaliações Morfológicas Macroscópicas do fígado, intestino delgado e 

grosso.  

Após a observação macroscópica do fígado nos grupos DBT e NAF observou-se 

que o órgão apresentava aspecto e coloração semelhante ao grupo controle, em 

conformidade com a normalidade do órgão. Em relação ao intestino delgado foram 

observadas projeções na mucosa nos grupos tratados (Figura 16). Essas projeções 

apresentavam uma superfície irregular, enrijecida, com uma tonalidade mais escura em 

relação ao tecido adjacente. Não foi verificado presença de lesões no intestino grosso. 

 

Figura 16: (A) Fotografia de parte do intestino delgado do animal pertencente ao grupo 

CON-18 no qual não é observado projeções. (B, C) Fotografia de parte do intestino 

delgado do animal do grupo NAF-18 e DBT-18, respectivamente, onde observa-se a 

presença de pólipos intestinais. 
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4.3. Avaliação da Expressão Gênica Relativa dos Transcritos  

 Os resultados das análises da expressão de genes relacionados com a progressão 

tumoral em ratos Wistar tratados com DBT e NAF, nos tempos de 12 semanas e 18 

semanas estão listados na tabela 2. De modo geral, foram verificadas 81 regulações 

positivas e quatro negativas para o NAF-12; 83 regulações positivas e quatro negativas 

para o DBT-12; 69 regulações positivas e seis negativas para NAF-18; 36 regulações 

positivas e 43 negativas para DBT-18.Os resultados foram organizados em secções de 

acordo com o período de indução (12S ou 18S) e comparados entre si no final da 

mesma.  
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Tabela 2: Fold-change dos genes analisados 

Variações de expressão dos Genes selecionados no estudo em dois tempos de indução (12 e 18 semanas) com DBT e NAF 

Símbolo Oficial Nome NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 

      

Apcdd1 APC down-regulated 1 2,14 2,1 -2,27 1,94 

Akr1b1 Aldo-keto reductase family 1 member B 1,82 2,33 2,23 -0,25 

Anxa2 Annexin A2 1,41 2,44 1,74 0,62 

Anxa5 Annexin A5 1,67 2,39 2,04 0,15 

Arhgdia Rho GDP-dissociation inhibitor 1,89 2,29 2,45 -1,25 

Atm Ataxia telangiectasia mutated family protein 2,28 1,91 -0,51 2,33 

Atr ATR serine/threonine kinase 2,07 2,17 1,11 1,34 

Axin2 Axin 2 1,73 2,37 2,01 0,21 

Bcl2 BCL2, apoptosis regulator 1,46 2,43 0,29 1,96 

Bcl2l1 BCL2 like 1 1,94 2,27 1,02 -2,44 

Casp2 Caspase 2 1,8 2,34 1,28 1,16 

Casp7 Caspase 7 1,05 2,44 0,57 -2,35 

Ccl2 C-C motif chemokine ligand 2 2,19 2,05 1,37 1,07 

Ccnd1 Cyclin D1 1,77 2,35 1,01 -2,44 

Ccr1 C-C motif chemokine receptor  type 1 0,93 2,43 1,43 1,01 
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Tabela 2 (continução): Fold-change dos genes analisados 

Variações de expressão dos Genes selecionados no estudo em dois tempos de indução (12 e 18 semanas) com DBT e NAF 

Símbolo Oficial Nome NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 

      

Ccr2 C-C motif chemokine receptor type 2 1,87 2,31 1,27 1,18 

Ccr5 C-C motif chemokine receptor  type 5 2,31 1,86 1,54 0,88 

Ceacam3 Carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 3 -1,24 -2,45 0,4 -2,29 

Ceacam4 carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 4 1,59 2,41 0 -2,12 

Cfl1 Cofilin 1 2,04 2,2 1,05 1,4 

Chek2 Checkpoint kinase 2 2,2 2,04 1,05 1,39 

Ckb Creatine kinase, brain 0,92 2,43 1,27 -2,45 

Coro1a Coronin-1ª 1,96 2,25 0,57 1,78 

Csf2 Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 1,45 2,44 2,12 0 

Csf2rb Colony stimulating factor 2 receptor beta common subunit 2,27 1,93 -2,43 1,51 

Ctse Cathepsin E 1,05 2,44 1,1 1,34 

Cxcl11 C-X-C motif chemokine ligand 11 2,45 1,3 0,68 -2,38 

Cxcl16 C-X-C motif chemokine ligand 16 1,79 2,34 1,78 0,56 

Cyp1a1 Cytochrome P450 family 1 subfamily A member 1 -0,2 2,02 0,1 -2,17 

Cyp1a2 Cytochrome P450 family 1 subfamily A member 2 -0,19 2,02 0,09 -2,17 
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Tabela 2 (continução): Fold-change dos genes analisados 

Variações de expressão dos Genes selecionados no estudo em dois tempos de indução (12 e 18 semanas) com DBT e NAF 

Símbolo Oficial Nome NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 

      

Dnaja3 DnaJ heat shock protein family 1,27 2,45 1,13 1,31 

Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 1,87 2,31 0,64 -2,37 

Fos Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit 1,7 2,38 0,61 -2,36 

Fosl1 Fos like 1, AP-1 transcription factor subunit 1,69 2,38 0,62 -2,36 

Gnb2l1 Receptor for activated C kinase 1 2,22 2 1,3 1,15 

Grem1 Gremlin 1, DAN family BMP antagonist 2,07 2,17 0,7 1,68 

Hsf1 Heat shock transcription factor 1 2,03 2,2 0,48 1,84 

Id2 Inhibitor of DNA binding 2, HLH protein 1,33 2,45 1,98 0,25 

Igf1 Insulin-like growth factor 1 -1,96 -2,25 1,84 -2,32 

Igfbp4 Insulin like growth factor binding protein 4 2,3 1,87 0,5 1,83 

Il1α Interleukin 1 alpha 1,96 2,25 0,69 -2,38 

Il1β Interleukin 1 beta 2,21 2,02 1,17 1,28 

Il1r2 Interleukin 1 receptor type 2 1,41 2,44 1,5 0,93 

Il23a Interleukin 23 subunit alpha 1,04 2,44 1,43 1,01 

   

 

Dkk2 Dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 2 2,45 1,17 1,22 1,23 
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Tabela 2 (continução): Fold-change dos genes analisados 

Variações de expressão dos Genes selecionados no estudo em dois tempos de indução (12 e 18 semanas) com DBT e NAF 

Símbolo Oficial Nome NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 

      

Jun Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit 1,81 2,33 0,35 -2,27 

Krt18 keratin 18 1,07 2,44 0,58 -2,35 

Ldha Lactate dehydrogenase A 1,05 2,44 2,41 -0,83 

Lef1 Lymphoid enhancer binding factor 1 2,41 1,59 0,16 2,04 

Lgr5 Leucine rich repeat containing G protein-coupled receptor 5 0,71 2,39 2,45 -1,1 

Map3k8 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 2,43 1,47 2,35 -0,58 

Mmp10 Matrix metalloproteinase-10 (stromelysin 2) 2,1 2,14 0,7 -2,38 

Mmp13 Matrix metallopeptidase 13 1,91 2,28 1,11 -2,45 

Mmp3 Matrix metallopeptidase 3 1,98 2,24 0,09 -2,17 

Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 2,01 2,22 0,68 1,7 

Myc Myc proto-oncogene protein 2,21 2,01 0,41 -2,3 

Nfe2l2 Nuclear factor, erythroid 2 like 2 1,59 2,41 1,99 -2,23 

Pcna Proliferating cell nuclear antigen 2,45 1,15 1,85 0,47 

Pgam1 Phosphoglycerate mutase 1 1,75 2,36 2,41 -1,58 
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Tabela 2 (continução): Fold-change dos genes analisados 

Variações de expressão dos Genes selecionados no estudo em dois tempos de indução (12 e 18 semanas) com DBT e NAF 

Símbolo Oficial Nome NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 

      

Pgk1 Phosphoglycerate kinase 1 1,91 2,29 2,31 -1,87 

Pik3cg Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit 

gamma 

1,71 2,38 0,9 -2,42 

Pnlip Pancreatic lipase -2,12 -2,12 0 -2,12 

Ppp1r15a Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A 1,61 2,4 0,49 1,83 

Prdx1 Peroxiredoxin 1 1,8 2,34 2,12 0 

Ptgs1 Prostaglandin-endoperoxide synthase 1 1,34 2,45 0,38 -2,29 

Ptgs2 Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 1,26 2,45 1,06 -2,44 

Sfrp2 Secreted frizzled related protein 2 0,62 2,36 0 -2,12 

Sod3 Superoxide dismutase 3, extracelular 1,74 2,36 0,65 -2,37 

Sox17 SRY-box 17 2,01 2,22 -2,22 0,21 

Syt1 Synaptotagmin 1 2,14 2,1 0,97 -2,43 

Tagln Transgelin 2,23 2 1,62 -2,4 

Tank TRAF family member associated NFKB activator 1,07 2,44 1,11 1,33 
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Tabela 2 (continução): Fold-change dos genes analisados 

Variações de expressão dos Genes selecionados no estudo em dois tempos de indução (12 e 18 semanas) com DBT e NAF 

Símbolo Oficial Nome NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 

      

Tkt Transketolase 1,7 2,38 1,88 0,42 

Tnc Tenascin C 1,38 2,44 2,45 -1,25 

Tnfrsf17 TNF receptor superfamily member 17 2,22 2 1,86 -2,31 

Tnfrsf1a TNF receptor superfamily member 1A 1,63 2,4 -1,77 -0,58 

Tnfsf9 Tumor necrosis factor superfamily member 9 1,57 2,41 1,14 1,31 

Tp53 Tumor protein p53 2,08 2,16 -0,02 -2,11 

Tpm3 Tropomyosin 3 1,79 2,34 2,35 -1,76 

Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 1,73 2,37 1,04 1,4 

Vegfa Vascular endothelial growth factor A 2,08 2,16 0,52 -2,33 

Wif1 WNT inhibitory factor 1 1,75 2,36 -0,34 2,27 

Wisp1 WNT1 inducible signaling pathway protein 1 -2,12 -2,12 2,45 -1,19 

Wnt10a Wnt family member 10ª 0,72 2,39 0,16 2,03 
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4.3.1. Avaliação da Expressão Gênica Relativa referente ao Grupo 12 Semanas  

O resultado referente ao perfil de expressão gênica relativa referente ao grupo 

12S encontra-se representado no heatmap abaixo (figura 17). Foram criados três 

agrupamentos com o perfil similar de expressão, sendo estes: 

• Agrupamento 1: referente aos genes Igf1, Wisp1, Pnlip e 

Ceacam3, cuja expressão foi regulada negativamente em ambos os grupos teste; 

 • Agrupamento 2: referente aos genes Cyp1a1 e Cyp1a2, no 

qual não foi observado alteração na regulação para o subgrupo NAF-12, enquanto no 

grupo DBT-12 apresentou-se regulado positivamente; 

• Agrupamento 3:  referente aos genes Atm, Apcdd1, Csf2rb, 

Wnt6, Wifi, Sox17, Tnfrsf1a, Bcl2, Wnt10a, Lef1, Mmp9, Grem1, Corola, Ppp1r15a, 

Igfbp4, Hsf1, Il1β, Ctse, Atr, Tank, Tnfsf9, Dnaja3, Vcam1, Cfl1, Chek2, Dkk2, Casp2, 

Gnb2l1, Ccr2, Ccl2, Cd44, Il23a, Ccr1, Ccr5, Il1r2, Pcna, Tkt, Cxcl16, Anxa2, Anxa5, 

Axin2, Id2, Csf2rb, Prdx1, Akr1b1, Mmp13, Ptgs1, Syt1, Ccnd1, Bcl2l1, Ceacam1, 

Ceacam3, Pik3ca, Ckb, Mmp10, Il1α, Cxcl11, Fgfr2, Sod3, Fosl1, Fos, Krt18, Vgfa, 

Ptgs2, Myc, Jun, Tpm3, Casp7, Tp53, Sfp2, Cgm4, Tnfrsf17, Nfe2l2, Tnc, Arhgia, 

Map3k8, Ldha, Pgam1, Pgk, Lgr5 E Tpm3 e Taqln,  cujas expressões gênicas estavam 

reguladas positivamente em ambos os grupos testes.  
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Figura 17: Heatmap referente ao grupo 12S, de acordo com o Gene-E. Azul: regulação 

negativa do gene; Vermelho: regulação positiva do gene; Branco: sem alteração da 

expressão gênica.  
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Os resultados referentes aos processos celulares e às vias de sinalização afetadas 

para o grupo 12S estão representados na figura 18. Todos os genes envolvidos com a 

apoptose, hipóxia, respostas imune e inflamatória e com as vias de sinalização mediadas 

por citocina e quimiocinas, JAK-STAT, MAPK, mTOR, NF-kß   e TNF (painéis R, Q, 

T, U, M, A, B, C, D e H, respectivamente), apresentaram aumento da expressão gênica 

para ambos os subgrupos testes.  O gene Igf1, referente às vias pertinente a replicação, 

reparo e manutenção do DNA, via p53, via da RAS e via do receptor do tipo Toll-like e 

aos processos envolvidos com estresse e crescimento celular, comunicação célula a 

célula e com a homeostase, apresentou regulação negativa para ambos os grupos testes 

(painéis V, F, G, I, P, L, N e R, respectivamente).  Em relação à homeostase (R), além 

do gene Igf1, o Pnlip também apresentou regulação negativa para ambos os subgrupos 

testes e os genes Cyp1a1 e Cyp1a2, do subgrupo NAF-12, não apresentaram diferença 

de expressão gênica. O gene Pnlip também foi o único com regulação entre os genes 

envolvidos com o metabolismo (S). Em relação à via Wnt (J), apenas o gene Wisp1 

apresentou regulação negativa em ambos os testes.  
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Figura 18: Regulação dos genes (The Rat Genome Database 2015) para os grupos 12S de acordo com os processos celulares e as vias de 

sinalização onde atuam.  
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Figura 18 (continuação): Regulação dos genes (The Rat Genome Database 2015) para os grupos 12S de acordo com os processos celulares 

e as vias de sinalização onde atuam.  
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Figura 18 (continuação): Regulação dos genes (The Rat Genome Database 2015) para os grupos 12S de acordo com os processos celulares 

e as vias de sinalização onde atuam.  
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4.3.2.  Avaliação da Expressão Gênica Relativa referente ao Grupo 18 Semanas 

O resultado referente ao perfil de expressão gênica relativa referente ao grupo 

18S encontra-se representado no heatmap da figura 19. Foram gerados seis 

agrupamentos com perfil similar de expressão gênica, sendo estes:  

• Agrupamento 1: referente aos genes Atm, Apcdd1, Csf2rb, Wnt6 e 

Wifi, no qual foi observado aumento da expressão em DBT-18 e diminuição em 

NAF-18; 

• Agrupamento 2: referente aos genes Sox17 e Tnfrsf1a, no qual se observa 

diminuição da expressão para NAF-18, enquanto no grupo DBT-18 não foi observada 

alteração na expressão gênica; 

• Agrupamento 3: referente aos genes Bcl2, Wnt10a, Lef1, Mmp9, Grem1, 

Corola, Ppp1r15a, Igfbp4, Hsf1, Il1β, Ctse, Atr, Tank, Tnfsf9, Dnaja3, Vcam1, Cfl1, 

Chek2, Dkk2, Casp2, Gnb2l1, Ccr2, Ccl2, Cd44, Il23a, Ccr1, Ccr5 e Il1r2, cuja 

expressão foi regulada positivamente para DBT-18, mantendo-se inalterada em NAF-

18. 

• Agrupamento 4: referente aos genes Pcna, Tkt, Cxcl16, Anxa2, Anxa5, 

Axin2, Id2, Csf2rb, Prdx1 e Akr1b1, no qual foi observado aumento de expressão em 

ambos os grupos de tratamento; 

• Agrupamento 5: referente aos genes Mmp13, Ptgs1, Syt1, Ccnd1, Bcl2l1, 

Ceacam1, Ceacam3, Pik3ca, Ckb, Mmp10, Il1α, Cxcl11, Fgfr2, Sod3, Fosl1, Fos, 

Krt18, Vgfa, Ptgs2, Myc, Cyp1a1, Cyp1a2, Jun, Tpm3, Casp7, Tp53, Sfp2, Cgm4 e 

Pnlip, cuja expressão não alterou em NAF-18, enquanto em DBT-18 a expressão foi 

regulada negativamente; 

• Agrupamento 6: referente aos genes Igf1, Tnfrsf17, Nfe2l2, Wisp1, Tnc, 

Arhgia, Map3k8, Ldha, Pgam1, Pgk, Lgr5 E Tpm3 e Taqln, no qual foi observado 

aumento de expressão em NAF-18 e diminuição em DBT-18.  
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Figura 18: Heatmap referente ao grupo 18S, de acordo com o Gene-E. Azul: regulação 

negativa do gene; Vermelho: regulação positiva do gene; Branco: sem alteração da 

expressão gênica.  
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Os resultados referentes à análise de enriquecimento referente aos genes 

envolvidos nos processos celulares e nas vias de sinalização afetadas para o grupo 18S 

estão representados na figura 20.  

O painel (A) representa os genes envolvidos com a via de sinalização da JAK-

STAT.  Os genes Bcl2 e Csf2   apresentam diferença de expressão apenas em NAF-18; 

os genes Bcl2l1, Ccnd1 e Pik3cgI apresentaram regulação positiva em NAF-18 e 

negativa em DBT-18. O gene Il23a apresentou aumento de expressão para ambos os 

grupos. Foi observada diminuição da expressão do gene Myc apenas para o grupo DBT-

18 e o gene Csf2rb apresentou regulação negativa no grupo NAF-18 e positiva em 

DBT-18.  

O painel (B) representa os genes envolvidos com a via de sinalização MAPK. Os 

genes Fgfr2, Fos, Map3k8, Il1α, Pik3cg e Tpm3 apresentaram regulação positiva para 

NAF-18 e regulação negativa para DBT-18. Os genes Myc e Jun apresentaram 

diminuição de expressão apenas para o DBT-18. Os genes Ilr2 e Il1β apresentaram 

aumento de expressão para ambos os grupos; o gene Tnfrsf1a apresentou diminuição da 

expressão para ambos os grupos.  

O painel (C) representa os genes envolvidos com a via de sinalização mTOR. Os 

genes Fos, Cxc11, Igf1 e Map3k8 apresentaram aumento de expressão em NAF-18 e 

diminuição em DBT-18. O gene Il1β apresentou aumento de expressão para ambos os 

grupos; e o gene Jun apresentou regulação negativa de expressão apenas em DBT-18.  

O painel (D) representa os genes envolvidos com a via de sinalização NF-kß. O 

gene Bcl2 apresentou diferença de expressão apenas em NAF-18, no qual se observa 

regulação positiva. O gene Bcl2l1 apresentou regulação positiva em NAF-18 e negativa 

em DBT-18. Os genes Il1β e Vcam apresentaram regulação positiva em ambos os 

ensaios; e o gene Tnfrsf1a apresentou regulação negativa em ambos os grupos. 

O painel (E) representa os genes relacionados com a via de sinalização da PI3K-

AKT. Os genes Vegfa, Tnc, Pik3cg, Igf1, Fgfr2, Ccnd1 e Bcl2l1 apresentaram aumento 

de expressão em NAF-18, e os genes Tp53, Myc e Bcl2 não apresentaram diferença de 
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expressão. Apenas o gene Bcl2 do subgrupo DBT-18 apresentou aumento de expressão. 

Os demais genes apesentaram redução de expressão.  

O painel (F) representa os genes envolvidos com a via de sinalização da p53. Os 

genes Igf1 e Ccnd1 apresentaram aumento da expressão em NAF-18 e diminuição em 

DBT-18. O Tp53 não apresentou diferença de expressão em NAF-18 enquanto em 

DBT-18 foi observada diminuição. O gene Atm apresentou regulação negativa em NAF-

18 e positiva em DBT-18. O gene Chek2 apresentou aumento de expressão em ambos 

os ensaios.  

O painel (G) representa os genes relacionados com a via de sinalização TGF. O 

gene Myc não apresentou diferença de expressão em NAF-18 e em DBT-18 foi 

observada diminuição da expressão para o mesmo. O gene Id1 apresentou regulação 

positiva em NAF-18 e negativa em DBT-18.  

O painel (H) representa os genes relacionados com a via de sinalização TNF. Os 

genes Vcam1, Mmp9, Il1β e Ccl2 apresentaram aumento de expressão em ambos os 

testes. Os genes Ptgs1 e Jun apresentaram diferença de expressão apenas em DBT-18, 

que foi regulado negativamente. Os genes Pik3cg, Mmp13, Map3k8, Fos e Casp7 

apresentaram aumento de expressão em NAF-18 e diminuição em DBT-18. Os genes 

Prdx1 e Csf2 apresentaram diferença de expressão apenas em NAF-18, que foi regulado 

positivamente. O gene Tnfrsf1a foi regulado negativamente.  

A via do receptor do tipo Toll-like está representada no painel (I). Os genes 

Map3k8, Igf1, Fos e Cxc11 apresentaram regulação positiva para NAF-18 e negativa 

para DBT-18. O gene Jun apresentou diferença de expressão apenas em DBT-18, que 

foi regulada negativamente. O gene Ifg1 apresentou aumento de expressão em ambos os 

testes. 

O painel (J) refere-se aos genes pertencentes a via WNT. Os genes Wif1 e Lef1 

apresentaram diferença de expressão apenas em DBT-18, que foi regulado 

positivamente. Os genes Tp53, Sfrp2 e Jun apresentaram regulação negativa apenas em 

DBT-18, não sendo observada diferença de expressão em NAF-18. O gene Sox17 

apresentou diferença de expressão apenas em NAF-18, que foi regulado negativamente. 
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Os genes Pik3cg, Fos e Ccnd1 apresentaram aumento de expressão em NAF-18 e 

diminuição em DBT-18.    Os genes Dkk2 e Anxa2 apresentaram aumento de expressão 

em ambos os testes. O gene Atm regulou-se negativamente em NAF-18 e positivamente 

em DBT-18.  

O painel (K) refere-se aos genes envolvidos com a apoptose. Os genes Tp53, 

Myc e Jun apresentaram diferença de expressão apenas em DBT-18, que foi regulado 

negativamente. O gene Tnfrsf1a apresentou diminuição de expressão em ambos os 

ensaios. Os genes Pik3cg, Fos, Casp7, Bcl2l1 e Il1α apesentaram aumento de expressão 

em NAF-18 e diminuição em DBT-18. Os genes Il1β, Atr e Gnb2l1 apresentaram 

aumento de expressão em ambos os grupos testes. Os genes Cs2rb e Atm apresentaram 

diminuição de expressão em NAF-18 e aumento em DBT-18. O gene Bcl2 apresentou 

diferença de expressão apenas em DBT-18, que foi regulada positivamente. 

O painel (L) refere-se aos genes envolvidos com o crescimento celular.  Os 

genes Vegfa, Tagln, Ptgs2, Pik3cg, Id2, Fgfr2 e Bcl2l1 apresentaram regulação positiva 

em NAF-18 e negativa em DBT-18. Os genes TP53, Myc e Jun apresentaram diferença 

de expressão apenas em DBT-18, que foi regulado negativamente. Os genes Ppp1r15a e 

Bcl2 apresentaram diferença de expressão apenas em DBT-18, que foi regulada 

positivamente. Os genes Mmp9, Igfbp4, Grem1 e Gnb2l1 apresentaram aumento de 

expressão para ambos os testes. O gene Id2 apresentou aumento de expressão em NAF-

18, mantendo-se inalterada em DBT-18.  

O painel (M) refere-se aos genes relacionados com a via de sinalização mediada 

por citocina e quimiocina. Os genes Il1α, Fos, Cxcl11, Casp7 e Bcl2l1 apresentaram 

aumento de expressão em NAF-18 e diminuição em DBT-18. Os genes Gnb2l1, Cxc16, 

Ccr1, Ccr2, Ccr5 e Ccl2 apresentaram regulação positiva em ambos os testes. O gene 

Csf2rb apresentou diminuição de expressão em NAF-18 e aumento em DBT-18. O gene 

Csf2 apresentou diferença de expressão apenas em NAF-18, que foi regulado 

positivamente. O gene Bcl2 apresentou diminuição da expressão em DBT-18, 

mantendo-se inalterada em NAF-18.  
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O painel (N) refere-se aos genes relacionados com o ciclo celular. Os genes 

Tp53 e Myc apresentaram diminuição de expressão em DBT-18, mantendo-se inalterada 

em NAF-18. O gene Pcna apresentou aumento de expressão em NAF-18, mantendo-se 

inalterada em DBT-18. Os genes Chek2 e Atr apresentaram aumento de expressão em 

ambos os testes. O gene Atm apresentou regulação negativa em NAF-18 e positiva em 

DBT-18.   

O painel (O) representa os genes relacionados com a comunicação célula- 

célula. Os genes Pik3cg, Ccnd1 e Igf1 apresentaram aumento de expressão em NAF-18 

e diminuição em DBT-18. O gene Myc apresentou regulação negativa em DBT-18, 

mantendo-se inalterada em NAF-18.  

O painel (P) representa os genes relacionados com o estresse celular. Os genes 

Nfe2l2, Igf1 e Ccnd1 apresentaram aumento da expressão em NAF-18 e diminuição em 

DBT-18. Os genes Chek2 e Atr apresentaram aumento de expressão em ambos os testes. 

O gene Tp53 apresentou diferença de expressão apenas em DBT-18, que foi regulada 

negativamente. O gene Atm apresentou regulação negativa em NAF-18 e positiva em 

DBT-18.  

O painel (Q) refere-se aos genes relacionados com a hipóxia. Os genes Vegfa, 

Pgk1 e Ldha apresentaram regulação positiva em NAF-18 e negativa em DBT-18. O 

gene Gnb2l1 apresentou aumento de expressão em ambos os testes. O gene Jun foi 

regulado negativamente em DBT-18, mantendo-se inalterada em NAF-18. O gene Id2 

apresentou regulação positiva em NAF-18, mantendo-se inalterada em DBT-18.  

Os genes relacionados com a homeostase estão representados no painel (R). Os 

genes Pgam1, Ldha, Igf1, Fos e Arhgdia apresentaram regulação positiva em NAF-18 e 

negativa em DBT-18.  Os genes Cyp1a1, Cyp1a2 e Jun apresentaram diferença de 

expressão apenas em DBT-18, que foi regulado negativamente. Os genes Id2 e Akr1b1 

apresentaram aumento de expressão em NAF-18, mantendo-se inalterada em DBT-18.  

Os genes Gnb2l1, Cfl1 e Ccl2 apresentaram aumento de expressão em ambos os testes.  

O painel (S) representa os genes relacionados com o metabolismo celular. Os 

genes Pgam1, Ldha, Ptgs1, Pgk2, Ckb e Casp7 apresentaram regulação positiva em 
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NAF-18 e negativa em DBT-18.  Os genes Cyp1a1, Cyp1a2, Ptgs1 e Pnlip 

apresentaram diferença de expressão apenas em DBT-18, que foi regulado 

negativamente. Os genes Tkt e Akrb1b1 apresentaram regulação positiva em NAF-18, 

não apresentando diferença de expressão em DBT-18. O gene Ccl2 apresentou aumento 

de expressão em ambos os testes.  

O painel (T) representa os genes relacionados com a resposta imune. Os genes 

Tank, Ilr2, Il1β, Gnb2l1 e Cf1l apresentaram aumento de expressão em ambos os testes. 

Os genes Mpa3k8, Il1α, Fos e Cxc11 apresentaram aumento de expressão em NAF-18 e 

diminuição em DBT-18. O gene Tnfrsf1a apresentou diminuição de expressão em 

ambos os testes. O gene Jun apresentou diferença de expressão apenas em DBT-18, que 

foi regulado negativamente. O gene Csf2 apresentou aumento de expressão em NAF-18, 

mantendo-se inalterada em DBT-18.  

O painel (U) representa os genes relacionados com a resposta inflamatória. Os 

genes Tank, Ilr2, Il1β, Gnb2l1 e Il23a apresentaram aumento de expressão em ambos os 

testes. Os genes Mpa3k8, Il1α, Fos e Cxc11 apresentaram aumento de expressão em 

NAF-18 e diminuição em DBT-18. O gene Tnfrsf1a apresentou diminuição de 

expressão em ambos os testes. Os genes Jun e Myc apresentaram diferença de expressão 

apenas em DBT-18, que foi regulado negativamente.  

O painel (V) apresenta os genes relacionados com a via pertinente para a 

replicação, reparação e manutenção do DNA. Os genes Chek2 e Atr apresentaram 

aumento de expressão em ambos os testes. Os genes Vegfa, Pgk1, Nfe2l2, Ldha, Igf1, 

Fos e Ccnd1 apresentaram aumento de expressão em NAF-18 e diminuição em DBT-

18. Os genes Pcna e Id2 apresentaram diferença de expressão apenas em NAF-18, que 

foi regulada positivamente. O gene Atm apresentou regulação negativa em NAF-18 e 

positiva em DBT-18. Os genes Tp53, Myc e Jun apresentaram regulação negativa em 

DBT-18, mantendo-se inalterado em NAF-18.  
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Figura 19: Regulação dos genes (The Rat Genome Database 2015) para os grupos 18S de acordo com os processos celulares e as vias de 

sinalização onde atuam.  
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Figura 20 (continuação): Regulação dos genes (The Rat Genome Database 2015) para os grupos 18S de acordo com os processos celulares 

e as vias de sinalização onde atuam.  
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Figura 21 (continuação): Regulação dos genes (The Rat Genome Database 2015) para os grupos 18S de acordo com os processos celulares 

e as vias de sinalização onde atuam.  
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4.3.4. Diferença na regulação da expressão gênica entre os grupos 18S e 12S  

No que diz respeito à regulação dos genes entre os diferentes grupos de indução, 

quando comparado todos os testes simultaneamente, observa-se um padrão de 

expressão, sendo este positivo ou negativo para todos os quatro subgrupos (DBT-12, 

NAF-12, DBT-18 e NAF-18), conforme observado na figura 12 Entretanto, alguns 

genes apresentaram comportamentos distintos. Os genes Apcdd1, Wnt6, Sox17 e Csf2rb 

do subgrupo NAF-18e os genes Ccnd1, Casp7, Fosl1, Mmp10, Fgfr2, Krt18, Lgr5, 

Tnfrsf17, Bcl2l1, Cxcl11, Ptgs2, Mmp13, Il1α, Syt1, Ptgs1, Sfrp2, Sod3, Mmp3, Tnc, 

Fos, Jun, Cyp1a1, Cyp1a2, Myc, Tp53, Tagln, Arhgdia, Pgk1, Ldha, Pgam1, Ckb, 

Vegfa, Pik3cg, Nfe2l2, Map3k8, Ceacam1, Cgm4 e TPM3 do subgrupo DBT-18, foram 

regulados negativamente, enquanto nos demais grupos a regulação foi positiva. Os 

genes Wisp1 e Igf1 do subgrupo NAF-18, apresentaram aumento de expressão, 

enquanto nos demais subgrupos foram observados diminuição. Nos genes Cyp1a e 

Cyp1a2 foram verificadas aumento da expressão para o subgrupo DBT–12, diminuição 

em DBT–18 e os subgrupos NAF-12 e NAF-18 a expressão manteve-se inalterada. 
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Figura 22: Heatmap referente aos quatro grupos experimentais. A: Genes organizados 

em ordem alfabética. B: Genes organizados em valores  de expressão semelhantes. 

Azul: regulação negativa do gene; Vermelho: regulação positiva do gene; Branco: sem 

alteração da expressão gênica. 
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Este trabalho investigou o efeito da indução química pelos compostos DBT e 

NAF na variação da expressão gênica de pólipos intestinais de ratos Wistar. Em suma, 

ambos os compostos foram capazes de gerar projeções semelhantes a pólipos no 

intestino delgado, assim como alterar a expressão gênica de importantes vias de 

sinalização envolvidas com a progressão e manutenção do câncer.  

Em relação aos efeitos da indução nos parâmetros biológicos, pode-se observar 

aumento do PC para todos os grupos. Porém, para o grupo DBT-12, foi observada 

redução do PC na décima e décima primeira semana. Os animais tratados com DBT ou 

NAF apresentaram diarreia após a indução, porém, a diferença de peso foi observada 

apenas para o NAF-12. Não foi observada alterações macroscópicas no fígado e em seu 

peso, sugerindo que a indução química apresentou efeito local, específico no intestino 

delgado. A ausência de projeções no intestino grosso corrobora com resultados obtidos 

anteriormente em nosso grupo de pesquisa.  

Células tumorais tendem a apresentar características distintas que a possibilitam 

constituir um microambiente propício à manutenção e proliferação celular. Tais 

características são provenientes de alterações relacionadas em diversos processos 

celulares e em vias de sinalização, que resulta em células incapazes de responder 

comandos para o controle celular, com alta capacidade de multiplicação, metabolismo e 

baixa diferenciação celular.  

 

5.1. Alteração da expressão de genes relacionados aos processos celulares 

 

5.1.1. Apoptose, crescimento celular, ciclo, comunicação celular.  

A ocorrência de apoptose no tecido epitelial intestinal normal apresenta-se 

elevado apenas nas bases das criptas, que são regiões mais propensas para ocorrência de 

dano ao DNA devido ao contato com o produto gástrico (WATSON; PRITCHARD, 

2000). Porém, o aumento exacerbado da mesma pode ser indício de que os mecanismos 

de reparação estejam ativados em resposta ao dano celular, enquanto a diminuição pode 

indicar falha nesses mecanismos. O crescimento celular envolve aumento da massa 

celular, duplicação do DNA e mitose. Fatores de crescimento e hormônios são 

essenciais para uma exata regulação desses mecanismos envolvidos com o crescimento 

celular.  O mecanismo de controle celular é dependente de fatores estimulantes e 
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inibidores, no qual se encontram em equilíbrio. Porém, o surgimento de uma célula 

mutada pode resultar em clones com propensão ao crescimento e divisão celular 

exacerbada, insensíveis aos mecanismos reguladores normais (INCA, 2002). 

Além disso, no intestino as células basais sofrem um processo gradual de 

diferenciação celular à medida que atingem a superfície epitelial, no qual irão assumir 

as funções do epitélio intestinal. O contato direto com a luz intestinal expõe as células à 

estímulos físicos e químicos e à possíveis agressões provenientes de processos 

inflamatórios, infecciosos e traumáticos. Devido às exposições potencialmente lesivas 

as células epiteliais estão sujeitas a ocorrência de danos ao DNA (PINHO; ROSSI, 

1998). 

Evolutivamente, foram selecionadas estratégias para tolerar ou reparar danos 

causados no material genético. Entre as estratégias adotadas destacam-se a regulação do 

ciclo celular através dos genes supressores de tumor, dos oncogenes e dos genes de 

reparo de DNA (CROCE, 2008). Células tumorais tendem a apresentar diminuição da 

capacidade apoptótica, aumento do crescimento celular, incapacidade de controlar o 

ciclo celular devido a falhas em diversos mecanismos regulatórios e também da perda 

da comunicação entre as células. A comunicação celular é essencial para o crescimento, 

desenvolvimento e organização celular. 

A fim de avaliar variações na expressão gênica de genes selecionados.com 

papeis específicos nos processos celulares controle que poderiam mostrar e diferenciar o 

potencial carcinogênico de DBT comparado ao NAF.  Para a apoptose os genes 

analisados foram: Atm, Atr, Bcl2, Bcl2l1, Casp7, Csf2rb, Il1α, Il1β, Pcna, Pik3cg, 

Tnfrsf1ae Tp53; para o crescimento celular: Bcl2, Bcl2l1, Fgfr2, Grem1 Gnb2l1, Id2, 

Igfbp4, Jun, Mmp9, Myc, Pik3cg, Ptgs2, Ppp1r15a, Tagln, TP53, Vegf a para o controle 

do ciclo celular: Atr, Atm, Ccnd1, Chek2, Myc, Pcna eTp53. 

O gene Bcl2 codifica uma proteína anti-apoptótica que regula a morte celular 

através do controle da permeabilidade da membrana mitocondrial, enquanto o Bcl2l1, 

ou Bcl-x, inibe a apoptose através da inativação das caspases, além de regular a barreira 

G2 e a progressão para a citocinese durante a mitose. Verificou-se aumento de 

expressão de Bcl2 em NAF-12, DBT-12 e DBT-18. Não houve diferença de expressão 

em NAF-18. A regulação positiva desse gene é comumente observada em tumores 

(BOUSSEROUEL et al., 2010). Possivelmente o período de latência fez com que os 



 

66 

 

níveis de expressão em NAF-18 se igualassem ao observado no controle. É possível 

também que tenha ocorrido uma modulação proveniente do gene Ptgs2, no qual há 

indícios de interferência na expressão de Blc2, sem alterar a expressão de Bcl2l1 

(SHENG et al., 1998).  Em relação ao gene Bcl2l1, verificou-se regulação negativa 

apenas para DBT-18. Todos os demais apresentaram aumento de expressão. O aumento 

da expressão de Bcl2l1 também se encontra elevado em tecidos tumorais (JIN-SONG et 

al., 2011).  No que diz respeito à regulação negativa de Bcl2l1 em DBT-18, é possível 

que a mesma esteja sobre interferência de uma desregulação da via STAT-3, que gerou 

alterações em genes alvos a jusante, como o Bcl2l1, em resposta ao carcinógeno. Outra 

possível explicação diz respeito à atuação de algum gene supressor de tumor, como por 

exemplo, o gene Large Tumor Suppressor Kinase 2 (Lats2) que controla a tumorigênese 

através da regulação negativa da proliferação celular ou da modulação positiva da 

apoptose.  

Os genes Casp2 e Casp7 codificam membros da família de cisteína-protease 

aspártica (caspases), essenciais à execução da apoptose. Verificou-se aumento da 

expressão dos genes Casp2 e Casp7, com exceção ao DBT-18/Casp7. Em resposta ao 

dano no DNA ou outras formas de estresse celular, a Casp2 induz a permeabilização da 

membrana mitocondrial externa e, consequentemente, a ativação da cascata das 

caspases, incluindo a Casp7 (KUMAR, 2009). A diminuição da Casp7 pode ter 

ocorrido devido a desregulação do gene Bcl2l1, influenciando a expressão de um gene a 

jusante, o Antagonist/Killer 1 (Bak). A Bak é capaz de controlar diversos iniciadores de 

caspases (RUIZ-VELA et al., 2005). A regulação negativa na cascata das caspases pode 

ser indício de uma redução da capacidade apoptótica.  

Os genes Atm e Atr codificam proteínas que participam do controle do ciclo 

celular, regulando diversas proteínas adjacentes à via, incluindo a p53. Estão 

relacionados com a interrupção do ciclo celular, reparação de danos ao DNA e 

estabilização do genoma.  Verificou-se diminuição de expressão apenas para o NAF-18 

com o gene Atm. Todos os demais genes apresentaram aumento de expressão. A 

diminuição da expressão de ambos os genes é comumente encontrada em tumores 

malignos, devido à perda da capacidade apoptótica apresentada por essas células 

(WAHA et al., 1998; DINIZ et al., 2015). Entretanto, o aumento da expressão pode ser 

oriundo da regulação de genes de reparo do DNA associados à Atm /Chek2 ou à 
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Atr/Chek1. O gene Chek2 codifica uma proteína reguladora do ponto de checagem do 

ciclo celular. Verificou-se aumento de expressão para todos os grupos analisados, 

sugerindo um aumento na atividade da mesma em função dos danos acarretados pelos 

carcinógenos. 

O gene Ccnd1 codifica uma proteína pertencente à família da ciclina que 

funciona como regulador de quinase. A ciclina D1 é a principal ciclina envolvida na 

transição G1 para S do ciclo celular, a qual é regulada pela quinases dependentes de 

ciclina. Apenas o DBT-18 apresentou regulação negativa, enquanto os demais 

apresentaram aumento de expressão para esse gene. Tecidos tumorais geralmente 

apresentam aumento da expressão gênica e está relacionada com a progressão tumoral 

(Balcerczaka et al., 2005).  

O gene Myc codifica uma fosfoproteína multifuncional, que desempenha um 

papel na progressão do ciclo celular, apoptose e transformação celular. Essa proteína 

funciona como um fator de transcrição que regula a transcrição de genes alvo 

específicos. Esse gene, quando mutado, influencia uma expressão anormal de muitos 

alvos a adjacentes, contribuindo para o surgimento de diversos tipos de cânceres 

(NESBIT; TERSAK; PROCHOWNIK, 1999). Entretanto, somente a super expressão 

do Myc não induz proliferação celular, sendo dependente de outros genes como o Tp53 

e Bax, que estão envolvidos com a apoptose (EVAN et al., 1992; FARIA; 

RANBENHORST, 2006; HOFFMAN; LIEBERMANN, 2008). Nossos resultados 

mostraram que nos grupos NAF-12 e DBT-12 houve aumento da expressão de Myc. 

Nos tecidos intestinais do grupo NAF-18 essa expressão não alterou e no grupo DBT-18 

o gene foi regulado negativamente. Inesperadamente a expressão negativa de Myc nos 

grupos 18S em conjunto com a alterada expressão de Tp53 nos mesmos grupos, podem 

colaborar para a diminuição da proliferação celular.  

O gene supressor de tumor Tp53 atua na regulação do ciclo celular, através do 

controle da progressão celular da fase G1 para a fase S, na indução da apoptose e na 

reparação do DNA, devido a isso é considerado crucial à carcinogênese. O aumento da 

expressão observada em NAF-12 e DBT-12 sugere que o Tp53 está mais ativo na 

presença dos carcinógenos. Em contrapartida, o período de latência em NAF-18 foi 

capaz de normalizar a expressão em NAF-18, porém incapaz em DBT-18. Outra 

possível explicação é que o tratamento prolongado foi capaz de provocar danos ao 
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DNA, resultando em uma instabilidade cromossômica, conforme observado por 

(POLAKOVA VYMETALKOVA et al., 2013) que notificou aumento da expressão 

gênica do Tp53 em ratos tratados com azoximetano (AZO) e/ou sulfato de sódio de 

dextrano (DXN) durante um mês, porém sem alteração nos grupos AZO e DXN e 

diminuição no grupo AZO + DXN para tratamento de quatro meses.  

Os genes Anxa2 e Anxa5 codifica um membro da família anexina. Os membros 

desta família de proteínas de ligação a fosfolípidos dependentes de cálcio desempenham 

um papel na regulação do crescimento celular e nas vias de transdução de sinais. Esta 

proteína funciona como um fator autócrino que aumenta a formação de osteoclastos e 

reabsorção óssea. O gene Anxa5 têm sido implicadas em eventos relacionados com 

membranas ao longo de vias exocitóticas e endocitóticas (O'LEARY et al., 2016). 

Verificou-se regulação positiva de Anxa2 em todos os grupos experimentais. O gene 

Anxa5 aumentou a expressão nos grupos NAF-12, DBT-12, NAF-18 e não foi alterado 

no grupo DBT-18. Sabe-se que o aumento da expressão proteica de ANXA2 está 

associado com a progressão e metástase de carcinoma hepatocelular (ZHANG, et al., 

2012). O estudo de (DONG, Z. et al., 2014) mostrou que Anxa2 foi super expresso em 

linhas celulares MHCC97-H, que tem forte potencial metastático. Além disso, foi visto 

que a proteína ANXA2 foi regulada positivamente na membrana e no citoplasma de 

tecidos com carcinoma hepatocelular. (SILVA, et al., 2015) mostraram aumento nos 

níveis proteicos de ANXA5 em ratos tratados com DBT. Apesar de não ter sido 

encontrado aumento da expressão do gene Anxa5 no grupo DBT-18, pode supor que 

mecanismos de regulação pós-transcricionais acarretem aumento da tradução dessa 

proteína. Outra possível explicação é que a diferença de protocolo tenha gerado 

expressões de mRNA distintas.  

O gene Arhgdia codifica uma proteína da família Rho GTPase, responsável por 

inibir a dissociação da Rho Guanina Difosfato, mantendo-as em um estado inativo. A 

ativação dos receptores dos fatores de crescimento e das integrinas podem promover a 

fosforilação de GDP em GTP, alterando a modulação de moléculas efetoras, a fim de 

controlar sua ativid ade e localização. O aumento da expressão proteica de ARHGDIA é 

comumente encontrada em tumores e pode estar relacionado com um mau prognóstico 

da doença (O'LEARY et al., 2016). Zhao et al. (2008) observaram que o aumento da 

expressão de ARHGDIA estimulava o crescimento e a migração de células tumorais in 
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vitro. O presente estudo observou regulação negativa apenas em DBT-18, enquanto nos 

demais foi visto aumento de expressão. Reforçando nossos dados de mRNA, Silva, et 

al. (2015) observaram aumento desta proteína em pólipos intestinais de ratos induzidos 

quimicamente por DBT.  

O gene Grem1 codifica um membro da família da proteína antagonista 

morfogenética óssea. Esta proteína pode desempenhar um papel na regulação da 

organogênese, da modelação do corpo e da diferenciação de tecidos (O'LEARY et al., 

2016). Foram observados aumento da expressão do gene em todos os grupos. Em uma 

pesquisa clínica em humanos também foi observada regulação positiva para adenomas e 

tumores malignos, corroborando com os nossos resultados (GALAMB et al., 2012).  

O gene Gnb2l1, ou Rack1, codifica uma proteína citosólica que pode interagir 

com diferentes moléculas de sinalização, sendo crucial em muitas respostas biológicas, 

incluindo a resposta imune, o crescimento celular, a adesão, a migração e a divisão 

celular. Esse gene possui um importante papel para a progressão do CCR, incluindo 

metástase, invasão e prognóstico. Todos os grupos apresentaram regulação positiva, 

assim como observado por Jin et al. (2014), em um estudo com pacientes acometidos 

por CCR. Além disso, estudo realizado por nosso grupo de pesquisa encontrou aumento 

da expressão proteica em pólipos intestinais de ratos (SILVA, et al., 2015). 

O gene Fgfr2 codifica uma proteína membro da família do receptor do fator de 

crescimento de fibroblastos, no qual a porção extracelular da proteína interage com 

fatores de crescimento de fibroblastos, acionando uma cascata de sinais, influenciando a 

mitogênese e a diferenciação. Com exceção ao DBT-18, que apresentou diminuição da 

expressão, todos os genes apresentaram regulação positiva. Estudo clínico demonstrou 

que os níveis de expressão desse gene eram mais elevados na mucosa adjacente normal 

do que em tecido de cancro colorretal (SATO et al., 2009). É possível que os demais 

tratamentos não fossem capazes de induzir tal resposta. 

O gene Lgr5 é um membro da família de receptor de proteína G, que codifica 

um receptor para R-espondinas e desempenha um papel na formação e manutenção de 

células estaminais intestinais adultas, durante o desenvolvimento pós-embrionário. Foi 

observada regulação negativa apenas em DBT-18, enquanto os demais apresentaram 

aumento de expressão. O aumento de expressão é encontrado em tumores de CCR, 
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porém, a diminuição da expressão encontrada em DBT-18 pode ser devido a uma 

regulação proveniente da sinalização WNT/β-catenina (FAN et al., 2010). 

O gene Id2 codifica uma proteína pertence à família de inibidores de ligação ao 

DNA, que inibem as funções de fatores de transcrição. Esta proteína pode desempenhar 

um papel na regulação negativa da diferenciação celular. O DBT-18 apresentou valores 

de expressão semelhante ao controle, enquanto os demais apresentaram aumento da 

mesma. Estudo in vitro utilizando células de câncer de colón humanas (HCT116) 

observou que a regulação de Id2 é dependente da Smad Family Member 4 (Smad4), 

sendo esse um possível supressor tumoral (SHI et al., 2012). Células tumorais tendem a 

apresentar maior expressão de Id2, porém em DBT-18 a latência pode ter favorecido a 

regulação da mesma por Smad4, resultando nos valores de expressão observados no 

presente estudo.  

O gene Igfbp4 codifica uma proteína membro da família do fator de crescimento, 

que possui um domínio de IGFBP e um domínio tiroglobulina tipo I. Já o Igf1 codifica 

uma proteína que tem função e estrutura similares à insulina e medeia o crescimento e o 

desenvolvimento. Todos os grupos apresentaram aumento de expressão de Igfbp4, 

possivelmente devido à modulação de IGF por mecanismos endócrinos, parácrinos e 

autócrinos (HOEFLICH et al., 1996; MICHELL et al., 1997). O Igfbp4 inibe a 

proliferação celular via mecanismo dependente de IGF, portanto no nosso estudo a 

regulação positiva desse gene pode ter ocorrido em resposta aos carcinógenos (DIEHL 

et al., 2004).  

O gene Jun codifica uma proteína que é altamente semelhante à da proteína viral 

e que interage diretamente com as sequências de DNA alvo específicos para regular a 

expressão de genes. A família de genes FOS é composta por quatro membros: Fos, 

Fosb, Fosl1e Fosl2. Estes genes codificam proteínas de fecho de leucina que dimerizam 

com as proteínas da família Jun, formando assim o complexo de fator de transcrição 

AP-1. Como tal, as proteínas FOS têm sido implicadas como reguladores da 

proliferação celular, diferenciação e transformação. Em alguns casos, a expressão do 

gene FOS também tem sido associada com morte celular apoptótica. No câncer 

colorretal, a expressão do fator de transcrição AP-1 está elevada, aumentando a 

diferenciação, transformação e proliferação celular (LICATO et al., 1997). O presente 

estudo mostrou que os genes Jun, Fos e Fosl1 estavam regulados positivamente nos 
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grupos NAF-12 e DBT-12, porém o grupo NAF-18 não apresentou alteração quanto ao 

Jun e aumento da expressão de Fos e Fosl1. O grupo DBT-18 apresentou diminuição da 

expressão de Jun, Fos e Fosl1. Novamente, o período de latência parece exercer efeito 

sobre a expressão dos genes. Já foi observado que o aumento de Jun, como indicador 

nos grupos tratados por 12 semanas, antagoniza com a função pró apoptótica de Tp53 

em camundongos com tumor hepático, aumentando o crescimento celular (EFERL et 

al., 2003). Essa relação não foi identificada, porém o presente estudo não trabalhou com 

silenciamento gênico como os autores supracitados. Dessa forma, outras vias podem 

estar influenciando a expressão de Jun e Tp53. 

O gene Pik3cg codifica uma subunidade catalítica de classe I da 

fosfatidilinositol-4,5-bifosfato-3-quinase (PI3K) e se liga a uma subunidade reguladora 

p85. A família PI3K são enzimas envolvidas em funções celulares, tais como o 

crescimento celular, a proliferação, diferenciação, motilidade, sobrevivência e tráfico 

intracelular (O'LEARY et al., 2016). O grupo 12S apresentou aumento de expressão, 

enquanto em NAF-18 a expressão se igualou ao controle, possivelmente por causa da 

latência, e em DBT-18 a expressão diminuiu. A desregulação desses genes supracitados 

sugere ocorrência de um processo inflamatório e como tal, pode desencadear a 

apoptose. 

O gene Vegfa é um membro da família de fatores de crescimento PDGF/VEGF. 

Esse codifica uma proteína ligante de heparina, a VEGFA. O fator de crescimento 

VEGFA induz proliferação e migração de células endoteliais vasculares, sendo 

essencial para o processo de angiogênese fisiológica e patológica. Os níveis de Vegfa 

estão aumentados na presença de câncer, fornecendo nutrientes para o crescimento dos 

tumores e também aumentando a oportunidade de células tumorais entrarem na 

circulação e metástase (HANAHAN; FOLKMAN, 1996). Estudos mostram que ocorre 

aumento dos níveis de mRNA de VEGFA, tanto em adenoma quanto carcinoma 

colorretal (WONG et al., 1999; GEORGE et al., 2001). No presente estudo, os grupos 

NAF-12 e DBT-12 aumentaram a expressão de Vegfa, indo de encontro ao observado 

na literatura. O grupo NAF-18 também regulou positivamente esse gene, porém com 

tendência a se igualar aos níveis do controle. Por fim, o grupo DBT-18, diminuiu a 

expressão de Vegfa. Aparentemente, o período de latência fez com que houvesse a 

redução da expressão de Vegfa. Sabe-se que VEGFA ativa PI3K-AKT, gerando uma 
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resposta anti apoptótica e pró angiogênica (PIDGEON et al., 2001). Nesse estudo, foi 

verificado comportamento semelhante para os genes Vegfa e Pi3kcg nos grupos 

experimentais.   

 

5.1.2. Resposta imune, inflamatória, ao estresse celular, hipóxia e homeostase.  

Os tumores tendem a apresentar infiltrados de células imunes. Esse infiltrado 

celular pode criar um microambiente propício à progressão tumoral através da produção 

de citoquinas, quimiocinas, fatores de crescimento e fatores angiogênicos (ALLEN; 

LOUISE JONES, 2011; CHOW, M. T.; MOLLER; SMYTH, 2012). A diminuição das 

células imunes tem sido correlacionada com a evolução tumoral, dependendo do (sub) 

tipo de células imunes, devido à perda da capacidade do sistema imune em atacar 

células metastáticas (TERZIC et al., 2010).  

A inflamação pode gerar efeitos imunossupressores, além de implicar na 

carcinogênese, através da regulação da sobrevivência, da proliferação e da angiogênese 

(TERZIC et al., 2010). É pouco provável que a inflamação inicie um processo tumoral, 

porém, após a formação tumoral, as células inflamatórias produzem espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e intermediários reativos de nitrogênio que podem induzir dano e 

mutação do DNA (MEIRA et al., 2008; WESTBROOK et al., 2009). 

Células tumorais estão expostas à constantes tipos de estresse celular, sendo 

comumente observada durante a hipóxia, a perda de adesão célula-célula e célula-matriz 

extracelular, na alteração do metabolismo oxidativo, entre outros (SILVA; 

JASIULIONIS, 2014). A hipóxia é um estresse fisiológico relevante associado a muitos 

processos, inclusive no câncer. No CCR, a hipóxia tumoral regula vários genes 

associados à angiogênese, vascularização tumoral, invasão, resistência a fármacos e 

metástases (SHWEIKI et al., 1992; CARMELIET et al., 1998; CARMELIET; JAIN, 

2000). Células submetidas a qualquer tipo de estresse (térmico, físico ou químico) 

induza expressão de determinados genes, entre eles Heat Shock Proteins (HSP), ou 

proteínas do choque térmico. Células submetidas a um estresse prévio, com síntese de 

HSP, ficam protegidas contra novas exposições, resultando em lesões mais brandas. No 

câncer, as HSP estão envolvidas com a estabilização do mRNA de alguns proto-

oncogenes, além de gerar uma interação com a proteína p53 mutante (FULLER et al., 

1994). 
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A homeostasia é a propriedade que permite manter o estado de equilíbrio de suas 

variáveis físico-químicas essenciais. Em condições normais, as células controlam a 

homeostase através de mecanismos que regulam seu crescimento. Porém, em células 

tumorais os mecanismos regulatórios são falhos, comprometendo o controle da 

homeostase.  

A fim de avaliar esses processos foram analisados genes específicos. Para o 

estresse celular: Nfe2l2, Igf1, Tp53, Ccnd1, Chek2 e Atr e Atm. Para a resposta imune: 

Tank, Ilr2, Il1β, Gnb2l1, Cf1l, Map3k8, Il1α, Fos, Cxc11, Tnfrsf1a, Jun e Csf2. Para a 

resposta inflamatória: Tank, Ilr2, Il1β, Gnb2l1, Il23a, Map3k8, Il1α, Fos, Cxc11, 

Tnfrsf1a, Jun e Myc.Para a hipóxia: Vegfa, Pgk1, Ldha, Gnb2l1, Jun e Id2. Para a 

homeostase: Pgam1, Ldha, Igf1, Fos, Arhgdia, Cyp1a1, Cyp1a2, Jun, Id2, Akr1b1, 

Gnb2l1, Cfl1 e Ccl2. 

O gene Tnfrsf1a codifica uma proteína membro da superfamília dos receptores 

de TNF. Essa proteína é um dos maiores receptores de TNF-α, podendo ativar NF-κβ, 

mediando apoptose e inflamação. O gene Tnfrsf17 codifica uma proteína membro da 

família dos receptores de TNF. Esse receptor é preferencialmente expressado em 

linfócitos B maduros, e pode ser importante para o desenvolvimento da célula B e 

resposta autoimune. O gene Tnfsf9 codifica uma proteína da família de ligantes do TNF. 

Essa citocina e o seu receptor estão envolvidos no processo de apresentação de 

antígenos e na geração de células T citotóxicas. Durante inflamação aguda em células 

epiteliais normais, a ativação de NF-κβ leva ao aumento da expressão de genes que 

codificam citocinas pró inflamatórias e ativam genes que regulam o balanço entre 

proliferação e morte celular. As células epiteliais cancerosas geram sinalização via NF- 

κβ para o aumento da expressão de genes pró inflamatórios e de sobrevivência celular 

(BALKWILL; COUSSENS, 2004). Portanto, os indutores NAF e DBT, deveriam, pelo 

menos em tese, regular positivamente a expressão de genes que aumentam a resposta 

inflamatória, como Tnfsf9, Tnfrsf1a e Tnfrsf17.  Os dados mostram que houve regulação 

positiva de Tnfsf9 em todos os grupos experimentais. O gene Tnfrsf1a teve aumento da 

expressão em NAF-12 e DBT-12 e diminuição em NAF-18 e DBT-18. Além disso, 

Tnfrsf17 foi regulado positivamente nos grupos NAF-12, DBT-12 e NAF-18, e regulado 

negativamente em DBT-18. Foi verificado que o silenciamento de Tnfsf9 causou um 

decréscimo significante na migração e invasão de células metastáticas em câncer 
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colorretal (BARDERAS et al., 2013). Novamente parece que o período de latência 

interfere nos níveis gênicos, em especial no grupo DBT-18 que regulou negativamente 

os dois genes que codificam receptores de TNF-α, fazendo com que a sinalização de 

sobrevivência seja reduzida. 

O gene Csf2rb codifica um receptor de alta afinidade de cadeia beta para IL-3, 

IL-5 e CSF. O gene Csf2 codifica a proteína CSF, que é uma citocina que controla a 

produção, diferenciação e função de granulócitos e macrófagos. Csf2rb foi regulado 

positivamente nos grupos NAF-12, DBT-12 e DBT-18, com regulação negativa no 

grupo NAF-18. Csf2 teve a expressão aumentada nos grupos NAF-12, DBT-12 e NAF-

18, sendo a expressão diminuída no grupo DBT-18. A maior parte dos dados 

correspondeu com o encontrado na literatura, visto que houve aumento da expressão de 

Csf2 e Csf2rb, verificando que ocorre aumento da resposta imune. Camundongos que 

foram implantados com células tumorais para o desenvolvimento de câncer de bexiga, 

apresentaram aumento da expressão gênica de Csf2 7 e 28 dias após o implante (THAM 

et al., 2011). 

As quimiocinas e a sua transdução de sinal mediada por receptores são críticas 

para o recrutamento de células imunitárias efetoras para o local da inflamação. As 

quimiocinas são subdivididas em duas famílias, CXC e CC, sendo a primeira 

quimiotáxica para neutrófilos e a segunda para monócitos, basófilos e linfócitos. O gene 

Ccl2 codifica a proteína quimiotática de monócitos 1 e é um dos vários genes de 

citocinas agrupados no braço q do cromossomo 17. Os genes Ccr1 e Ccr5 codificam 

membros da família de receptores beta de quimiocinas, o qual é previsto para sete 

proteínas transmembranas. O gene Ccr2 codifica duas isoformas de um receptor para a 

proteína quimiotática de monócitos 1, uma quimiocina que medeia especificamente a 

quimiotaxia de monócitos. Os genes Cxcl11 e Cxcl16 codificam proteínas que induzem 

resposta quimiotática em células T ativadas. Foi observado aumento da expressão 

gênica de Ccl2, Ccr1, Ccr2, Ccr5 e Cxcl16 para todos os grupos experimentais. O gene 

Cxcl11 manteve o mesmo comportamento, porém com regulação negativa no grupo 

DBT-18. Um grande número de quimiocinas é secretado por células tumorais. Essas são 

implicadas em muitos processos, como aumento do tumor, sobrevivência, angiogênese e 

recrutamento de células imunes (RODERO et al., 2013). Um estudo mostrou que 

células tumorais endoteliais que recebiam anti-Ccl2 tinham um índice metastásico 
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menor em relação às células que não recebiam (SALCEDO et al., 2000).  Além disso, 

foi visto que a neutralização combinada das proteínas CXCL11 e CXCL12 diminuíram 

quase completamente a formação vascular no tumor, reduzindo o crescimento 

(RUPERTUS et al., 2014). Com o aumento da expressão de quimiocinas, também é 

necessário o aumento da expressão gênica e proteica de receptores de quimiocinas, 

conforme observado no presente estudo e em outros que utilizaram modelos de 

carcinomas hepatocelular e espinocelular (OLIVEIRA, 2013; RODERO et al., 2013). 

Fica evidente que o estudo conseguiu aumentar a expressão gênica de quimiocinas e 

seus receptores. 

Os genes Il1α e Il1β codificam membros das citocinas da família interleucina 1. 

Estas citocinas estão relacionadas com as respostas imunitárias, processos inflamatórios 

e a hematopoiese, sendo produzidas por monócitos e macrófagos em resposta à lesão 

celular. O gene Il1r2 codifica um receptor de citocina que pertence à família do receptor 

de interleucina-1. É um mediador importante envolvido em muitas respostas 

imunológicas e inflamatórias induzidas por citocina. O gene Il23a codifica uma 

subunidade da citocina heterodimérica interleucina 23. Essa citocina pode ativar a 

transcrição do ativador STAT4 e estimular a produção de interferon-gamma. Observou-

se aumento dos níveis de mRNA de Il1β, Il1r2 e Il23a para os quatro grupos 

experimentais. O gene Il1α foi regulado positivamente nos grupos NAF-12, DBT-12 e 

NAF-18, porém regulado negativamente no grupo DBT-18. A ativação de NF-κβ pode 

aumentar o crescimento e a progressão do tumor através da ativação de genes alvos 

distintos. Nas células tumorais, ativação de NF-κβ através da ligação de TNF e IL-1 aos 

seus receptores gera expressão de genes anti apoptóticos, garantindo assim a 

sobrevivência e proliferação das células tumorais (KARIN; GRETEN, 2005). Foi 

verificado que polimorfismos de cluster de genes de IL-1 estão associados com o risco 

aumentado do desenvolvimento de câncer gástrico (EL-OMAR et al., 2000). Foi visto 

também que altos níveis gênicos de Il1β aumentam o risco do desenvolvimento de 

câncer de pulmão (LANDVIK et al., 2009). Um estudo identificou aumento da 

expressão proteica de IL-1Α, IL-1Β E interleukin 1 receptor antagonista (IL-1RII) em 

tecidos com hiperplasia benigna da próstata e carcinoma prostático (RICOTE et al., 

2004). Esses estudos, assim como o presente, evidenciam que a regulação positiva dos 

genes Il1α, Il1β e Il1r2, colaboram para o aumento da sobrevivência e proliferação 
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celular no tecido tumoral da maior parte dos grupos analisados. IL-23 se liga aos 

receptores IL-23R e IL-23Rβ1, estimulando ativação de JAKs e STATs (STAT3). IL-23 

induz produção de interferon-γ, bem como a produção da citocina pró-inflamatória IL-

17 (WATFORD et al., 2004). Lan et al. (2011) mostraram que o gene Il23a e a proteína 

que ele codifica, IL-23, foram regulados positivamente em carcinoma colorretal. Da 

mesma forma, foi verificado o aumento da expressão no presente estudo, promovendo, 

em última instância, a progressão das células tumorais. 

O gene Ctse codifica um membro da família de peptidase, uma enzima aspártica, 

que pode estar envolvida no processamento de antígenos e a maturação das proteínas 

secretoras. Sua expressão na mucosa colorretal ainda não foi totalmente estabelecida, 

porém  Caruso et al. (2009) observaram um aumento da expressão em adenomas, como 

também observado em nosso estudo.  

O gene Vcam1 é um membro da família das imunoglobulinas. Em todos os 

grupos experimentais Vcam1 foi regulado positivamente. Esse gene codifica uma 

proteína de membrana do tipo I que medeia adesão de leucócitos e transdução de sinais. 

O aumento dos níveis desse gene pode levar à maior tradução de proteínas VCAM1. Em 

células de câncer de mama VCAM1 é altamente expresso e medeia a metástase no 

pulmão e osso por interagir com leucócitos (CHEN, Q.; ZHANG; MASSAGUE, 2011; 

CHEN, Q.; MASSAGUE, 2012). 

Os genes Cyp1a1 e Cyp1a2 codificam membros da superfamília de enzimas do 

citocromo P450, que estão relacionadas com a ativação metabólica e desintoxicação de 

numerosos cancerígenos ambientais, incluindo os hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, e em respostas ao estresse celular. DBT-12 e DBT-18 apresentaram 

aumento de expressão para ambos os genes, enquanto NAF-12 e NAF-18 apresentaram 

valores de expressão similares ao controle. O NAF é metabolizado através das CYP1A1 

e CYP1A2, CYP2E1, CYP2F1, CYP3A4 e CYP2A6 (DOHERTY et al., 1985; 

WILSON et al., 1996; CHO; ROSE; HODGSON, 2006; GENTER et al., 2006). É 

possível que o metabolismo do NAF no presente estudo não esteja relacionado às 

CYP1A1 e CYP1A2, mas a outro citocromo supracitado. Evidência indica que o 

metabolismo do DBT ocorre através da CYP1A2, corroborando nossos resultados 

(WOZNY et al., 2010).  
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O gene Hsf1 codifica um fator de transcrição de choque térmico (Hsp90). É um 

mecanismo de defesa contra o choque de calor, estresse oxidativo, metais pesados ou 

enrolamento incorreto da proteína (MORIMOTO, 2008; SHAMOVSKY; NUDLER, 

2008). As proteínas de choque sejam produzidas transitoriamente, o aumento proteico é 

comumente observado em tumores (KIM, et al., 2013). No presente estudo foi 

observado aumento da expressão em NAF-12, DBT-12 e DBT-18, enquanto em NAF-

18 a expressão assemelhou-se a do controle. O aumento da expressão de Myc e Hsf1 nos 

grupos tratados por 12 semanas, pode levar ao aumento dos níveis proteicos de MYC e 

Hsp90, que interagem contribuindo para a estabilização e maturação de MYC, 

acarretando em aumento da proliferação, sobrevivência e angiogênese (BRIONES, 

2015). O gene Dnaja3 também codifica uma proteína de choque membro da família de 

proteínas DnaJ / Hsp40, que desempenha papel crítico no dobramento, degradação e 

montagem de proteínas. A proteína está localizada na mitocôndria e medeia vários 

processos celulares, incluindo a proliferação, a sobrevivência e a transdução do sinal 

apoptótico. Pode atuar na supressão do tumor através de interações com diversas 

proteínas, incluindo a p53. No presente estudo todos os grupos apresentaram aumento 

de expressão, assim como observado por (MOTOORI et al., 2006).  

O gene Nfe2l2 codifica um fator de transcrição que regula genes para resposta a 

antioxidante. Muitos destes genes codificam proteínas envolvidas na resposta à lesão e 

inflamação que inclui a produção de radicais livres. O gene Sod3 codifica um membro 

da família da proteína superóxido dismutase (SOD), uma enzima antioxidante. O gene 

Prdx1 codifica um membro da família de enzimas antioxidantes peroxiredoxina, que 

reduzem o peróxido de hidrogénio e hidroperóxidos de alquilo. Em células tumorais, a 

melhora da atividade de NRF-2 (proteína codificada por Nfe2l2) e consequente aumento 

de enzimas antioxidantes como a SOD, podem gerar proteção a essas células contra as 

espécies reativas de oxigênio (ROS) que são induzidas por quimioterapia ou que podem 

ser produzidas endogenamente por sinalização oncogênica em tumores avançados, 

aumentando a sobrevivência das células tumorais (SPORN; LIBY, 2012). Além disso, 

outra via antioxidante ativada por NRF-2 é a produção, regeneração e utilização de 

tiorredoxina, a qual é regulada dentre outras proteínas, pela PRDX1 (GORRINI; 

HARRIS; MAK, 2013). Tanto Nfe2l2, Sod3 e Prdx1 tiveram incremento da expressão 

nos grupos NAF-12, DBT-12 e NAF-18, com diminuição no grupo DBT-18 para Nfe2l2 
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e Sod3, e sem alteração para Prdx1. Apesar do grupo DBT-18 apresentar resultados 

contrastantes, pode ser que alguma via esteja balanceando esses baixos níveis de Nfe2l2, 

Sod3 e Prdx1, como a redução da expressão de Casp7. Corroborando com os resultados 

encontrados nos demais grupos, Khor et al. (2008) verificaram que camundongos 

knockout para NRF-2 e tratados com azoximetano obtiveram maior incidência, 

multiplicidade e tamanho de tumores, com aumento dos marcadores de inflamação. 

Além disso, recentemente PRDX1 foi utilizado como um marcador inflamatório da 

progressão de câncer colorretal (CHU et al., 2016).  

O gene Pcna codifica uma proteína encontrada no núcleo, cofator da DNA-

polimerase. Em resposta ao dano do DNA a mesma é ubiquitinada para ser degradada 

por um complexo multi-proteico, o proteassoma, estando assim envolvido na via de 

reparação do DNA. Apenas em DBT-18 pode-se observar que a expressão se igualou 

com o controle, possivelmente devido à latência. Nos demais grupos, a regulação foi 

positiva (DREW et al., 2014). 

O gene Ppp1r15a é membro de um grupo de genes cujos níveis de transcrição 

são aumentados nas condições de estresse e ao tratamento com agentes que danificam o 

DNA. Há indícios de que essa proteína participa da defesa do organismo e é indutor de 

inflamação (TANAKA et al., 2015). Apenas o NAF-18 apresentou valores de expressão 

semelhantes ao controle, possivelmente devido à latência. Os demais genes 

apresentaram aumento de expressão conforme esperado. 

O gene Syt1 codifica uma sinaptotagmina (SYP) que está envolvida na secreção 

regulada de Ca2 + e pode servir como um sensor geral de Ca2+ na membrana de vesículas 

secretoras em células neuronais. Acredita-se que as SYSs, junto a outras proteínas, 

sejam fundamentais para o acoplamento e / ou fusão de vesículas sinápticas com a 

membrana plasmática que ocorre após a despolarização e influxo de cálcio em terminais 

pré-sinápticos.  No intestino, a Syt1 parece estar envolvida com a proteína Na(+)/H(+) 

Exchanger 3 em um importante mecanismo de obtenção de Na+, independente da 

alimentação (MUSCH et al., 2007). Apenas em DBT-18 foi observada a diminuição da 

expressão gênica. Todos os demais apresentaram regulação positiva. Pouco se sabe 

acerca da Syt1 em tecidos não neuronais, e mais estudos são necessários para melhor 

elucidar o comportamento desse gene na presença de células tumorais. 
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5.1.3. Metabolismo Celular 

Células tumorais são metabolicamente adaptadas para o rápido crescimento e 

proliferação celular, em um ambiente de pH ácido e baixa taxa de oxigenação 

(GRIFFITHS, 2001).  A fim de avaliar esses processos foram analisados genes 

específicos para o metabolismo celular, sendo esses Pgam1, Ldha, Ptgs1, Pgk2, Ckb, 

Casp7, Cyp1a1, Cyp1a2, Ptgs1, Pnlip, Tkt, Akrb1b1 e Ccl2. 

O gene Akr1b1 codifica um membro da superfamília das aldo-redutase/ceto, que 

catalisa a redução de aldeídos. Aumento da expressão proteica é comumente encontrada 

em tumores humanos (SARASWAT et al., 2006). Evidências relacionam a proteína 

Akr1b1 em processos inflamatórios e com a angiogênese (YADAV; SRIVASTAVA; 

RAMANA, 2007; TAMMALI et al., 2011). Apenas em DBT-18 foi observado valores 

de expressão similares ao controle, enquanto os demais apresentaram aumento de 

expressão. Em um estudo prévio realizado por nosso grupo de pesquisa foi observado 

aumento da proteína AKR1B1 em pólipos intestinais de ratos, induzidos por DBT em 

um protocolo de 10 semanas de indução e 14 de latência. Tais níveis de expressão 

proteica reforçam os nossos dados, com exceção para DTB-18 (SILVA et al., 2015). A 

proteína PTGS2 catalisa a síntese de Prostaglandina H2 (PGH2) a partir de ácido 

araquidônico e a proteína AKR1B1 converte PGH2, ativando a via MAPK. Visto que a 

expressão de Ptgs2 em DBT-18 encontra-se reduzida, a diminuição da expressão de 

Akr1b1 é esperada.  

A proteína codificada pelo gene Ckb é uma enzima citoplasmática envolvida na 

homeostase, que pode participar em processos metabólicos envolvendo glicólise. Sua 

regulação é controversa, uma vez em que foi observada regulação negativa em tumores 

gástricos e de cólon e positiva para gástrico em nível de proteína (MOONEY et al., 

2011; NAIR; BLESSANTOLI; VENILLA, 2104). Apenas o DBT-18 apresentou 

regulação negativa, enquanto nas demais a regulação foi positiva. Silva et al 

observaram redução da expressão da proteína CKB, reforçando os dados de expressão 

gênica em DBT-18. 

Os genes Ptgs1 (Cox-1) e Ptgs2 (Cox-2) codificam enzimas chave na conversão 

de ácido araquidônico em prostaglandinas e outros eicosanoides. O aumento de 

expressão dessas enzimas está relacionado com o aumento do processo inflamatório, 

com a modulação da apoptose e do gene Bcl2l1, colaborando para um mal prognóstico 
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do tumor (EBERHART et al., 1994; SHENG et al., 1998).  O grupo 12S apresentou 

aumento de expressão, enquanto em NAF-18 a regulação igualou-se ao do controle em 

Ptgs1 e aumentou em Ptgs2, e o DBT-18 apresentou diminuição da expressão para 

ambos os genes. É possível que alterações de expressão do gene Kirsten Rat Sarcoma 

Viral Oncogene Homolog (K-ras) tenham gerado citocinas e fatores de crescimento 

capazes de intervir na expressão dessas ciclooxigenases, conforme observado por 

Takahashi et al. (2004) e Sato et al. (2009). 

Células tumorais tendem a apresentar preferência pela via glicolítica em 

detrimento da fosforilação oxidativa (efeito de Warburg) (VANDER HEIDEN; 

CANTLEY; THOMPSON, 2009). Além disso, células tumorais necessitam de um 

aporte energético maior. Devido a isso, algumas enzimas e proteínas metabólicas 

apresentam aumento de expressão. A proteína codificada pelo gene Ldha catalisa a 

conversão de L-lactato e NAD+ para NADH e piruvato no final da glicólise anaeróbia. 

Apenas o grupo DBT-18 apresentou redução de expressão, enquanto os demais 

apresentaram aumento de expressão. Graziano et al. (2016) analisaram a expressão 

gênica de diversas enzimas envolvidas com a glicólise de pacientes com CCR, 

observando aumento de expressão desse gene em tumores primários e metastáticos, 

corroborando com os dados de NAF-12, DBT-12 e NAF-18. Além disso, estudo prévio 

realizado por nosso grupo de pesquisa observou aumento da proteína LDHA em pólipos 

intestinais de ratos submetidos a 10 semanas de indução de DBT e 12 semanas de 

latência (SILVA, et al., 2015). 

O gene Pgam1 codifica uma proteína mutase que catalisa a reação reversível da 

3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato na via glicolítica. Gao et al. (2013) observaram 

aumento de expressão em pacientes com glioma, corroborando com os dados de NAF-

12, DBT-12 e NAF-18. A expressão de DBT-18 apresentou redução de expressão 

possivelmente devido à regulação pela p53, também regulada negativamente em DBT-

18 (CORRADO; SCORRANO; CAMPELLO, 2016).  

O gene Tkt codifica uma enzima dependente de tiamina, que desempenha um 

papel na canalização de fosfatos para a glicólise na via da pentose fosfato. Wiese et al. 

(2007) observaram aumento de expressão em pacientes acometidos por CCR, 

corroborando com os nossos dados de NAF-12, DBT-12 e NAF-18. Não foi observado 
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diferença de expressão em DBT-18, possivelmente devido a latência, que permitiu a 

estabilização dos valores de mRNA.  

O gene Pgk1 codifica uma enzima glicolítica que catalisa a conversão de 1,3-

difosfoglicerato em 3-fosfoglicerato e também pode atuar como cofactor para a 

polimerase alfa. Em tumores, essa proteína participa da angiogênese (O'LEARY et al., 

2016). Foi observado aumento de expressão em NAF-12, DBT-12 e NAF-18 e 

diminuição em DBT-18. Geralmente, tecidos tumorais apresentam aumento de 

expressão de Pgk1, porém, Yeh et al. (2008) observaram aumento da expressão em 92% 

das amostras analisadas. A regulação negativa, apesar de rara, está de acordo com a 

literatura.   

O gene Pnlip está relacionado com o metabolismo de lipídios através da 

codificação de uma esterase que hidrolisa triglicérides no intestino delgado. Os genes 

em NAF-12, DBT-12 e DBT-18 apresentaram regulação negativa e no grupo NAF-18 

apresentou valores de expressão similar ao controle. Zhang. et al. (2013), observaram a 

diminuição da expressão em adenocarcinoma ductal pancreático, corroborando com os 

dados de NAF-12, DBT-18 e DBT-18.  Possivelmente, o período de latência em NAF-

18 foi capaz de estabilizar os valores de mRNA.   

 

5.2.  Alteração da expressão de genes relacionados às vias de sinalização celular 

 

5.2.1. Via MAPK 

O gene Map3k8 codifica um membro da família MAP quinase, também 

conhecidas como quinases reguladas por sinais extracelulares (ERKs). Atua na cascata 

de sinalização, regulando diversos processos celulares, tais como a proliferação, a 

diferenciação e a progressão do ciclo celular em resposta a uma variedade de sinais 

extracelulares. Esta quinase é ativada por cinases, o que resulta na sua translocação para 

o núcleo onde fosforila alvos nucleares. Apenas o DBT-18 apresentou diminuição da 

expressão gênica, todos os demais apresentaram regulação positiva. Tunca et al. (2013) 

também observaram aumento de expressão em pacientes acometidos por câncer 

colorretal em diferentes estágios da doença. A regulação dos genes da família MAP 

geralmente está associada à Ras, portanto, devido à ausência desse dado no presente 
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estudo, não há como sugerir uma possível explicação para a regulação negativa 

encontrada em DBT-18. 

 

5.2.2. Via NF-κβ 

 A família de proteínas TRAF associam-se e transduzem sinais de membros da 

superfamília do receptor do fator de necrose tumoral. A proteína codificada por esse 

gene pode inibir a ativação da NF-κβ. Todos os grupos em análise apresentaram 

aumento de expressão, sugerindo uma que a via NF-κβ possa estar desregulada.   

 

5.2.3. Via Wnt 

A proteína condutina, codificada pelo gene Axin2 desempenha um papel 

importante na regulação da estabilidade da β-catenina na via de sinalização de Wnt. No 

rato, a condutina organiza um complexo multiproteico de Adenomatous Polyposis Coli 

(APC), β-catenina, glicogênio sintase quinase 3-β e conduta, o que conduz à degradação 

da β –catenina (O'LEARY et al., 2016). Sabe-se que essa degradação está relacionada 

com a gênese de uma série de neoplasias malignas (SILVA, 2007; BOURROUL et al., 

2016). Foi observado aumento da expressão gênica em todos os grupos em análise, 

corroborando com os dados encontrados por Hu et al. (2016). Tumores colorretais 

esporádicos tendem a acumular β-catenina no citoplasma, geralmente em consequência 

da inativação dos genes Apc, Axin1 ou Axin2. O acúmulo de β-catenina ativa o 

complexo transcricional β-catenin/Tcf, que ativa genes como o Myc, Ccnd1, Jun, Cd44, 

Wisp1 e Id2, induzindo a proliferação celular. No entanto, a Apcdd1 pode atuar 

diretamente na regulação do complexo β-catenina/Tcf, induzindo o aumento da 

proliferação celular. A regulação positiva da Apcdd1 está associada ao aumento da 

proliferação de células epiteliais do cólon in vitro e in vivo (TAKAHASHI et al., 2002). 

O aumento da expressão gênica foi observado em NAF-12, DBT-12 e DBT-18, 

sugerindo a ocorrência da proliferação celular. Tal resultado, juntamente com os 

resultados na expressão de Myc e Tp53, sugerem diminuição da proliferação celular. Em 

contrapartida, no grupo NAF-18 ocorreu diminuição da expressão, sugerindo redução 

da proliferação celular. Novamente, os dados referentes a Myc e Ttp53 são semelhantes 

ao observado em Apcdd1.  De modo geral, diversas vias reguladoras da proliferação 
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celular encontram-se afetadas e apenas os dados referentes ao mRNA não representam a 

real taxa de proliferação celular. 

O gene Coro1a codifica um membro da família de proteínas de repetição dos 

resíduos de aminoácidos WD e contém uma porção leucina zipper. Os membros desta 

família estão envolvidos em uma variedade de processos celulares, incluindo a 

progressão do ciclo celular, a transdução de sinal, apoptose e regulação gênica 

(O'LEARY et al., 2016). Tanigawa et al. (2009) encontram que a proteina CORO1A 

suprime o sinal de ativação mediado pelo receptor Toll-like (TLR) em macrofágos 

humanos e que a ativação da resposta imune inata mediada por TLR2 resultou na 

supressão da expressão de CORO1A. Todos os grupos neste estudo apresentaram 

aumento de expressão. Até o momento, pouco se sabe acerca do comportamento desse 

gene frente a um tumor.  

O gene Lef1codifica um fator de transcrição que pode ligar-se às células T, 

conferindo atividade máxima.  Quando ocorre aumento de expressão, a LEF-1 pode 

intensificar a invasão de células tumorais e induzir a transição epitelial para 

mesenquimal (KIM; LU; HAY, 2002; NGUYEN et al., 2005). Foi observado aumento 

de expressão em NAF-12, DBT-12 e DBT-18, corroborando com o encontrado por 

Kriegl et al. (2010). O NAF-18 apresentou valores de expressão similar ao controle 

possivelmente devido à latência 

O gene Sfrp2 codifica um membro da família SFRP que contém um domínio 

rico em cisteína homólogo ao sítio de ligação Wnt putativo de proteínas Frizzled. Os 

SFRPs atuam como moduladores solúveis da sinalização Wnt e são considerados 

marcadores de metilação em CCR. Em NAF-12 e DBT-12 ocorreu regulação positiva, 

enquanto em NAF-18 os valores de expressão se mantiveram similares ao do controle. 

O DBT-18 apresentou regulação negativa. O aumento da expressão foi observado em 

tumores primários por Park et al. (2016), corroborando com os nossos dados do grupo 

12S. Entretanto, é possível que a latência tenha estabilizado os valores de mRNA para 

NAF-18, enquanto em DBT-18 apresentou diminuição da expressão gênica. Qi et al 

(2006) observaram redução nos níveis de expressão de Sfrp2 em adenomas e 

carcinomas, corroborando os nossos dados.  

 O gene Sox17 codifica um membro da família de fatores de transcrição 

envolvidos na regulação do desenvolvimento embrionário e na determinação do destino 
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das células, SOX (O'LEARY et al., 2016). A expressão de Sox17 encontra-se reduzida 

em alguns tumores (DONG, C.; WILHELM; KOOPMAN, 2004; YANG et al., 2014). 

Foi observado aumento de expressão em NAF-12 e DBT-12 e diminuição em NAF-18. 

Apenas o NAF-18 se comportou conforme o esperado. Possivelmente, a latência 

permitiu a recuperação de DBT-18.  

O gene Wif1 codifica uma proteína que inibe proteínas da via Wnt. Ela funciona 

como um gene supressor de tumor. O gene Wisp1 codifica um membro da subfamília de 

proteínas de sinalização Wnt1, que faz parte da família do fator de crescimento do 

tecido conjuntivo (CTGF). Wnt1 é membro da família de proteínas de sinalização 

glicosiladas ricas em cisteína que medeia diversos processos de desenvolvimento.  Os 

grupos NAF-12, DBT-12 e DBT-18 foram regulados positivamente para o gene Wif1 e 

o grupo NAF-18 não teve diferença. Foi observado redução dos níveis de Wisp1 nos 

grupos NAF-12, DBT-12 e DBT-18, com aumento em NAF-18. A diminuição dos 

níveis gênicos de Wif1 geralmente está associada a tumores metastáticos, como já 

observado na próstata, mama, pulmão e bexiga (WISSMAN et al., 2003). Dados 

mostram que a super expressão de Wnt1 é associada com proliferação de tumor e mal 

prognóstico de câncer de mama (SCHLANGE et al., 2007). Já foi verificado também 

que o bloqueio da expressão de Wnt1 com anticorpo anti-Wnt1 induz apoptose nas 

células tumorais de cólon, fígado e mama (MIZUSHIMA et al., 2002; HE et al., 2004; 

HE et al., 2005). Tumores primários podem apresentar aumento de expressão desse 

gene em reposta aos danos no material genético promovidos pelos carcinógenos, como 

tentativa de suprimir o tumor. Portanto, acredita-se que o DBT tenha induzido a 

expressão de genes com papel de suprimir o tumor 

Os genes Wnt6 e Wnt10a são membros da família de genes da via Wnt. As 

proteínas codificadas por esses genes têm sido implicadas na oncogênese e no 

desenvolvimento de muitos processos, incluindo regulação do destino celular e 

embriogênese, uma vez que desencadeiam a transcrição gênica necessária para tal 

(O'LEARY et al., 2016). No presente estudo, os genes Wnt6 e Wnt10a foram regulados 

positivamente nos grupos NAF-12, DBT-12 e DBT-18, sendo que a expressão de Wnt6 

foi regulada negativamente no grupo NAF-18 e a expressão de Wnt10a não foi alterada 

para o mesmo grupo. Assim sendo, o DBT induziu o aumento da expressão desses 

genes. Corroborando com os dados, foi verificado que ligantes da via Wnt canônica e a 
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maioria de seus receptores FZD são ativados em linhas celulares de câncer de mama, 

com aumento da expressão de Wnt6 (BENHAJ et al., 2006). No mesmo sentido, Hsu et 

al. (2012) mostraram que o gene Wnt10a age com um oncogene autócrino na 

carcinogênese de células renais por ativar a via Wnt/β-catenina. 

O gene Dkk2 codifica uma proteína que é membro da família Dickkopf. A 

proteína secretada contém duas regiões ricas em cisteína e está envolvida no 

desenvolvimento embrionário através das suas interações com a via de sinalização Wnt. 

Um estudo observou que ratos com angiogênese tumoral apresentaram maior densidade 

de vasos sanguíneos e aumento da área de vasos (PARK et al., 2014). Indo de encontro 

com esses resultados, o presente trabalho regulou positivamente Dkk2 para todos os 

grupos experimentais. 

 

5.3. Alteração da expressão de genes envolvidos com o citoesqueleto e a matriz 

extracelular  

Cofilin 1 é uma proteína essencial para a dinâmica do citoesqueleto. Essa 

proteína é codificada pelo gene Cfl1 e pode polimerizar e despolimerizar a actina F e G 

de um modo dependente do pH.Está envolvida na translocação do complexo actina-

cofilina do citoplasma para núcleo. O aumento da expressão foi observado em todos os 

grupos, conforme descrito por Wang et al. (2010) em carcinoma epidermóide de 

esôfago. Apesar da diferença na origem tumoral, a indução de pólipos intestinais com 

DBT também foi capaz de gerar aumento da proteína CFL1, reforçando assim nossos 

resultados (Silva, 2015).  

O gene Tpm3 codifica um membro da família de proteínas tropomiosinas, que 

fornecem estabilidade nos filamentos de actina e regulam o acesso de outras proteínas 

que se ligam à actina (O'LEARY et al., 2016). A regulação positiva foi vista em NAF-

12, DBT-12 e NAF-18, enquanto DBT-18 apresentou diminuição da expressão. Pouco 

se sabe sobre o papel da Tpm3 na carcinogênese, porém Ding et al observaram aumento 

de expressão em células epiteliais brônquicas de homens expostos às partículas de 

amianto. Entretanto, mais estudos são necessários para melhor elucidar o 

comportamento desse gene na presença de células tumorais.  

O gene Krt18 codifica o filamento intermediário do tipo I. O aumento da 

expressão foi observado em NAF-12, BDT-12 e NAF-18, porém em DBT-18 a 
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expressão diminuiu. Células tumorais geralmente apresentam regulação positiva 

(DREW et al., 2014). Todavia, estudos são necessários para melhor elucidar o 

comportamento desse gene na presença de células tumorais. 

A família das metaloproteinases de matriz (MMPs) codificam enzimas que 

degradam a matriz extracelular. Os genes Mmp10 e Mmp13 estão relacionados com a 

quebra da matriz extracelular em processos fisiológicos normais, tais como 

desenvolvimento embrionário, reprodução, e remodelação de tecidos. O gene Mmp9 

codifica uma enzima que degrada a fibronectina, a laminina, colagénios proteoglicanos 

III, IV, IX e X, e de cartilagem. O gene Mmp3 degrada colágenos tipo IV e V. O NAF-

12 e o DBT-12 apresentaram aumento de expressão para todos os genes supracitados. O 

NAF-18 apresentou regulação positiva para Mmp10, Mmp13 e Mmp9, enquanto a 

expressão do gene Mmp3 igualou-se ao do grupo controle. O DBT-18 apresentou 

regulação negativa para Mmp10, Mmp13 e Mmp3, e regulação positiva para Mmp9. A 

matriz é considerada como uma barreira, sua degradação é necessária para a invasão, 

formação e metástase do tumor. Com isso, o aumento de expressão pode ser indício de 

um prognóstico negativo para diversos tipos de tumores, inclusive para CCR (WOO et 

al., 2007). Visto que as MMPs são reguladas por citocinas, fatores de crescimento, 

hormônios, proto-oncogenes e genes supressores de tumor, a regulação negativa desses 

genes pode ser interpretada como uma resposta em diversas vias de sinalização na 

tentativa de combater o tumor.  Li et al. (2013) relacionaram a expressão de Mmp9 

dependente da expressão de Taglin, uma vez que o aumento de Taglin resultava em 

diminuição de Mmp9 em um estudo in vitro com células transfectadas. Tal observação é 

válida para o DBT-18, pois a expressão de Taglin foi contrária à do Mmp9, porém a 

relação não é válida para os demais subgrupos, incluindo os controles, sugerindo que o 

Taglin possa intervir, pelo menos em parte, na expressão de Mmp9, e que outros fatores 

de transcrição também possam estar envolvidos. O gene Tagln codifica uma actina 

encontrado principalmente em fibroblastos e no músculo liso. Estudos demonstram que 

o mesmo pode ser interpretado como um gene supressor de tumor, reduzindo a 

proliferação e invasão celular e ativando a apoptose (LI et al., 2013; WU et al., 2014). O 

DBT-18 foi o único grupo no qual houve regulação negativa, enquanto nos demais 

subgrupos apresentaram aumento da expressão. Células tumorais tendem a apresentar 

regulação negativa para esse gene, conforme observado em DBT-18 (LI et al., 2013; 
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WU et al., 2014). O aumento de expressão nos demais subgrupos pode ser interpretado 

como uma tentativa de contenção do tumor, uma vez que o aumento da expressão de 

Taglin pode resultar na diminuição da proliferação celular e ativação da apoptose.  

O gene Tnc codifica uma proteína da matriz extracelular com uma distribuição 

de tecido espacialmente e temporalmente restrita. Seu produto gênico geralmente se 

encontra ausente em tecidos adultos, porém expressos durante a carcinogênese 

(O'LEARY et al., 2016). O aumento da expressão gênica foi observado em NAF-12, 

DBT-12 e NAF-18, enquanto em DBT-18 foi vista a redução da expressão. Fialka et al 

(2007) também observaram aumento de expressão em carcinoma epidermóide oral.  

Porém, estudos são necessários para melhor elucidar o comportamento desse gene em 

células tumorais. 

 

5.4. Alteração da expressão de genes utilizados como marcador de câncer 

colorretal  

Marcadores tumorais são substâncias que têm concentrações alteradas em 

amostras biológicas de pacientes com câncer. Esses marcadores são produzidos pelo 

próprio tumor ou pelo corpo, como resposta ao tumor (PINTO, 2012). A fim de avaliar 

esses processos foram analisados os genes Ceacam 1, Ceacam 3 e Ceacam 4 e Cd44 

Um dos marcadores identificados é o antígeno carcinoembrionário, que 

geralmente está elevado na presença de cânceres de bexiga, mama, colorretal, pulmão e 

pancreático (ZHAO et al., 2008). Os genes Ceacam 1, Ceacam 3 e Ceacam 4 codificam 

membros da família de moléculas de adesão celular relacionadas com antígeno 

carcinoembrionário. Foi verificado que o Ceacam 1 apresentou regulação positiva nos 

grupos NAF-12, DBT-12 e NAF-18, com diminuição da expressão no grupo DBT-18. O 

Ceacam 3 teve níveis gênicos reduzidos nos grupos NAF-12, DBT-12 e DBT-18, sem 

alteração no grupo NAF-18. O gene Ceacam 4 obteve aumento da expressão nos grupos 

NAF-12 e DBT-12, sem alteração no grupo NAF-18 e diminuição no DBT-18. Os 

níveis de mRNA de Ceacam 1 têm sido reduzidos em adenomas e adenocarcinomas 

colorretais (NOTTERMAN et al., 2001), porém foi visto níveis elevados de proteínas 

(KANG et al., 2006). O Ceacam 3 e Ceacam 4 também têm a expressão diminuída em 

câncer colorretal em várias linhas celulares (WAKABAYASHI-NAKAO et al., 2014). 

Dessa forma, parece que um tempo maior de indução via DBT, mesmo tendo um 
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período de latência, apresentou um comportamento semelhante ao observado no câncer 

colorretal.  

O gene CD44 codifica uma glicoproteína transmembranar, receptora de 

hialuronano. A ligação hialuronano/CD44 medeia interações célula a célula e interações 

célula e matiz celular. É um indutor do fator de necrose tumoral (TNF) e da 

interleucina-1 (IL-1) (PONTA, 1998;  ISACKE; YARWOOD, 2002). Foi observado 

aumento de expressão gênica em todos os grupos em análise, corroborando com estudo 

de Gorham et al. (2002). 

 

5.5. Diferenças entre os protocolos de indução 

O presente estudo avaliou quatro diferentes protocolos de indução (indutores 

NAF e DBT com os tempos de 12 e 18 semanas com latência). Cada protocolo de 

indução apresentou um perfil de expressão gênica característico. 

O NAF-12 e o DBT-12 apresentaram perfil de expressão similares. Ambos os 

compostos regularam os genes Apcdd1, Akr1b1, Anxa2, Anxa5, Arhgdia, Bcl2, Bcl2l1, 

Ccl2, Ccnd1, Ccr1, Ccr2, Cd44, Ceacam3, Cfl1, Ckb, Csf2, Csf2rb, Ctse, Cxcl11, 

Cxcl16, Dkk2, Dnaja3, Fos, Fosl1, Gnb2l1, Grem1, Hsf1, Id2, Igfbp4, Il1α, Il1β, Il1r2, 

Il23a, Jun, Krt18, Ldha, Lef1, Lgr5, Map3k8, Mmp10, Mmp13, Mmp3, Mmp9, Myc, 

Nfe2l2, Pcna, Pgam1, Pgk1, Pik3cg, Pnlip, Ppp1r15a, Prdx1, Ptgs1, Ptgs2, Sfrp2, 

Sod3, Tkt, Tnc, Tnfrsf17, Tnfrsf1a, Tnfsf9, Tp53, Tpm3, Vcam1, Vegfa, Wisp1, Wnt10a e 

Wnt6 de acordo com o encontrado em neoplasias. Os resultados de expressão gênica 

sugerem: aumento do processo inflamatório e da resposta imune, devido à maior 

expressão de citocinas inflamatórias Il1α, Il1β, Il1r2, Il23a, Tnfrsf17, Tnfrsf1a e Tnfsf9, 

à presença das quimiocinas Ccl2, Ccr1, Ccr2, Cxcl11, Cxcl16 e dos genes Ctse e Vegfa; 

aumento da degradação da matriz extracelular e remodelação do citoesqueleto, devido à 

maior expressão das metalloproteinases Mmp10, Mmp13, Mmp3 e Mmp9 e dos genes 

Cfl1, Tpm3 e Krt18; aumento do crescimento celular, representada pelos genes Apcdd1, 

Gnb2l1, Grem1, Vegfa, Fos, Fosl1, Myc, Lgr, Id2 e Ppp1r15a ; aumento da apoptose, 

devido à presença de genes pró-apoptóticos (Bcl2, Bcl2l1, Casp2 e Casp7), 

possivelmente em resposta à formação da neoplasia; aumento do metabolismo, 

representado pelos genes Ckb, Ldha, Pnlip, Pgam1, Akrb1b1, Tkt, Ptgs1, Ptgs2 e Pgk1;  

aumento da resposta ao estresse celular, representadas pelos antioxidantes Sod3, Nfe2l2 
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e Prdx1, além das  proteínas de choque térmico Hsf1 e Dnaja3; aumento de expressão 

em todas as vias de sinalização apresentadas.  

A fim de avaliar diferentes protocolos de indução de câncer, foram utilizados 

dois grupos que receberam DBT ou NAF durante 18 semanas, acrescido de um período 

de 8 semanas de latência.  

O NAF-18 regulou os genes Akr1b1, Anxa2, Anxa5, Arhgdia, Atm, Bcl2l1, Ccl2, 

Ccnd1, Ccr1, Ccr2, Ccr5, Cd44, Cfl1, Ckb, Csf2, Ctse, Cxcl11, Cxcl16, Dkk2, Dnaja3, 

Fos, Fosl1, Gnb2l1, Grem1, Id2, Igf1, Il1α, Il1β, Il1r2, Il23a, Krt18, Ldha, Lgr5, 

Map3k8, Mmp10, Mmp13, Mmp3, Mmp9, Nfe2l2, Pcna, Pgam1, Pgk1, Pik3cg, Prdx1, 

Ptgs2, Sod3, Tkt, Tnc, Tnfrsf17, Tnfsf9, Tpm3, Vcam1 e Vegfa de acordo com o 

encontrado em neoplasias. Os resultados de expressão gênica sugerem: aumento do 

processo inflamatório e da resposta imune, devido à maior expressão de citocinas 

inflamatórias Il1α, Il1β, Il1r2, Il23a, Tnfrsf17 e Tnfsf9, à presença das quimiocinas 

Ccl2, Ccr1, Ccr2, Ccr5, Cxcl11, Cxcl16 e dos genes Ctse e Vegfa; aumento da 

degradação da matriz extracelular, devido ao aumento dos genes Mmp10, Mmp13, 

Mmp3 e Mmp9; aumento da apoptose, devido ao aumento de expressão dos genes 

Bcl2l1, Casp2 e Casp7; aumento do metabolismo, devido a regulação dos genes Ckb, 

Ldha, Pgam1, Akrb1b1, Tkt, Ptgs2 e Pgk1; aumento da resposta ao estresse celular, 

representadas pelos antioxidantes Sod3, Nfe2l2 e Prdx1, além do gene Dnaja3; 

regulação positiva de todas as vias em análises.  

O DBT-18 regulou os genes Apcdd1, Anxa2, Arhgdia, Bcl2, Casp7, Ccl2, Ccr1, 

Ccr2, Ccr5, Cd44, Ceacam1, Ceacam3, Ceacam4, Cfl1, Ckb, Csf2rb, Ctse, Cxcl16, 

Dkk2, Dnaja3, Fgfr2, Gnb2l1, Grem1, Hsf1, Igfbp4, Il1β, Il1r2, Il23a, Lef1, Mmp9, 

Pgk1, Pnlip, Ppp1r15a, Sfrp2, Tagln, Tnfsf9, Vcam1, Wisp1, Wnt10a e Wnt6 de acordo 

com o encontrado em neoplasias.  Os resultados de expressão gênica sugerem: aumento 

do processo inflamatório e da resposta imune, devido à maior expressão de citocinas 

inflamatórias Il1β, Il1r2, Il23a e Tnfsf9, à presença das quimiocinas Ccl2, Ccr1, Ccr2, 

Ccr5, Cxcl11, Cxcl16 e do gene Ctse; aumento da apoptose, devido ao aumento de 

expressão dos genes Bcl2 e Casp7; aumento do metabolismo, devido a regulação dos 

genes Ckb, e Pgk1; regulação negativa para todas as vias  

Nossos dados sugerem que o período de latência parece ter influenciado nos 

processos e vias de sinalização, a fim de conter a proliferação das células tumorais. O 
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NAF-12 e o DBT-12 apresentaram respostas semelhantes. Entretanto, os grupos 

submetidos à latência, obtiveram uma resposta de progressão tumoral mais fraca em 

relação aos grupos 12 semanas. A regulação dos genes envolvidos com a progressão 

tumoral após a interrupção do estímulo sugere que os danos celulares acometidos pela 

exposição ao NAF se mantem por mais tempo, em maior parte dos genes analisados, 

quando comparado ao DBT, tendo em vista que o DBT-18 não foi capaz de regular 

todos os genes regulados no NAF-18, conforme o esperado. Após a latência verificou-se 

uma regulação mais fraca nos processos de resposta imune e inflamatória, estresse 

celular, degradação da matriz extracelular e metabolismo.  

Todavia, apenas o DBT-18 conseguiu regular os genes Taglin, Casp7, Ceacam1, 

Ceacam4 de acordo com o esperado. Da mesma forma, apenas o NAF-18 regulou os 

genes Igf1 e Atm de acordo com o esperado. Além disso, alguns genes consistentes com 

a manutenção dessa patologia apresentaram regulação positiva após a latência (Tabela 

3).
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Tabela 3: Comparação dos resultados dos quatro grupos experimentais (NAF-12, DBT-12, NAF-18 e DBT-18) com os dados da literatura. 

 

 

REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO 

GÊNICA 

GRUPOS EXPERIMENTAIS DADOS* 

 NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 LITERATURA 

AUMENTO DA EXPRESSÃO Apcdd1, Akr1b1, Anxa2, Anxa5, 

Arhgdia, Atm, Atr,Axin2, Bcl2, 

Bcl2l1, Casp2, Casp7, Ccl2, 

Ccnd1, Ccr1, Ccr2, Ccr5, Cd44, 

Ceacam1,Ceacam4, Cfl1, Chek2, 

Ckb, Coro1a, Csf2, Csf2rb, Ctse, 

Cxcl11, Cxcl16, Cyp1a2, Dkk2, 

Dnaja3, Fgfr2, Fos, Fosl1, 

Gnb2l1, Grem1, Hsf1, Id2, 

Igfbp4, Il1α, Il1β, Il1r2, Il23a, 

Jun, Krt18, Ldha, Lef1, Lgr5, 

Map3k8, Mmp10, Mmp9, 

Mmp13, Mmp3, Myc, Nfe2l2, 

Pcna, Pgam1, Pgk1,Pik3cg, 

Ppp1r15a, Prdx1, Ptgs1, Ptgs2, 

Sfrp2, Sod3, Sox17, Syt1, Tagln, 

Tank, Tkt, Tnc, Tnfrsf17, 

Tnfrsf1a, Tnfsf9, Tp53,Tpm3, 

Vcam1, Vegfa, Wif1, Wnt10a, 

Wnt6 

Apcdd1, Akr1b1,Anxa2, 

Anxa5,Arhgdia, Atm, Atr, Axin2, 

Bcl2, Bcl2l1, Casp2, Casp7,Ccl2, 

Ccnd1, Ccr1, Ccr2, Ccr5, Cd44, 

Ceacam1, Ceacam4, Cfl1, Chek2, 

Ckb, Coro1a, Csf2, Csf2rb, Ctse, 

Cxcl11, Cxcl16, Cyp1a1, Cyp1a2, 

Dkk2, Dnaja3, Fgfr2, Fos, Fosl1, 

Gnb2l1, Grem1, Hsf1, Id2, 

Igfbp4, Il1α, Il1β, Il1r2, Il23a, 

Jun, Krt18, Ldha, Lef1, Lgr5, 

Map3k8, Mmp10, Mmp9, Mmp13, 

Mmp3, Myc, Nfe2l2, Pcna, 

Pgam1, Pgk1, Pik3cg, Ppp1r15a, 

Prdx1, Ptgs1, Ptgs2, Sfrp2, Sod3, 

Sox17, Syt1, Tank, Tagln, Tkt, 

Tnc, Tnfrsf17, Tnfrsf1a, Tnfsf9, 

Tp53,Tpm3, Vcam1, Vegfa, Wif1, 

Wnt10a, Wnt6 

Akr1b1, 

Anxa2,Anxa5,Arhgdia,Atr, 

Axin2,Bcl2l1, Casp2, Casp7, 

Ccl2, Ccnd1, Ccr1, Ccr2, 

Ccr5, Cd44, Ceacam1, Cfl1, 

Chek2, Ckb, Coro1a, Csf2, 

Ctse, Cxcl11, Cxcl16, Dkk2, 

Dnaja3, Fgfr2, Fos, Fosl1, 

Gnb2l1, Grem1, Igf1, Il1α, 

Il1β, Il1r2, Il23a, Krt18, 

Ldha, Lgr5, Map3k8, 

Mmp10, Mmp9, Mmp13, 

Nfe2l2, Pcna, Pgam1, Pgk1, 

Pik3cg, Prdx1, Ptgs2, Sod3, 

Syt1, Tagln, Tank,Tkt, Tnc, 

Tnfrsf17, Tnfsf9,Tpm3, 

Vcam1, Vegfa, Wisp1 

Apcdd1, Akr1b1, Anxa2, Atm, Atr, 

Axin2, Bcl2, Casp2, Ccl2, Ccr1, 

Ccr2, Ccr5, Cd44, Cfl1, Chek2, 

Coro1a, Csf2rb, Ctse, Cxcl16, 

Dkk2, Dnaja3, Gnb2l1, Grem1, 

Hsf1, Id2, Igfbp4, Il1β, Il1r2, 

Il23a, Lef1, Mmp9, Mmp3, 

Ppp1r15a, Tank, Tnfsf9, Vcam1, 

Wif1, Wnt10a, Wnt6 

Apcdd1, Akr1b1, Anxa5, 

Arhgdia, Axin2, Bcl2, Bcl2l1, 

Ccl2, Ccnd1, Ccr1, Ccr2, Ccr5, 

Cd44, Cfl1, Ckb, Coro1a, 

Csf2rb, Cxcl11, Cxcl16, Cyp1a1, 

Cyp1a2, Dkk2, Dnaja3, Fos, 

Fosl1, Gnb2l1, Grem1, Hsf1, 

Id2, Igf1, Igfbp4, Il1α, Il1β, 

Il1r2, Il23a, Jun, Krt18, Ldha, 

Lef1, Lgr5, Map3k8, Mmp10, 

Mmp9, Mmp13, Mmp3, Myc, 

Nfe2l2, Pcna, Pgam1, Pgk1, 

Pik3cg, Ppp1r15a, Prdx1, Ptgs1, 

Ptgs2, Sfrp2, Sod3, Tkt, Tp53, 

Tpm3,Tnfrsf17, Tnfrsf1a, Tnfsf9, 

Vcam1, Vegfa, Wnt10a, Wnt6 
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Tabela 4 (continuação): Comparação dos resultados dos quatro grupos experimentais (NAF-12, DBT-12, NAF-18 e DBT-18) com os dados 

da literatura. 

 

REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO 

GÊNICA 

 

GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

DADOS* 

 NAF-12 DBT-12 NAF-18 DBT-18 LITERATURA 

REDUÇÃO DA EXPRESSÃO Ceacam3, Igf1, Pnlip, Wisp1 Ceacam3, Igf1, Pnlip, Wisp1 Apcdd1, Atm,Csf2rb, Sox17, 

Tnfrsf1a, Wnt6 

Arhgdia, Bcl2, Bcl2l1, Casp7, 

Ccnd1, Ceacam1, Ceacam3, 

Ceacam4, Ckb, Cxcl11, 

Cyp1a1, Cyp1a2, Fgfr2, Fos, 

Fosl1, Igf1, Il1α, Jun, Ldha, 

Krt18, Lgr5, Map3k8, Mmp10, 

Mmp13, Myc,Nfe2l2, Pgam1, 

Pgk1, Pik3cg, Pnlip, Ptgs1, 

Ptgs2, Sfrp2, Sod3, Syt1, 

Tagln, Tnc, Tnfrsf17, Tnfrsf1a, 

Tp53, Tpm3, Vegfa, Wisp1 

 

Arhgdia, Atm, Atr, Axin2, Casp2, 

Casp7, Ceacam1, Ceacam3, Ceacam4, 

Chek2, Ckb, Csf2, Fgfr2,Pgk1, Pnlip, 

Sfrp2, Taglin, Wifi, Wisp1  

 

SEM ALTERAÇÃO Cyp1a1,  Bcl2, Ceacam3, Ceacam4, 

Cyp1a1, Cyp1a2, Hsf1, Id2, 

Igfbp4, Jun, Lef1, Mmp3, Myc, 

Pnlip, Ppp1r15a, Ptgs1, Sfrp2, 

Tp53, Wif1, Wnt10a 

Akr1b1, Anxa5,Csf2, 

Pcna,Prdx1, Sox17, Tkt 
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6. CONCLUSÃO



 

 

Os dados de análises gênicas de amostras de intestino delgado de ratos Wistar 

tratados com NAF ou DBT em diferentes períodos de indução (12 semanas de indução 

ou 18 semanas de indução + 8 semanas de latência) permitem as seguintes avaliações: 

- O trabalho foi capaz de gerar um grande volume de dados acerca do potencial 

carcinogênico de NAF e DBT através da avaliação da expressão de 87 genes envolvidos 

com a progressão tumoral no tecido epitelial do intestino delgado de ratos; 

A maior parte dos genes apresentou um perfil de expressão gênica consistente com a 

evolução tumoral tanto para indução com NAF quanto com DBT no protocolo de 12 

semanas. 

- O perfil da regulação dos genes envolvidos na progressão tumoral após a 

interrupção do estímulo permite concluir, que em ratos, as exposições ao naftaleno 

mantem por mais tempo, em maior parte dos marcadores, uma resposta mais intensa no 

sentido da evolução do câncer quando comparado ao DBT Por outro lado, alguns genes 

muito importantes na avaliação do câncer apresentaram uma regulação exclusiva para o 

tratamento com DBT em relação ao NAF e consistente com a manutenção dessa 

patologia após a latência 

 

Limitações do estudo:  

A ausência da caracterização histológica, que posteriormente será realizada, a 

definição precisa do estágio tumoral. 
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