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RESUMO

O modelo de carcinogênese cutânea em camundongos tem sido historicamente
empregado para investigar a patogênese e terapêutica do câncer. Neste trabalho foi
utilizado este modelo clássico com a finalidade de se avaliar o potencial da
talidomida como agente anti-carcinogênico em camundongos BALB/c. Os animais
foram divididos em quatro grupos experimentais: 1) dimetilbenzantraceno (DMBA),
indutor da carcinogênese (diluído em acetona), 2) DMBA + talidomida (diluída em
dimetil sulfoximide - DMSO), 3) DMBA + DMSO e 4) Acetona. Estes animais foram
subdivididos em dois experimentos, no experimento 1 os camundongos receberam
talidomida concomitantemente com a indução da carcinogênese e no experimento 2
os camundongos receberam talidomida após o aparecimento de lesões tumorais. O
peso corporal dos animais foi acompanhado uma vez por semana. O sacrifício foi
realizado após 14 semanas (experimento 1) e 22 semanas (experimento 2). Os
tumores cutâneos foram removidos, foi realizada análise histopatológica, e imunohistoquímica para avaliar o processo de angiogênese, o qual foi mensurado em
áreas de hot spot utilizando-se o anticorpo anti-fator VIII (antígeno endotelial
marcador da proliferação vascular). Todos os animais desenvolveram lesões
cutâneas tumorais múltiplas variando de papilomas a carcinomas de células
escamosas, incluindo o grupo tratado com talidomida. No experimento 1 a
talidomida inibiu o número total de tumores por camundongo, além de induzir uma
diminuição no grau de malignidade das lesões tumorais presentes. No experimento
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2 todas as lesões foram malignas. A talidomida não foi capaz de inibir a
angiogênese tumoral nem a perda de peso em nenhum dos dois experimentos. Com
bases nestes resultados podemos concluir que a talidomida tem efeito benéfico na
prevenção da malignização dos tumores, porém este efeito não se deve à inibição
da angiogênese, Além de parecer ineficaz quando administrada a camundongos
com lesões malignas já estabelecidas.

Palavras-chave:

Neoplasia,

Pele,

Carcinogênese

Camundongo BALB/c, Talidomida, Angiogênese.
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ABSTRACT

The effect of thalidomide on angiogenesis on experimental mouse skin
carcinogenesis

The experimental model of mouse skin carcinogenesis has been largely used for
investigating cancer pathogenesis and therapy. In this work it is used this classical
model in order to assess the antineoplastic potential of thalidomide in BALB/c mice.
Animals were distributed into four experimental groups: 1) dimetilbenzantracene
(DMBA), carcinogenic agent (diluted into acetone), 2) DMBA + thalidomide (diluted
into dimetil sulfoximide - DMSO), 3) DMBA + DMSO and 4) Acetone. Animals were
also divided into two experimental groups, in experiment 1, the mice received
thalidomide at the same time of the carcinogenesis induction and in experiment 2,
mice received thalidomide after the tumoral lesions appearance. Body weight was
measured once a week. Animals were killed after 14 (experiment 1) and 22 weeks
(experiment

2).

Skin

tumors

were

removed,

and

histopathological

and

immunohistochemical analyses were accomplished. Immunohistochemistry was used
for the assessment of angiogenesis, which was measured using the antibody antifactor VIII (endothelial antigen indicative of vascular proliferation). All the animals
developed multiple skin tumors, which varied from papillomas to squamous cells
carcinomas, including the thalidomide treated group. In experiment 1, the
thalidomide inhibited the total number of tumors per mouse, besides inducing a
decrease of malignancy of lesions. In experiment 2 all the animals had malignant
lesions. Thalidomide was unable to inhibit tumoral angiogenesis and weight loss in
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both experiments. Taken together theses results, it can be concluded that
thalidomide has a positive role in the prevention of malignization of mouse skin
tumors; however this effect is not due to angiogenesis inhibition. Besides, it seems
to be useless when administrated to mice bearing established malignant tumoral
lesions.

Keywords: Neoplasia, Skin, Experimental chemical carcinogenesis, BALB/c mouse,
Thalidomide, Angiogenesis.
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1 INTRODUÇÃO

A incidência de novos casos de câncer no mundo, para o ano de 2000, foi
estimada em mais de 10 milhões, dentre os quais, 53% dos casos ocorreriam nos
países em desenvolvimento (PARKIN et al., 2001). No Brasil as estimativas para o
ano de 2008 indicaram 466.730 novos casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).
Destes o câncer de pele não melanoma (115 mil casos novos) apresentou maior
incidência, seguido pelos tumores malignos de próstata (49 mil), de mama feminina
(49 mil), de pulmão (27 mil), de cólon e reto (27 mil), de estômago (22 mil) e de colo
do útero (19 mil). O câncer de pele não melanoma, embora de baixa mortalidade,
em alguns casos apresenta elevada morbidade, conseqüentemente, onerando os
serviços de saúde. Por ser uma neoplasia de excelente prognóstico, com taxas altas
de cura completa se tratada de forma adequada e oportuna, é bastante provável
que haja subnotificação dos casos e as estimativas de casos novos em relação a
este tipo de câncer devem ser consideradas como estimativas mínimas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

Para um tratamento mais eficiente do câncer é necessário o
conhecimento adequado de sua patogênese. Na última década, a realização de
estudos moleculares aliados à imuno-histoquímica, permitiu constatar que a
expressão de proteínas indutoras da angiogênese e a de moléculas de adesão
celular, possui correlação direta com o desenvolvimento das neoplasias malignas,
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participando de várias fases do processo de carcinogênese (FOLKMAN 1989;
SHINOHARA et al., 1998; GASPARINI, 1999).

A angiogênese é muito importante em várias condições fisiológicas e
patológicas. É crucial durante o desenvolvimento da resposta inflamatória e no
mecanismo de cicatrização e reparo. Nas lesões neoplásicas malignas sólidas com
até 2 a 3 mm3 as células cancerosas podem obter um suprimento adequado de
oxigênio e nutrientes, necessário para sua sobrevivência e crescimento por difusão
passiva. Porém, os tumores malignos maiores dependem da angiogênese para
crescimento local e surgimento de metástase (FOLKMAN, 1989; GUPTA & QIN,
2003).

A citocina TNF- (fator de necrose tumoral alfa) apresenta vários efeitos
que contribuem para o desenvolvimento de neoplasias malignas, entre eles, citamse: forte potencial angiogênico (D’AMATO et al., 1994; FERRER et al., 1998;
CAMPBELL et al., 1999; FUJITA et al., 2004; KUMAR et al., 2005), indução de
apoptose em células endoteliais (ROBAYE et al., 1991; FUJITA et al., 2004) e
diminuição da expressão (downregulation) de E-caderina (importante componente
das junções aderentes, localizadas entre células epiteliais, dentre outras)
(TABIBZADEH et al., 1995; KOOY et al., 1999).

Apesar

de

sua

conhecida

teratogenicidade,

a

talidomida

(-N-

phthalimidoglutarimida), vem sendo muito utilizada no tratamento de uma variedade
de condições, incluindo neoplasias malignas (como mieloma múltiplo, câncer de
próstata, carcinoma de células renais e melanoma), algumas doenças
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auto-imunes (como lúpus eritematoso cutâneo), inflamatórias (como artrite
reumatóide) e infecciosas (como a AIDS), entre outras; devido as suas atividades
antiangiogênicas, antiinflamatórias e imunomoduladoras, tem sido evidenciado seu
potencial antineoplásico. (SARNO et al., 1991; RICHARDSON et al., 2002;
BORGES & FRÖEHLICH, 2003; MOOS et al., 2003; FRANKS et al., 2004; FUJITA
et al., 2004; KUMAR et al., 2004).

Os mecanismos de ação da talidomida ainda não foram totalmente
esclarecidos, mas sabe-se que envolvem a modulação de algumas citocinas
inflamatórias, tal como a inibição do TNF-; citotoxicidade direta através do
aumento da susceptibilidade das células tumorais à apoptose ou redução de fatores
de crescimento; estímulo da resposta imune pela ativação de linfócitos T, de células
Natural Killer (NK) e aumento da susceptibilidade à resposta celular; ainda, atenua o
potencial metastático através da inibição da redução da expressão de moléculas de
adesão intercelular (SAMPAIO et al., 1991; FUJITA et al., 2004; SLEIJFER et al.,
2004).

O entendimento da base molecular do desenvolvimento tumoral humano
tem sido facilitado pela utilização de modelos animais nos quais a etiologia da
carcinogênese pode ser adequadamente controlada (BALMAIN et al., 1988).
Modelos em camundongos são muito utilizados, dada a variabilidade genética de
diferentes linhagens, a elucidação de seu genoma completo e a grande variação na
disposição ao desenvolvimento induzido de tumores em órgãos e tecidos
específicos, que permitem muitas opções para o estudo de susceptibilidade e
resistência tumoral. Entre os modelos utilizados para o estudo do processo de
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carcinogênese encontra-se a indução de tumores de células escamosas na pele de
camundongos através de carcinógenos químicos (WOODWORTH et al., 2004).

O desenvolvimento tumoral maligno requer múltiplas etapas: iniciação,
promoção e progressão. Resumidamente, na iniciação o carcinógeno causa
mutações no DNA, na promoção as células iniciadas são induzidas a se multiplicar
e na progressão o tumor sofre modificações que o tornam cada vez mais agressivo
e maligno (ITO et al., 1995). O carcinoma de células escamosas desenvolvido por
indução química na pele de camundongo apresenta uma “história natural”
começando como lesões pré-cancerosas, como papilomas, às quais precedem o
estabelecimento da malignidade, como carcinomas de células escamosas (KEMP,
2005).

Com

a

finalidade

de

avaliar

o

efeito

da

talidomida

sobre

o

desenvolvimento tumoral em carcinoma de células escamosas, neste estudo, foi
utilizado o modelo clássico de carcinogênese química (YUSPA, 1994), induzida pelo
DMBA na pele de camundongos BALB/c.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1

2.1.1

CARCINOGÊNESE QUÍMICA

Histórico

As primeiras observações sobre a relação entre tumor e substância
química foram feitas no século XVIII, por John Hill, que associou o uso excessivo de
tabaco com o desenvolvimento de pólipos, e por Sir Percival Pott, que relacionou a
grande incidência de câncer de pele escrotal em limpadores de chaminé com o fato
de esses indivíduos estarem continuamente expostos à fuligem. Alguns anos
depois, com base nessas observações, foi distribuído um guia aos limpadores de
chaminé, recomendando que estes profissionais tomassem banho diariamente para
evitar tal ocorrência. Uma medida de saúde pública que diminuiu consideravelmente
a incidência desse tipo de câncer. Ao final do século XIX era evidente a relação
entre a exposição prolongada a certos produtos químicos e seus efeitos
carcinogênicos. O próximo passo seria uma investigação sistemática e a reprodução
de tumores em animais. Somente em 1915 houve comprovação científica da
existência de um agente químico cancerígeno, através da indução de tumores
cutâneos em coelhos, pelo pincelamento repetido das orelhas com alcatrão

de

hulha (SMUCKLER, 1983; BRASILEIRO FILHO, 2006; KUMAR et al., 2005;
OLIVEIRA et al., 2007).
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Na década de 30 foram utilizadas substâncias como benzopireno,
hidrocarbonetos

aromáticos

policíclicos

(HAP),

dibenzantraceno

(DBA),

dimetilbenzantraceno (DMBA) e metilcolantreno (MC) para indução de tumores
benignos

e/ou

malignos,

constituindo

o

chamado

modelo

cumulativo

de

carcinogênese cutânea (GUZMÁN-SILVA & GUIMARÃES, 1985; GUZMÁN-SILVA,
1995).

Na segunda metade da década de 1960, muitos dos conceitos de
iniciação, promoção e progressão já estavam estabelecidos. Houve um acréscimo
considerável no conhecimento sobre carcinógenos e seu metabolismo, sobre a
biologia e a bioquímica de células malignas, mas quase nada se sabia sobre a
genética tumoral e a clonagem gênica. Diversos avanços no conhecimento dos
mecanismos da carcinogênese seguiram a identificação dos oncogenes celulares
(HIRST & BALMAIN, 2004).

A pesquisa em carcinogênese química durante a década de 1970 estava
focada no desenvolvimento e aprimoramento de modelos animais para neoplasias
induzidas quimicamente em órgãos específicos. Nesses modelos procurava-se
desenvolver neoplasias o mais parecido possível ao desenvolvimento tumoral em
humanos (YUSPA & POIRIER, 1988).

A introdução de modelos in vitro possibilitou maior entendimento dos
eventos celulares requeridos para os vários estágios da carcinogênese. Através
dessa metodologia foi proposta a teoria monoclonal do câncer, a relação entre
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mutagênese e carcinogênese, bem como a relação linear de dose e resposta para
exposição química (VASILIEV, 1983; HEEG et al., 2006).

O cultivo de células humanas revelou sua maior resistência à
transformação neoplásica quando comparadas com as correspondentes de
roedores. Foi demonstrada também a grande variação de respostas aos
carcinógenos, observada entre indivíduos e entre diferentes tecidos de um mesmo
indivíduo. Foi observado que células de indivíduos propensos ao câncer são
particularmente susceptíveis à transformação por vírus oncogênicos, indicando que
há uma interação entre o carcinógeno e o perfil genético de hospedeiros na
determinação do risco de desenvolvimento de câncer (BALMAIN & HARRIS, 2000).

Os processos de manipulação genética introduziram uma revolução nas
pesquisas de carcinogênese experimental. Através da introdução de oncogenes em
camundongos normais, foram produzidos tumores resultantes da expressão
aberrante destes genes. Estudos paralelos utilizaram a inativação de genes
supressores de tumor criando os animais knock-out. Os efeitos de carcinógenos
poderiam agora ser estudados não apenas em camundongos normais, mas também
em animais sem genes específicos envolvidos nas diferentes etapas da
carcinogênese (VINEY, 1995; HIRST & BALMAIN, 2004; ISHIKAWA et al., 2004).

Uma grande variedade de modelos transgênicos e knock-out foram
desenvolvidos para se estudar os efeitos de diferentes oncogenes e genes
supressores tumorais (HIRST & BALMAIN, 2004).
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Inicialmente

visto

com

ceticismo,

o

modelo

experimental

de

carcinogênese química em camundongos é atualmente uma importante ferramenta
que possibilita a aplicação de conceitos que contribuem para a pesquisa clínica em
oncologia e patologia (HANN & BALMAIN, 2001; KÖHLE et al., 2008;

WONG,

2009).

2.1.2

Mecanismo da carcinogênese

A carcinogênese induzida quimicamente é influenciada por fatores como
espécie, sexo, dose, sistema imunológico, constituição genética e tempo de
exposição (OLIVEIRA et al., 2007).

Na carcinogênese induzida quimicamente existem três etapas desde o
momento da agressão química até o aparecimento da neoplasia: a iniciação, a
promoção e a progressão. Na etapa de iniciação a substância química é processada
metabolicamente pelo hospedeiro e acoplada a macromoléculas como o DNA,
transformando as células-alvo em células iniciadas. Estas passam a ser células
alteradas, porém sua multiplicação é ainda mantida sob controle por mecanismos
homeostáticos. Na etapa da promoção ocorre, aos poucos, expressão dos genes
mutados na iniciação, esta expressão determina o surgimento gradual das
características típicas nas neoplasias: aumento da população celular mitótica e
alteração do mecanismo apoptótico. A progressão é entendida como a etapa em
que algumas neoplasias sofrem alterações qualitativas em seu fenótipo, por
exemplo, transformando-se de benignas em malignas, possivelmente por seleção
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clonal de células com características malignas (SMUCKLER, 1983; CAMARGO,
1991; BRASILEIRO FILHO, 2006).

O modelo de câncer de pele em roedores após exposição sistêmica ou
local a carcinógenos tem sido amplamente utilizado para se definir os estágios da
carcinogênese. As diferentes linhagens de camundongos variam em sua
sensibilidade ao desenvolvimento do câncer de pele após exposição a carcinógenos
e promotores, e essa variabilidade tem sido utilizada para explorar as bases
biológicas da susceptibilidade tumoral. Essas informações indicaram que a
composição genética do indivíduo pode determinar sua sensibilidade a iniciadores e
promotores tumorais (YUSPA & POIRIER, 1988).

As lesões neoplásicas predominantes em pele de camundongos expostos
a agentes carcinogênicos são os papilomas, sendo que uma fração menor pode
evoluir para carcinomas de células escamosas (ALDAZ et al., 1987). Alterações
genéticas e epigenéticas caracterizam cada estágio de modificação fenotípica
sofrida por queratinócitos normais em sua evolução para células neoplásicas
benignas, originando papilomas, e daí, para células neoplásicas malignas,
originando carcinomas (YUSPA, 1998; PONTÉN, 2001). Os eventos iniciais,
iniciação e promoção, requerem exposições a carcinógenos químicos exógenos. Os
iniciadores se ligam covalentemente ao DNA, alterando permanentemente o
genoma das células epidérmicas, conseqüentemente é um fenômeno irreversível,
porém, morfologicamente a epiderme permanece inalterada (MORRIS, 2000). Em
contraste, a promoção tumoral é de natureza epigenética e freqüentemente
reversível. Os promotores induzem alterações na homeostase epidérmica gerando
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um ambiente tissular propício à expansão clonal de células iniciadas. A
conseqüência da iniciação e da promoção é a formação de múltiplos papilomas
escamosos, cada um representando um único clone de célula iniciada (SMUCKLER,
1983; CAMARGO, 1991; ITO et al., 1995; BIGNOLD, 2004;)

Os papilomas apresentam três alterações básicas: hiperplasia, expressão
alterada de marcadores e diferenciação retardada ou bloqueada. Os papilomas
podem progredir para a malignidade na ausência de exposições exógenas
adicionais, embora a taxa de progressão seja lenta e a freqüência da conversão
maligna seja baixa. A maioria dos papilomas não evolui para malignidade durante o
tempo de vida do animal. Esta conversão maligna se caracteriza por invasão da
membrana basal e migração para o estroma, envolvendo importantes alterações nas
interações célula-célula e célula-matriz extracelular (SHINOHARA et al., 1998;
YUSPA, 1998; ALT-HOLLAND et al., 2005; GLICK & YUSPA, 2005).

As substâncias químicas que iniciam a carcinogênese são extremamente
diversas em estrutura e incluem tanto produtos naturais quanto sintéticos. Elas se
enquadram em uma dentre duas categorias: (1) compostos de ação direta, que não
requerem transformação química para seu efeito carcinogênico, ou (2) de ação
indireta ou procarcinógenos, que requerem conversão metabólica in vivo para
produzir carcinógenos finais capazes de transformar as células. Todos os
carcinógenos de ação direta e indireta têm uma propriedade em comum: eles são
eletrófilos altamente reativos (átomos deficientes em elétrons) que podem reagir
com locais nucleofílicos (átomos ricos em elétrons) na célula. Estas reações não
são enzimáticas e resultam na formação de produtos de reação covalentes. As
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reações eletrofílicas podem ocorrer em estruturas ou macromoléculas ricas em
elétrons na célula-alvo, incluindo DNA, RNA e proteínas, produzindo às vezes um
dano letal. Nas células iniciadas, a interação é obviamente não-letal, e o DNA é o
alvo primário (BARRET, 1993; BIGNOLD, 2004; KUMAR et al., 2005).

Alguns dos mais potentes carcinógenos iniciadores estão no grupo dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Estes representam uma grande classe de
compostos orgânicos presentes no ambiente, no cigarro, formados durante a
produção e refinamento do petróleo, carvão e óleo mineral, entre outros. Eles
requerem ativação metabólica e podem induzir tumores em uma grande variedade
de tecidos e espécies (BRASILEIRO FILHO, 2006; KUMAR et al., 2005). Entre eles,
encontra-se o DMBA, que é o hidrocarboneto aromático policíclico mais estudado,
sendo amplamente utilizado na carcinogênese experimental. Após exposição de
roedores ao DMBA, uma variedade de tumores é induzida com elevada freqüência.
O DMBA é comumente utilizado na carcinogênese cutânea experimental em
camundongos, pois a pele desses animais é muito responsiva aos hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos (WILLIAMS & IATROPOULOS, 2001).

Entre os principais modelos de carcinogênese química cutânea estão o
de carcinogênese bifásica ou co-carcinogênese e o de carcinogênese completa ou
cumulativa (Fig. 1). Na carcinogênese bifásica, é feita uma única aplicação de
iniciador (como o DMBA) seguida por aplicações repetidas de um promotor (ex.
TPA: 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato). Na carcinogênese completa, é feito o
tratamento com uma única dose maciça ou pequenas doses repetidas de
carcinógenos completos (DMBA, DBA). No modelo bifásico a maioria das lesões
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obtidas nos animais são hiperplasias ou lesões papilomatosas, poucos progredindo
para carcinoma, enquanto no modelo de carcinogênese cumulativa ou completa,
geralmente é obtida uma proporção maior de carcinomas (CHIBA et al., 1991;
IVERSEN, 1994).
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Carcinogênese completa ou cumulativa
Carcinógeno
completo

Carcinógeno
completo

+

OU

+

Inicialmente aparecem lesões
papilomatosas que progridem
para carcinomas de células
escamosas, poucas
persistem como papiloma.

+

Carcinogênese bifásica

Carcinógeno
iniciador

Promotor

E

+

+

+

Maioria das lesões são
hiperplasias ou papilomas,
poucas progridem para
carcinoma.

FIGURA 1: Esquema demonstrando a carcinogênese química completa ou
cumulativa, na qual é utilizada uma única dose maciça de carcinógeno ou várias
doses menores repetidas e carcinogênese bifásica, onde é aplicada uma única dose
de uma substância carcinogênica seguida por doses repetidas de um promotor.
Fonte: Acervo pessoal
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2.1.3

Semelhanças

e

diferenças

entre

cânceres

humanos

e

de

camundongos

Camundongos desenvolvem tumores nos mesmos tecidos e na maioria
das vezes com padrões histopatológicos marcantemente semelhantes aos
observados em humanos. Tumores de camundongos apresentam alterações
genéticas similares às detectadas em tumores humanos (YUSPA, 2000; FRAGA et
al., 2004). Porém, a indução de tumores em roedores é dependente de um menor
número de alterações genéticas que em humanos (HAHN & WEINBERG, 2002).
Camundongos podem desenvolver tumores malignos em um período relativamente
curto (6-18 semanas), enquanto tumores malignos em humanos podem levar vários
anos para atingirem um estágio equivalente (BALMAIN & HARRIS, 2000).

Embora se acredite que a freqüência de mutações seja similar em células
humanas e de camundongos, as células de camundongos são, em geral, muito mais
propensas à transformação em cultura, tanto por tratamento químico quanto por
transfecção de oncogenes. Foi especulado que a diferença possa ser devida a um
reparo menos eficiente do DNA, levando a um menor controle da estabilidade
genética, ou uma alteração no controle da expressão gênica através de processos
como a metilação do DNA. Há ainda, uma diferença na taxa de metabolismo dos
agentes químicos e no perfil dos metabólitos que são formados (HERSIG &
CHRISTOFORI, 2002; ISHIKAWA et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2007).
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Uma das principais vantagens de modelos de carcinogênese em
camundongos está em evidenciar uma relação de causa e efeito entre a exposição
ao carcinógeno, as alterações genéticas e os eventos biológicos levando à
neoplasia. Se um mecanismo de mutagênese usado por um carcinógeno particular é
bem definido, ele pode ser utilizado como uma “assinatura” para essa classe de
agente. Assim, emerge a possibilidade de usar essa “assinatura molecular” para
estabelecer uma natureza causal entre eventos genéticos particulares em tumores e
exposição ao carcinógeno. Isso teria aplicação para precisar causas exógenas de
cânceres humanos, e para o desenvolvimento de estratégias específicas para
minimizar a exposição ou mesmo para introduzir medidas preventivas (BALMAIN &
HARRIS, 2000).
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2.2

ANGIOGÊNESE

O termo angiogênese se refere ao desenvolvimento de novos vasos
sangüíneos a partir de vasos pré-existentes (BISACCHI et al., 2003; PANDYA et al.,
2006; PANG & POON, 2006; EICHHORN et al., 2007). O processo de angiogênese
é rigorosamente controlado, ocorrendo em condições fisiológicas no sistema
reprodutor feminino e no desenvolvimento fetal. Também está presente em alguns
processos patológicos, incluindo, reparo tecidual, artrite reumatóide, retinopatia
diabética e neoplasias (BOLONTRADE et al., 1998; ROHAN et al., 2000). Com
exceção dessas condições, as células endoteliais raramente proliferam. Esta
quiescência é o resultado de baixos níveis de fatores estimuladores de crescimento
endoteliais e de níveis basais elevados de fatores inibidores (ROHAN et al., 2000;
FURUYA et al., 2005; PANDYA et al., 2006).

A angiogênese envolve uma interação entre células, fatores solúveis e
componentes da matriz extracelular. Esse processo é composto por quatro passos
distintos: 1) ativação da célula endotelial e degradação da membrana basal por
proteases; 2) migração das células endoteliais para o espaço intersticial; 3)
proliferação das células endoteliais; 4) formação de luz, e de nova membrana basal
com o recrutamento de pericitos, formação de anastomoses e finalmente. passagem
do fluxo sangüíneo (LIEKENS et al., 2001; GUPTA & QIN, 2003).

As células endoteliais ativadas reorganizam

seu

citoesqueleto,

expressam moléculas de adesão celular tais como integrinas e selectinas, secretam
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enzimas proteolíticas e remodelam a matriz extracelular adjacente (GUPTA & QIN,
2003). Para iniciar a formação de novos capilares, as células endoteliais dos vasos
sangüíneos devem degradar a membrana basal subjacente e invadir o estroma do
tecido vizinho. Esses processos de invasão e migração requerem a atividade de
metaloproteinases que são uma família de enzimas consideradas as responsáveis
primárias pela degradação da matriz extracelular (LIEKENS et al., 2001; BISACCHI
et al., 2003).

Seguindo a degradação proteolítica da matriz extracelular, as células
endoteliais “líderes” começam a migrar através da matriz degradada. Estas são
seguidas pela proliferação das células endoteliais, as quais são estimuladas por
uma variedade de fatores de crescimento, alguns dos quais, são liberados pela
própria matriz degradada (LIEKENS et al., 2001). Nessa etapa são formados os
brotos capilares. Fatores angiogênicos autócrinos e parácrinos devem estar
presentes para induzir a migração, proliferação, alongamento, orientação e
diferenciação das células endoteliais, levando a um restabelecimento da membrana
basal, formação da luz do capilar e anastomoses com vasos pré-existentes,
finalmente levando à formação de vasos sangüíneos intactos (GUPTA & QIN, 2003).

A angiogênese possui um papel muito importante no desenvolvimento
tumoral. Há evidências sugerindo que ela começa durante os estágios pré-malignos
de uma neoplasia. Sua inibição poderia, então, prevenir a progressão para um
câncer invasivo (TEO et al., 2002; MENAKURU et al., 2008) O crescimento de
tumores sólidos é restringido se o desenvolvimento de capilares que acompanham a
massa tumoral for inibido. Um tumor em crescimento necessita de uma extensa rede
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de capilares para prover nutrientes e oxigênio. Na fase pré-vascular, o tumor
raramente é maior que 2 a 3 mm3, até esse tamanho, as células podem obter a
nutrição necessária à sobrevivência por difusão passiva, e se não houver uma
vascularização

adequada,

as

células

tumorais

se

tornam

necróticas.

Adicionalmente, estudos em humanos demonstraram que o grau de vascularização
de um tumor é um fator prognóstico que se correlaciona positivamente com sua
agressividade, sugerindo que mudanças na vascularização são eventos necessários
para a progressão tumoral (BOLONTRADE et al., 1998; GUPTA & QIN, 2003;
LIEKENS et al., 2001).

Métodos de Biologia Molecular aliados à imuno-histoquímica permitiram
constatar que a expressão de proteínas indutoras da angiogênese possui uma
correlação direta com o desenvolvimento das neoplasias malignas, participando de
várias fases do processo de carcinogênese (SCHWARTZ & SHKLAR, 1996;
MARINHO et al., 1997; SHINOHARA et al., 1998).

Todas as vias pró-angiogênicas têm inibidores naturais. Nos últimos anos
vários inibidores endógenos da angiogênese, tais como endostatina e angiostatina,
foram descobertos. A atividade anti-tumoral dessas substâncias foi claramente
demonstrada in vivo e in vitro. A endostatina inibe a migração e proliferação das
células endoteliais via parada do ciclo celular em G1. A angiostatina reduz o
crescimento, morfogênese e migração endotelial, e pode ainda induzir parada do
ciclo celular e apoptose (BISACCHI et al., 2003).
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Tanto a angiostatina quanto a endostatina podem ser encontradas no
sangue de pacientes com neoplasias, sugerindo que elas podem agir, pelo menos
em parte, como reguladores endógenos da angiogênese (BISACCHI et al., 2003).

Tumores humanos podem permanecer latentes por anos, devido ao
equilíbrio entre proliferação celular e apoptose. Como conseqüência de sua meiavida longa, a concentração sistêmica dos inibidores angiogênicos pode exceder a
dos estimuladores, e inibir o desenvolvimento de metástases. Esta hipótese foi
formulada com base na descoberta da angiostatina, endostatina, vasculostatina e
outros inibidores endógenos da angiogênese (CARMELIET & JAIN, 2000).

A relação proporcional entre fatores inibidores e estimuladores regula o
grau de angiogênese (ROHAN et al., 2000; DISTLER et al., 2003). Moléculas pró e
anti-angiogênicas podem ser liberadas por células tumorais,

endoteliais,

sangüíneas, células do estroma e da matriz extracelular. Sua contribuição relativa
se modifica de acordo com o tipo e local do tumor, assim como de acordo com o
crescimento, regressão ou recidiva tumorais (CARMELIET & JAIN, 2000;
KARAMYSHEVA, 2008). Porém, somente up-regulation (regulação positiva) de
fatores angiogênicos não é suficiente para que um tumor se torne angiogênico,
sendo necessário, também, downregulation dos inibidores do

crescimento

endotelial. Se houver uma preponderância de fatores pró-angiogênicos no local, a
neovascularização pode persistir como capilares, ou se diferenciar em vênulas e
arteríolas. Se, ao contrário, houver uma concentração maior de

fatores

angiostáticos, os vasos neoformados podem regredir. Os fatores angiostáticos
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podem exercer sua ação através da indução de apoptose ou de parada do ciclo
celular em células endoteliais (GUPTA & QIN, 2003).

Os processos de invasão, migração e proliferação celulares não
dependem apenas de enzimas angiogênicas, fatores de crescimento e expressão de
seus receptores; são também, mediados por moléculas de adesão celular. Para
iniciar o processo de angiogênese, as células endoteliais devem se dissociar das
células vizinhas antes que possam invadir o tecido subjacente. Durante a invasão e
migração, a interação das células endoteliais com a matriz extracelular é mediada
por integrinas (LIEKENS et al., 2001).

Apesar das etapas serem semelhantes, em contraste com vasos normais,
a vascularização tumoral é altamente desorganizada, os vasos são tortuosos e
dilatados, com diâmetro irregular e ramificações excessivas, sendo estrutural e
funcionalmente anormais. Isso pode ser devido ao desequilíbrio de reguladores da
angiogênese, tais como o Fator de Crescimento Vascular Endotelial, o VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor) e angiopoetinas. Conseqüentemente, o fluxo
sangüíneo

é

caótico

e

variável,

levando

a

áreas

hipóxicas

no

tumor.

Ultraestruturalmente, os vasos sangüíneos também são anormais, suas paredes têm
várias aberturas, junções interendoteliais alargadas, membrana basal descontínua
ou ausente e são freqüentemente desprovidos de pericitos (CARMELIET & JAIN,
2000; FURUYA et al., 2005).

O passo final da progressão tumoral em algumas neoplasias malignas é a
metástase. A neovascularização do tumor primário aumenta a possibilidade de que
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células malignas entrem na corrente circulatória e se espalhem para outros órgãos
e também é necessária para o crescimento e metástases para órgãos distantes. A
maioria das micrometástases apresenta elevada taxa de mortalidade e não são
vascularizadas até que adquiram o fenótipo angiogênico. Experimentos com
camundongos têm demonstrado que em certos tumores, o desenvolvimento desse
fenótipo é dependente da remoção do tumor primário, o qual libera angiostatina, um
inibidor da angiogênese. Contudo, essa não é uma regra geral, pois metástases do
melanoma B16 não são afetadas pela remoção do tumor primário (YOKOTA, 2000;
LIEKENS et al., 2001; HUNTER et al., 2008).

Experimentos clássicos envolvendo angiogênese como

vascularização

em suportes exógenos, membrana cório-alantóide de aves, córnea de coelho e
roedores, e modelos convencionais de tumores possibilitaram o entendimento dos
mecanismos que regulam a angiogênese (TARABOLETTI & GIAVAZII, 2004). A
descoberta e o uso bem-sucedido de vários inibidores da angiogênese em modelos
animais levaram à aplicação clínica da terapia anti-angiogênica. Essa terapia
apresenta várias vantagens sobre a quimioterapia citotóxica tradicional, incluindo,
menor toxicidade e efeitos colaterais, um amplo espectro de atividades e um menor
risco de desenvolvimento de resistência. Os alvos da terapia anti-angiogênica são
as

células

endoteliais

e

eventualmente

o

infiltrado

peri-tumoral,

células

geneticamente mais estáveis quando comparadas às células tumorais. As células
endoteliais são facilmente acessíveis a drogas administradas sistemicamente. Além
disso, como diferentes células tumorais são supridas por um único capilar,

a

inibição de um pequeno número de vasos pode afetar o crescimento de várias
células tumorais (LIEKENS et al., 2001). Os resultados são diferentes das terapias
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convencionais para câncer. A terapia anti-angiogênica representa um tratamento,
não uma cura para o câncer (GUPTA & QIN, 2003). O principal objetivo da terapia
anti-angiogênica é estabilizar a doença, e não erradicar a massa tumoral, como
acontece na quimio ou radioterapia. Contudo, esses procedimentos podem ser
utilizados em conjunto (BISACCHI et al., 2003; BAR & ONN, 2008).

Estudos pré-clínicos têm demonstrado que terapias anti-angiogênicas
podem agir eficientemente em células tumorais de elevada ou baixa taxa de
replicação. Esse é um ponto importante, pois como a quimioterapia citotóxica
convencional é mais efetiva contra tumores de crescimento rápido, a terapia antiangiogênica pode agir contra uma maior variedade de tumores (BISACCHI et al.,
2003; ORGAZ et al., 2008).
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2.3

2.3.1

TALIDOMIDA

Histórico

A talidomida (-N-phthalimidoglutarimida), um derivado sintético do ácido
glutâmico, possui uma longa e polêmica história farmacológica. Foi sintetizada pela
primeira vez como um sedativo, em 1953, nos laboratórios da Ciba e, no ano
seguinte pela empresa alemã Chemie Grunenthal. Foi introduzida no mercado
mundial em 1956, passando a ser comercializada em alguns países como droga de
ação hipnótico-sedativa (RAJKUMAR, 2004).

Nos estudos clínicos de aplicação da droga em ratos, coelhos e cobaias
a taxa de mortalidade não foi significativa, mesmo em doses altas. Esse fato fez
com que o medicamento fosse considerado de baixa toxicidade e mais seguro
quando comparado aos barbitúricos. Em pouco tempo a talidomida já estava sendo
comercializada em 46 países também para o tratamento de enjôo matinal em
gestantes (DALLY, 1998; OLIVEIRA et al., 1999; BORGES & FRÖELICH, 2003;
MOOS et al., 2003; MATTHEWS & MCCOY, 2003)

Ao lançamento da droga, seguiu-se uma ampla “campanha publicitária”
com o slogan “Completamente atóxico, completamente seguro”. Propondo várias
indicações terapêuticas para a talidomida, como: irritabilidade, baixa concentração,
estado de pânico, ejaculação precoce, tensão pré-menstrual, desordens funcionais
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do estômago e vesícula biliar, doenças infecciosas febris, depressão leve,
ansiedade, hipertireoidismo e tuberculose. Indicada também como antiemético,
chegou a ser descrita como o melhor medicamento para ser administrado a
gestantes e lactantes (OLIVEIRA et al., 1999; RICHARDSON et al., 2002; FRANKS
et al., 2004).

Seguindo essa campanha publicitária houve um aumento colossal na
venda da talidomida. Em nível mundial, cerca de vinte países foram licenciados para
produzir e/ou distribuir a droga. Paralelamente ao crescimento das vendas
começaram a surgir os primeiros relatos sobre reações adversas, incluindo
constipação intestinal, tonturas, sensação de ressaca, perda de memória e
polineurites, entre outras (OLIVEIRA et al., 1999). Com elevada popularidade, na
Europa e Canadá, podia ser comprada sem receita médica, porém, nos Estados
Unidos seu uso clínico não foi aprovado pela FDA (Food and Drug Administration),
devido a casos de dormência em mãos e pés de pessoas que a usavam por longo
período (MOOS et al., 2003).

A partir de 1959 começaram os relatos médicos sobre aumento da
incidência de nascimentos de crianças com um tipo peculiar de malformação
congênita, caracterizada pelo desenvolvimento defeituoso dos ossos longos dos
braços e pernas e cujas mãos e pés variavam entre o normal e o rudimentar. Em
cerca de 25% dos casos, verificava-se o acometimento simultâneo dos quatro
membros, conformando um quadro que se convencionou denominar de focomelia,
pela semelhança daquelas crianças, portando mãos e pés ligados quase
diretamente ao tronco, com as nadadeiras de focas (OLIVEIRA et al., 1999). Outras
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deformidades ainda mais severas foram observadas, como a ausência total dos
membros, denominada amelia (OLIVEIRA et al., 1999; MATTHEWS & MCCOY,
2003). Também houve relatos de deformidades no coração, rins e olhos, ausência
ou desenvolvimento anormal da porção externa do ouvido, fissura palatina ou labial,
defeitos da coluna vertebral e do trato gastrintestinal. Segundo Matthews & McCoy
(2003), um total de 8.000 a 12.000 crianças foi afetado pelos efeitos teratogênicos
da talidomida na década de 60. O número de abortos espontâneos

em

conseqüência do uso da droga não é conhecido.

Pouco tempo depois, em 1961, devido à constatação da associação entre
o consumo da droga por gestantes e o aumento do índice de

neonatos

malformados, a talidomida foi retirada do mercado (POLITI, 2000). Já nos Estados
Unidos, a droga nunca foi liberada baseado na recomendação da FDA com relação
ao aprofundamento de experimentos que avaliassem a ocorrência de neurite
periférica e alterações tireoidianas (OLIVEIRA, 1998).

No Brasil, esse fármaco começou a ser comercializado em 1958. Os
primeiros casos de malformação foram relatados em 1960. Apesar de ser banida
dos mercados alemão e inglês em 1961, a talidomida continuou sendo
comercializada no Brasil até 1965, sendo que o número de vítimas no Brasil, até
esse período, permeava a casa dos trezentos casos. Atualmente existem mais de
1.000 vítimas da talidomida registradas, tendo o último caso oficialmente registrado
ocorrido em 1995. Porém, o Sistema Nacional de Informação sobre Teratógenos
registrou três novos casos de embriopatia causados por talidomida no Brasil desde
2005. Há evidências de que uma segunda geração de bebês vítimas da talidomida
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esteja nascendo (OLIVEIRA et al., 1999; PAUMGARTTEN & CHAHOUD, 2006;
SCHULER-FACCINI et al., 2007).

Em 1965, o dermatologista israelense Jacob Sheskin relatou a regressão
das lesões do eritema nodoso hansênico (Erythema Nodosum Leprosum - ENL) em
pacientes que usaram talidomida inicialmente com o objetivo de tratamento da
insônia, mas que acabaram por obter melhora do quadro inflamatório com
cicatrização total das feridas em três dias de terapia. O ENL é um estado
inflamatório agudo que ocorre na hanseníase, caracterizado por severos sintomas
sistêmicos, incluindo febre, lesões cutâneas dolorosas, artrite, glomerulonefrite e
presença de complexos imune circulantes. Estudos realizados posteriormente
comprovaram a ação antiinflamatória da droga (SHESKIN, 1980).

Em 1998 o FDA aprovou a liberação da droga no tratamento do ENL de
moderado a grave e na terapia de manutenção para supressão de manifestações
recorrentes do ENL (MATTHEWS & MCCOY, 2003).

Atualmente, é sabido que esta droga possui potencial terapêutico
antiinflamatório, imunomodulador e anti-angiogênico (MARRIOT et al., 1999;
CALABRESE & FLEISCHER, 2000; BORGES & FRÖEHLICH, 2003; MOOS et al.,
2003; KUMAR et al., 2004).

2.3.2

Mecanismos de ação
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Os mecanismos de ação da talidomida não são inteiramente conhecidos
e parecem ter relação com alterações nos níveis de citocinas, modulação do
sistema imunológico, inibição da angiogênese, e alteração do perfil de moléculas de
adesão celular (RAJE & ANDERSON, 1999; BORGES & FRÖEHLICH, 2003; MOOS
et al., 2003; BORGES et al., 2005). Outra função importante da talidomida é sua
capacidade de inibir a replicação do vírus da imunodeficiência humana (HIV)
(MAKONKAWKEYOON et al., 1993).

2.3.2.1

Expressão de citocinas e modulação do sistema imunológico

A talidomida modula a expressão de diversas citocinas inflamatórias
como: TNF-α, interferon γ, interleucina 10, interleucina 12 (BAUDITZ et al., 2002),
ciclooxigenase 2 (COX-2), e possivelmente o fator de transcrição nuclear kapa B
(NF-κB) (FRANKS et al., 2004).

O efeito mais pronunciado da talidomida é provavelmente exercido sobre
o TNF-α. Níveis elevados de TNF-α estão associados com várias doenças
inflamatórias e auto-imunes tais como artrite reumatóide, doença de Crohn,
tuberculose, caquexia associada ao câncer e eritema nodoso hansênico (SARNO et
al., 1991; PALLADINO et al., 2003). O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória
produzida por monócitos, macrófagos e células NK (Natural killer). A talidomida inibe
a produção de TNF-α por monócitos, macrófagos e neutrófilos ativados (SAMPAIO
et al., 1991) através do aumento da degradação de seu RNAm (MOREIRA et al.,
1993).
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As atividades antiinflamatórias e anti-angiogênicas da talidomida são
controladas em parte através do fator de transcrição NF-κB. Este fator está
localizado no citoplasma e é mantido inativo através da ligação de proteínas
inibidoras. Uma vez estimulado por indutores tais como a IL 1 ou por TNF-α , uma
cascata de fosforilação resulta em dissociação das proteínas inibidoras, liberando o
NF-κB para ativar a expressão de genes envolvidos no crescimento celular e
inibição da apoptose, metástase e respostas inflamatórias e imunes, incluindo o
gene para TNF-α (MOOS et al., 2003; FRANKS et al., 2004).

A talidomida apresenta efeitos citotóxicos diretos nas células tumorais,
através do aumento da susceptibilidade dessas células a apoptose ou da redução
de fatores de crescimento. Ela também estimula a resposta imune, pela ativação de
linfócitos T, de células NK e pelo aumento da susceptibilidade à resposta celular,
atenuando o potencial metastático (SLEIJFER et al., 2004).

Além disso, a talidomida modula a resposta imune através do aumento
dos níveis plasmáticos de IL-12 e estimula o aumento da expressão de IL-2 e
interferon gama por linfócitos T CD4+ e CD8+. Devido a estes efeitos, a droga se
torna muito eficiente no tratamento do eritema nodoso hansênico (HASLETT et al.,
2005).

Foi demonstrado que a talidomida inibe a síntese de ciclooxigenase-2
(COX-2) e de prostaglandina E2 induzida por lipopolissacarídeos (FUJITA et al.,
2001; NOGUCHI et al., 2002). A COX é uma enzima que cataliza a síntese de
prostaglandinas a partir do ácido araquidônico, sendo bem conhecida como um alvo
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das drogas antiinflamatórias não-esteróides, como a aspirina. Existem

três

isoformas de COX, das quais a COX-1 e COX-2 são as mais estudadas. A COX-1 é
constitutivamente expressa na maioria dos tecidos, enquanto a COX-2 é induzida
(SMITH et al., 1996; KUMAR et al., 2004). Uma superexpressão de COX-2 foi
detectada em vários tumores, e seu papel na carcinogênese e na angiogênese é
bem documentado (NIJSTEN et al., 2004).

Embora bastante estudados, os mecanismos pelos quais a COX afeta a
carcinogênese não são completamente conhecidos. Dados experimentais sugerem
que um aumento da expressão de COX altera a diferenciação, a apoptose, a
resposta imune antitumoral e a angiogênese. Inibidores de COX-2 causam
diminuição da expressão de fatores pró-angiogênicos, tais como, fator de
crescimento de fibroblastos (FGF) e fator de crescimento vascular endotelial
(VEGF), além de inibirem as células inflamatórias, as quais podem ativar a
angiogênese (O’GRADY et al., 2004; NIJSTEN et al., 2004). Outro mecanismo de
ação sugerido é a inibição de metaloproteinases, que são enzimas que clivam
diversas proteínas da matriz extracelular. Através da inibição de metaloproteinases
a COX dificulta a invasão e a migração de células tumorais (LARKINS et al., 2006).
Conseqüentemente, a COX-2 é considerada um alvo farmacológico importante na
prevenção e tratamento do câncer.

2.3.2.2

Angiogênese

D’Amato e colaboradores, em 1994, após estimularem o crescimento de
vasos sangüíneos em córneas de coelhos com FGF (fator de crescimento
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fibroblástico), observaram uma redução de 36% na área de neovascularização da
córnea dos coelhos tratados oralmente com a talidomida, quando comparados com
controles, concluindo que a talidomida funcionava como potente agente inibidor da
angiogênese. Tal estudo impulsionou o uso da talidomida em diversos ensaios
clínicos para investigar as suas propriedades antiangiogênicas.

Atualmente sabe-se que a talidomida possui derivados que são inibidores
da angiogênese (NOGUCHI et al., 2005), e que ela inibe a produção de dois fatores
primordiais no processo de angiogênese: o VEGF (KENYON et al., 1997;
KOMOROWSKI et al., 2006) e o FGF (D`AMATO et al., 1994; PALLADINO et al.,
2003). Parte dessa inibição envolve a apoptose de vasos neoformados (FUJITA et
al.,

2004).

Também

foi

demonstrado

que

a

talidomida

possui

atividade

antiproliferativa em células endoteliais, reduzindo a liberação/expressão de IL-8,
citocina com perfil pro-angiogênico, e metaloproteinase-2 (MMP-2), enzima
relacionada com a invasão da matriz extracelular pelas células endoteliais (GELATI
et al., 2003). Outro mecanismo proposto para este efeito é que a talidomida exerce
ação inibitória sobre a angiogênese mediada por óxido nítrico através da alteração
do padrão de polimerização de moléculas de actina (presentes no citoesqueleto),
levando à inibição da migração de células endoteliais (TAMILARASAN et al., 2006).

Também foi proposto que a especificidade tissular da talidomida e seu
efeito contra certas neoplasias podem ser explicados pelo fato de que vários tecidos
em desenvolvimento e as neoplasias dependem de diferentes vias da angiogênese,
das quais, apenas algumas são sensíveis à talidomida (D’AMATO et al., 1994).
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Além disso, a inibição da angiogênese pela talidomida requer ativação metabólica, a
qual é espécie-dependente (BAUER et al., 1998).

2.3.2.3

Adesão celular

O desenvolvimento de neoplasias malignas nos epitélios de revestimento
da pele e mucosa bucal é dependente de mecanismos reguladores da expressão de
moléculas de adesão intercelular (MACHADO et al., 1998; KOOY et al., 1999). A
diminuição e/ou perda dessa adesão é uma característica dos cânceres,
principalmente na invasão e metástase (BORSIG, 2004; OKEGAWA et al., 2004). A
expressão reduzida de E-caderina, uma molécula de adesão intercelular, causa
dissociação das células epiteliais e está relacionada à baixa diferenciação das
células neoplásicas, ao aumento de invasividade e ao desenvolvimento de
metástases (KOOY et al., 1999; CHEN et al., 2004).

O TNF-α induz a perda de coesão das células epiteliais, através de
downregulation da expressão de E-caderina (TABIBZADEH et al., 1995; KOOY et
al., 1999). Como a talidomida é um inibidor seletivo desta citocina, acredita-se que
ela indiretamente contribua para a manutenção da adesão celular.

2.3.3

Aplicações terapêuticas potenciais
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Em um estudo in vitro, foi observado que a talidomida aumenta tanto a
migração quanto a proliferação de queratinócitos, o que pode ser importante em
condições onde há reepitelização deficiente (NASCA et al., 1999).

Ribeiro e colaboradores (2000) demonstraram que a talidomida tem efeito
analgésico sobre a dor associada à inflamação em ratos e camundongos,
aparentemente como conseqüência da inibição da produção de TNF- α (RIBEIRO et
al., 2000).

Foi observado que a talidomida é capaz de diminuir as áreas hepáticas
necrosadas e acelerar a recuperação da cirrose em ratos através da inibição da
produção de TNF-α e TGFβ (Transforming growth factor beta) pelas células de
Kupffer (YEH et al., 2004).

Em camundongos infectados intravenosamente com BCG (Bacilo
Calmette-Guérin) foi demonstrado que a talidomida inibe o desenvolvimento da
inflamação granulomatosa, reduzindo o número e o tamanho de granulomas e os
níveis de TNF- no soro e no sítio de desenvolvimento dos granulomas
(AARESTRUP et al., 1995).

Foi demonstrado que a talidomida tem efeito imunossupressor

em

coelhos com transplantes cardíacos, impedindo a rejeição (DE CARVALHO et al.,
2008).
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Além disso, vem sendo utilizada com sucesso no tratamento de estados
mórbidos inflamatórios tais como artrite reumatóide (LEHMAN et al., 2004 ; GARCIACARRASCO et al., 2007) e tuberculose associada à AIDS (SARNO et al., 1991;
SIGALA et al., 2001; KUMAR et al., 2004). Também tem sido muito utilizada na
dermatologia, sendo efetiva para mais de 25 dermatoses de etiologia inflamatória ou
autoimune, tais como, doença de Behçet, sarcoidose (FERNÁNDEZ-CAMACHO &
LEON-DORANTES, 2000; WINES et al., 2002), lúpus eritematoso (BRIANI et al.,
2005), estomatite aftosa (GRISPAN, 1985; BONNETBLANC et al., 1996; SHETTY,
2007), doença do enxerto-versus-hospedeiro (WOOD & PROCTOR, 1990; PARKER
et al., 1995), eritema nodoso hansênico (OPROMOLA et al., 1966; SHESKIN et al.,
1980; TEO et al., 2002; WALKER et al., 2007).

Também

vem

sendo

amplamente

pesquisada

em

síndromes

mielodisplásicas (ZORAT et al., 2001; STRUPP et al., 2002; MUSTO, 2007) e várias
neoplasias, tais como: câncer de próstata (FIGG et al., 2001; MACPHERSON et al.,
2003; COX et al., 2006; LI et al., 2008), carcinoma de células renais (EISEN et al.,
2000; STEBBING et al., 2001; MOTZER et al., 2002; ESCUDIER et al., 2002;
SRINIVAS et al., 2005; VAISHAMPAYAN et al., 2007), carcinoma hepatocelular
(ZHU et al., 2005; YAU et al., 2007; PINTER et al., 2008), gliomas malignos (FINE et
al., 2000 ; SHORT et al., 2001 ; FINE et al., 2003 ; MEI & WU, 2008), melanoma
(HWU et al., 2003; ZHANG et al., 2008), sarcoma de Kaposi (SOLÈR et al., 1996;
LITTLE et al., 2000; RUBEGNI et al., 2007), câncer de mama metastático (BAIDAS
et al., 2000; MAURI et al., 2008), carcinoma de cabeça e pescoço (TSENG et al.,
2001; VASVARI et al., 2007), câncer de ovário (CHAN et al., 2006; ZHANG et al.,
2007), leiomiossarcoma (KURSTIN, 2002; BOYAR et al., 2008), leucemia mielóide
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aguda (STEINS et al., 2002; THOMAS et al., 2003; RAZA et al., 2008), mieloma
múltiplo (SINGHAL et al., 1999; BARLOGIE et al., 2001; RAJKUMAR et al., 2003;
WEBER et al., 2003; LÜ et al., 2009), e caquexia por câncer (BRUERA et al., 1999;
GORDON et al., 2005; TASSINARI et al., 2008).

2.3.4

Talidomida e câncer

Foi demonstrado que a talidomida tem efeito inibidor da transformação
maligna de lesões orais pré-cancerosas e também inibe a angiogênese durante a
carcinogênese oral induzida pelo DMBA em hamsters (YANG et al., 2009).

A administração contínua de baixas doses de talidomida tem sido
utilizada como um agente paliativo em pacientes com melanoma e carcinomas de
mama, ovário e rins, ajudando como um sedativo e inibindo a anorexia. Também
foram

observados efeitos benéficos

em

sinais

e

sintomas

de

síndrome

paraneoplásica, tais como: caquexia, náusea crônica, sudorese profusa e dor
(WINES et al., 2002).

A caquexia ocorre em aproximadamente 80% dos pacientes com câncer
avançado. Estes pacientes apresentam perda progressiva de peso e se queixam de
sintomas como anorexia, náusea crônica, fadiga, desordens de sono e diminuição
da sensação de bem estar. Recentemente foi reconhecido que a caquexia e muitos
dos outros sintomas estão, pelo menos parcialmente, relacionados com a produção
de citocinas em resposta à neoplasia. O TNF-α é um dos mais prováveis
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mediadores associados à caquexia. A talidomida é capaz de reduzir a produção de
TNF-α tanto in vitro quanto in vivo. Devido à essa habilidade, a talidomida tem sido
utilizada na caquexia associada à AIDS, que é similar àquela induzida pelo câncer
(BRUERA et al., 1999; FRANKS et al., 2004).

Diversos ensaios clínicos vêm sendo realizados para avaliar o potencial
anti-neoplásico da talidomida no mieloma múltiplo correlacionando-o com o efeito
inibidor da angiogênese (D’AMATO et al., 1994 e 2001; KENYON et al., 1997;
COMBE, 2001; RICHARDSON et al., 2002; KUMAR et al., 2004). Foi demonstrado
que o antiinflamatório Sulindac ® e a talidomida agem sinergisticamente inibindo a
angiogênese em córneas de camundongos (VERHEUL et al., 1999).

A talidomida apresenta efeitos citotóxicos diretos nas células tumorais,
através do aumento da susceptibilidade dessas células à apoptose ou da redução
de fatores de crescimento; também estimula a resposta imune, pela ativação de
linfócitos T, de células “Natural Killer” e aumento da susceptibilidade à resposta
celular; e ainda atenua o potencial metastático através da redução da expressão de
moléculas de adesão intercelular (SLEIJFER et al., 2004).

O

desenvolvimento

das neoplasias malignas nos epitélios

de

revestimento da pele e mucosa bucal é dependente de mecanismos reguladores da
expressão de moléculas de adesão intercelular (KOOY et al., 1998; MACHADO et
al., 1998). A adesão celular desempenha um importante papel na morfogênese,
crescimento, diferenciação celulares, cicatrização e oncogênese (MIZEJEWSKI,
1999; HIROHASHI & KANAI, 2003; OKEGAWA et al., 2004).
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Belo e colaboradores (2001) sugerem que a ação da talidomida, além de
espécie-específica, é também, tecido-específica. Visto que uma mesma linhagem de
camundongos tratada com talidomida para duas condições diferentes, uma
inflamatória e outra tumoral, apresentou respostas diferentes. Foi proposto que a
especificidade tissular da talidomida e seu efeito contra certas neoplasias podem
ser explicados pelo fato de que vários tecidos em desenvolvimento e neoplasias
dependem de diferentes vias da angiogênese, das quais, apenas algumas são
sensíveis à talidomida (STEPHENS et al., 2000).

2.3.5

Reações adversas

A teratogênese é o principal efeito adverso, sendo o período gestacional
de maior risco entre os dias 35 e 50 após o primeiro dia da última menstruação
(TSENG et al., 1996; LIAO et al, 1999).

Devido a seu efeito teratogênico, a talidomida é totalmente contra
indicada a gestantes e, ainda, deve ser realizada uma contracepção efetiva em
mulheres férteis. Homens em tratamento com talidomida são aconselhados a
utilizarem métodos contraceptivos de barreira, visto que a droga é encontrada no
sêmen após tratamento oral (TEO et al., 2001). Após o efeito teratogênico, a
complicação mais séria observada é a neuropatia periférica (tinido, formigamento,
queimação, dormência ou dor nas mãos, braços, pés ou pernas e fraqueza
muscular). É uma reação adversa comum e potencialmente severa e ocorre
geralmente após longo período de exposição (meses), podendo ser irreversível. O
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tratamento deve ser imediatamente interrompido se for observada neuropatia
induzida pela talidomida e normalmente, o tratamento poderá ser

reiniciado

somente se a neuropatia retornar ao estado basal. Recomenda-se que os usuários
sejam submetidos ao exame neurológico antes de iniciar a administração da
talidomida (CHAUDHRY et al., 2002; OFFINADI et al., 2004; FLEMING et al., 2005).

Outras reações colaterais de menor importância são: fadiga, sonolência,
cefaléia, náuseas, constipação intestinal e diminuição da libido. Porém esses efeitos
são incomuns e dose dependentes (WINES et al., 2002; SLEIJFER et al., 2004). Um
efeito colateral mais grave, porém raro, é a toxicidade hepática (LEVESQUE &
BRADETTE, 2009).
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3 HIPÓTESE

A talidomida tem ação anti-carcinogênica sobre carcinomas de células
escamosas desenvolvidos em modelo de carcinogênese química experimental em
camundongos BALB/c.
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4

OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GERAL

Avaliar o potencial da talidomida como agente anti-carcinogênico
utilizando o modelo de carcinogênese cutânea experimental em camundongos
BALB/c.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Avaliar o efeito da administração de talidomida sobre o número de tumores

cutâneos desenvolvidos durante o modelo de carcinogênese química;

•

Avaliar os efeitos da talidomida durante o processo de carcinogênese e

associar estes efeitos com a classificação histológica do tumor;

•

Investigar os efeitos da talidomida sobre o processo de caquexia;

•

Verificar os efeitos da talidomida sobre o processo de angiogênese nos

carcinomas de células escamosas induzidos pelo DMBA.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

O desenho experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Experimentação Animal da Universidade Federal de Juiz de Fora (protocolo no
002/2005-CEA).

5.1

ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) isogênicos da linhagem
BALB/c, fêmeas, com seis a oito semanas de idade, provenientes do Biotério do
Centro de Biologia da Reprodução da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

5.2

CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS

O alojamento dos camundongos, no Biotério do Centro de Biologia da
Reprodução – UFJF, é provido de amplos basculantes telados e de dois exaustores,
além de aquecedores de meio ambiente. A temperatura é mantida ao redor de 22
ºC, pela ventilação natural no verão e, no inverno, com ajuda de aquecedores. A
iluminação é mista – luz natural e lâmpadas fluorescentes – sendo as últimas
controladas automaticamente para acenderem às 6h e apagarem às 18h. Os
animais serão mantidos em gaiolas de polipropileno, providas de camas de
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maravalhas selecionadas, mas não esterilizadas, mamadeira para água e cocho
para ração do tipo peletizada.

Os animais foram alimentados com ração e água ad libitum.

5.3

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Foram

utilizados

60

camundongos,

os quais

foram distribuídos

aleatoriamente em quatro grupos, com 15 animais cada:



Grupo DMBA: Foram submetidos à indução de carcinogênese cutânea
através de aplicações de 100 μL de solução de dimetilbenzantraceno
(DMBA) (SIGMA Lot. 119H1241) a 0,5% (diluído em acetona P.A.) com
pipeta, diretamente sobre a pele da região dorsal após tricotomia, duas
vezes por semana, durante um período de 14 semanas. Após esse
período, foram sacrificados nove animais, e os seis restantes começaram
a receber talidomida diariamente de 14 até 22 semanas.



Grupo DMBA e Talidomida: A carcinogênese foi induzida da mesma
forma que para o grupo DMBA. Foi administrada também, a talidomida
(gentilmente fornecida pela Dra. Elizabeth Sampaio – FIOCRUZ) na dose
de 30 mg/Kg de peso corporal, a qual foi diluída e centrifugada

com

dimetil sulfoximide (DMSO) (Fluka Chemika) a 2% (AARESTRUP, 1993),
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sendo aplicado 0,1 mL desta solução via subcutânea na coxa do animal
diariamente durante 14 semanas;



Grupo DMBA e DMSO: A carcinogênese foi induzida da mesma forma
que para o grupo DMBA. Os animais foram tratados também com DMSO
(solvente da talidomida), o qual foi aplicado via subcutânea (0,1 mL) na
coxa dos camundongos, diariamente durante 14 semanas. Após esse
período, nove animais foram sacrificados, sendo que seis continuaram no
mesmo tratamento durante 22 semanas.



Grupo Acetona: Foi aplicado 100 μL de acetona com micropipeta,
diretamente na pele da região dorsal após tricotomia duas vezes por
semana, durante 14 semanas. Após esse período, nove animais foram
sacrificados, e seis permaneceram no mesmo esquema de tratamento até
22 semanas.

Os camundongos dos grupos acima foram subdivididos em dois
experimentos.

No experimento 1 os animais receberam tratamento com talidomida
concomitante com a indução da carcinogênese visando avaliar o efeito dessa droga
no período de formação do tumor, ou seja durante o processo de carcinogênese, e
foram tratados durante 14 semanas.
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No experimento 2, primeiramente foi induzida a formação de tumores
cutâneos através da aplicação de DMBA (como já descrito anteriormente), e após
14 semanas, quando já haviam lesões tumorais estabelecidas, começaram a ser
tratados com talidomida diariamente até 22 semanas. O objetivo deste segundo
experimento foi avaliar o efeito da talidomida em lesões tumorais já estabelecidas.

Os camundongos foram pesados uma vez por semana durante todo o
experimento. Na 14a ou 22a semana de tratamento os animais foram anestesiados
com Ketamina (100 mg/Kg) + Xilazina (10 mg/Kg) via i.p., seguida de punção
cardíaca. A morte do animal foi confirmada pela parada dos batimentos cardíacos.

Todos os animais foram necropsiados. Os tumores cutâneos foram
totalmente removidos, junto com uma margem de tecido normal. Foram analisados
macroscopicamente os órgãos internos de tórax e abdômen, além das principais
cadeias linfonodais para verificação de lesões sugestivas de metástases.

5.4

HISTOPATOLOGIA

Todos os órgãos foram fixados em formol tamponado pH 7. Foi feita a
análise macroscópica. Após a fixação foram desidratados gradativamente em
concentrações crescentes de álcool etílico (70% a 100%), diafanizados em xilol,
embebidos e incluídos em parafina, conforme métodos histológicos de rotina. Os
fragmentos incluídos em parafina foram cortados utilizando-se micrótomo modelo
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”820” Spence, obtendo-se seções de 6 μm de espessura. As lâminas histológicas
foram mantidas em estufa para secagem e os cortes foram posteriormente
submetidos à coloração por hematoxilina e eosina, para análise

histopatológica

geral das lesões.

5.4.1

Análise histopatológica das lesões cutâneas

Todas as lâminas coradas em HE foram analisadas ao microscópio,
modelo AXIOSTAR PLUS (Zeiss, Berlim, Alemanha), por dois observadores. Os
cortes foram observados em toda sua extensão.

Classificaram-se as lesões como benignas – papilomas ou malignas –
carcinomas

de

células

escamosas

bem

diferenciados,

moderadamente

diferenciados e pouco diferenciados. Entre os critérios utilizados para essa
classificação pode-se citar grau de atipia celular, invasividade, taxa mitótica,
presença de áreas necróticas, entre outros.

5.5

IMUNO-HISTOQUÍMICA

A imuno-histoquímica foi realizada através do método do complexo
avidina-biotina. A vascularização foi avaliada utilizando-se o anticorpo para fator de
von Willebrand (também chamado de fator relacionado ao fator VIII), que marca
endotélio. O método utilizado compreende as seguintes etapas:
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Desparafinização e hidratação dos cortes do material processado para exame
histopatológico;



Recuperação antigênica com solução retrieval (Dakopatts, Copenhagen,
Dinamarca) em banho-maria (40 min.);



Bloqueio da peroxidase endógena com solução de peróxido de hidrogênio a
0,4% (30 min.);



Lavagem em PBS (10 min.);



Incubação com soro normal de cavalo (Vector Laboratory, Inc., Burlington,
Califórnia, EUA) em câmara úmida (20 min.);



Incubação com anticorpo primário diluído a 1: 500 em PBS em câmara úmida (60
min.);



Lavagem em PBS (10 min.);



Incubação

com anticorpo

secundário

de

cabra

biotinilado anti-IgG

de

camundongo (Dakopatts, Copenhagen, Dinamarca) diluído a 1: 150 em PBS (30
min.);



Lavagem em PBS (30 min);
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Incubação com tampão acetato 0,2 M, pH 5,2 (10 min);



Revelação do produto da reação imunológica empregando diaminobenzidina
(DAB) (1 a 3 min.);



Lavagem em água corrente (10 min.);



Contracoloração com hematoxilina de Harris (1 min.);



Lavagem em água corrente (10 min);



Montagem da lâmina com Elvanol ® (polivinilálcool) e lamínula.

O controle da reação imuno-histoquímica foi realizado omitindo-se, em
alguns cortes, a etapa de incubação com o anticorpo primário.

As lâminas foram avaliadas em toda sua extensão e a captura de imagens foi
realizada através de em um sistema computadorizado Axion Vision (Zeiss, Berlim,
Alemanha). Este sistema inclui funções básicas de captura da imagem, operação
microscópica interativa, processamento da imagem, adição de texto, arquivamento e
comentários das fotos. Foi realizada captura de imagens com câmera digital Axiocam
MRc, obtida pelas objetivas de 5x, 10x e 40x do microscópio modelo AXIOSTAR PLUS
(Zeiss, Berlim, Alemanha).
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5.5.1

Quantificação da densidade e da área vascular

Os cortes marcados com o fator de von Willebrand foram analisados em
aumentos de 50x e 100x, em toda sua extensão, com o objetivo de identificar as
áreas com maior concentração de vasos sangüíneos marcados (hot spots). Foi
realizada a captura de imagens de todas as áreas de hot spot, na objetiva de 10x.

As imagens digitalizadas foram utilizadas para contagem semi-automática de
vasos. Os seguintes critérios foram utilizados: foram contados todos os vasos
marcados presentes no campo microscópico independente do calibre do vaso, do
ângulo do corte, da presença de luz, da presença de hemácias. A densidade
vascular foi calculada como a média do número de vasos por campo, conforme
descrito na literatura (BARBARESCHI et al., 1995; WEIDNER, 1995; VERMEULEN
et al., 1996 e 2002; HASAN et al., 2002).
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5.6

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística dos diversos parâmetros avaliados nos diferentes
grupos foi realizada por métodos não paramétricos – Kruskal Wallis e MannWhitney, com nível de significância p < 0,05.
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6 RESULTADOS

O nosso modelo experimental desenvolveu-se de modo semelhante ao
que foi descrito na literatura para carcinogênese química completa. Começando
com pequenas lesões benignas exofíticas múltiplas (papilomas) e progredindo para
lesões malignas endofíticas ulceradas (CHIBA et a., 1991; IVERSEN, 1994).

Um camundongo do grupo DMBA + DMSO foi a óbito 14 semanas após o
início do experimento, dois dias antes do sacrifício dos demais, assim como um
segundo animal do mesmo grupo, na 21a semana de tratamento.

Durante a necropsia não foram observadas macroscopicamente lesões
em vísceras ou linfonodos que sugerisse a presença de metástases.
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6.1

ANÁLISE MACROSCÓPICA

Nos experimentos 1 e 2 todos os animais tratados com DMBA
apresentaram lesões cutâneas, incluindo o grupo tratado com talidomida.

Experimento1:

Nos animais tratados com talidomida o número de lesões foi menor
quando comparado aos animais tratados com DMBA e DMBA + DMSO (Fig. 2).

Experimento 2:

Os

animais

do

experimento

2

apresentaram

lesões

cutâneas

extremamente exuberantes, possivelmente provenientes da fusão ou coalescência
das lesões iniciais, o que impossibilitou a individualização das mesmas. Desta
forma, não foi realizada a contagem dos tumores (Fig. 3: D e E).
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FIGURA 2. Número de lesões cutâneas em camundongos do experimento 1.
Resultado expresso como média do número de lesões por grupo experimental. * p <
0,05 comparado aos grupos controle (DMBA) e veículo (DMSO + talidomida).

Sob o ponto de vista morfológico as lesões que apresentaram
características clínicas macroscópicas sugestivas de benignidade, tais como cor
semelhante ao tecido normal, bordas regulares, ausência de ulceração ou
hemorragia, com mobilidade, projeções verrucosas múltiplas ou solitárias, de
tamanho variado, bem circunscritas e queratinizadas, foram diagnosticadas por
exame histopatológico como papilomas. As lesões que apresentaram características
clínicas macroscópicas sugestivas de malignidade, como bordas irregulares, áreas
de ulceração e sangramento, áreas necróticas e pouca mobilidade, foram
diagnosticadas por exame histopatológico como neoplasias malignas (carcinomas
de células escamosas, também chamados de carcinomas epidermóides e
carcinomas espino-celulares).
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Ressaltamos que alguns animais apresentaram lesões múltiplas com
aspectos macroscopicamente variados. Nestes casos, todas as lesões foram
contadas, mas o diagnóstico histopatológico considerado foi o de pior prognóstico.

No experimento 2 todos os animais estavam com lesões mais
exuberantes, com aparência sugestiva de malignidade (Fig. 3).
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A

B

C

D

E
F

FIGURA 3. Características macroscópicas dos tumores desenvolvidos nos animais.
A:

Lesões

exofíticas

papilomatosas

múltiplas

de

aspecto

em

couve-flor,

apresentando áreas de ulceração e sangramento; B: Grande lesão ulcerada, com
crosta hemorrágica. Ao exame físico foi evidenciado invasão dos tecidos profundos,
apresentando pouca mobilidade; C: Grande lesão exofítica, com presença de crosta
hemorrágica; D e E: Grande lesão ulcerada apresentando infiltração nos tecidos
adjacentes

circundada

por

várias

lesões

satélites

exofíticas

de

aspecto

papilomatoso. Fotos de animais do experimento 1 (tratamento até 14 semanas). (A):
grupo DMBA, (B): grupo DMBA + DMSO, (C): grupo DMBA + talidomida;
experimento 2 (tratamento até 22 semanas).: (D): grupo DMBA + DMSO, (E): grupo
DMBA

+

talidomida

e
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6.2

ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA

As lesões cutâneas induzidas pelo DMBA variaram de papilomas a
carcinomas de células escamosas bem, moderadamente e pouco diferenciados.

Os papilomas escamosos observados consistiram de proliferação de
queratinócitos bem diferenciados, formando grandes projeções exofíticas, alguns
com hiperqueratose (Fig. 4: A).

Os carcinomas bem diferenciados foram caracterizados por proliferação
de células poliédricas (queratinócitos), arranjadas em cordões ou ninhos, que
invadiram a derme. Os cordões estavam separados por uma quantidade variável de
tecido conjuntivo. Os queratinócitos apresentam grandes e pleomórficos núcleos
formados por cromatina frouxa à vesiculada, com um ou mais nucléolos conspícuos.
O citoplasma dessas células estava abundante e levemente eosinofílico. Uma
característica bastante peculiar é a presença de aglomerados de material
eosinofílico na forma de pérolas de queratina (pérolas córneas) (Fig. 4: B).

Os carcinomas moderadamente diferenciados, além do aumento do grau
de atipia celular, também apresentaram células com citoplasma acentuadamente
eosinofílico, individualmente queratinizadas (disceratose) (Fig. 4: C)..

Nos

carcinomas

pouco

diferenciados,

as

pontes

intercelulares

diminuíram, praticamente não apresentaram áreas de queratinização, as células
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com pouco citoplasma basofílico, núcleos de tamanho variável e, ocasionalmente,
multinucleadas, as células apresentaram muitas alterações morfológicas, algumas
com um padrão mais fusiforme e foram encontrados vários focos de necrose (Fig. 4:
D).

Os

resultados da análise histopatológica

dos tumores

cutâneos

encontram-se sumariados na Tabela 1 e as fotomicrografias estão expostas na
Figura 4.
TABELA 1. Resumo do diagnóstico histopatológico das lesões cutâneas.
Grupo

Diagnóstico
Papiloma

DMBA

-

4

-

células

moderadamente diferenciado

1

-

escamosas

pouco diferenciado

0

-

9

-

4

0

bem diferenciado

3

2

moderadamente diferenciado

2

1

pouco diferenciado

0

1

9

4

10

0

bem diferenciado

1

2

moderadamente diferenciado

3

2

pouco diferenciado

1

2

15

6

Carcinoma de

+

células

DMSO

escamosas

Subtotal
Papiloma

Talidomida

4
bem diferenciado

Papiloma

DMBA +

Exp. 2

Carcinoma de

Subtotal

DMBA

Exp. 1

Carcinoma de
células
escamosas

Subtotal
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B

A

C

D

FIGURA 4. Fotomicrografias das lesões cutâneas dos camundongos em lâminas
coradas com hematoxilina e eosina. (A) Papiloma escamoso, com hiperplasia e
hiperceratose; (B) Carcinoma de células escamosas bem diferenciado, com pérolas
córneas

características

(setas);

(C)

Carcinoma

de

células

escamosas

moderadamente diferenciado, com disceratose em células (detalhe) e

(D)

Carcinoma de células escamosas pouco diferenciado, apresentando células
pleomórficas ovais alongadas com núcleo hipercromático; Hematoxilina e eosina (AD). Aumento original: 50x para A; 100x para B; 400x para C e D.
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Camundongos do grupo veículo apresentaram uma proporção similar entre
lesões benignas e malignas quando comparados ao grupo controle (45% de lesões
benignas e 55% de lesões malignas), porém entre os animais tratados com
talidomida, apenas 30% apresentaram lesões malignas e 70% desenvolveram
lesões benignas. A indução de tumores cutâneos nos animais controle (DMBA) e
veículo

(DMBA

+

DMSO)

apresentou

uma

elevada

porcentagem

de

desenvolvimento de tumores malignos. Contudo os resultados sugerem que a
talidomida administrada durante o período inicial de carcinogênese (experimento 1)
inibiu o desenvolvimento de lesões malignas induzidas por DMBA (Fig. 5).

Porcentagem de lesões
cutâneas por grupo

100

80

Lesões benignas
Lesões malignas

60

40

20

0
DMBA

DMBA + DMSO

DMBA + Talidomida

Grupos

FIGURA

5.

Porcentagem

de

lesões

cutâneas

benignas e

malignas

em

camundongos dos grupos DMBA (controle positivo), grupo DMBA + DMSO (veículo),
e grupo DMBA + Talidomida (tratado) do experimento 1.
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Porém quando administrada a animais com lesões macroscopicamente já
estabelecidas (experimento 2), a talidomida foi incapaz de impedir a malignização
das lesões e 100% dos animais apresentaram lesões malignas epiteliais, tanto no
grupo veículo (DMBA + DMSO) quanto no grupo tratado com talidomida, conforme
demonstrado na figura 6.

Porcentagem de lesões
cutâneas por grupo

100

80

60

Lesões benignas
Lesões malignas

40

20

0
DMBA + Talidomida

DMBA + DMSO

Grupos
FIGURA

6.

Porcentagem

de

lesões

cutâneas

benignas e

malignas

em

camundongos dos grupos DMBA + Talidomida, e grupo DMBA + DMSO do
experimento 2.
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6.3

PESO CORPORAL

A partir da terceira semana todos os animais tratados com DMBA
apresentaram peso menor quando comparados ao grupo controle negativo, o qual
foi tratado somente com acetona. O grupo tratado com talidomida apresentou peso
semelhante aos grupos veículo (DMBA + DMSO) e controle (DMBA) (Fig. 7). O
aparente aumento de peso ao final do experimento se deve ao aumento da massa
tumoral.

28

Peso corporal (g)

26

24

22

20

DMBA
Grupo1
Acetona
Grupo2
DMBA +
Grupo3

Talid (1-14s)
DMBA + Talid (14-22s)
DMBA + DMSO

18

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

FIGURA 7. Peso corporal (g) dos animais. Valores expressos em média ± desvio
padrão. *p < 0,05 versus todos os grupos tratados com DMBA (análise de variância,
ANOVA, com teste LSD post-hoc).
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6.4

ANGIOGÊNESE

A angiogênese foi avaliada através da contagem de vasos sangüíneos
imunomarcados em áreas de maior concentração de vasos (hot spots), foi
estabelecida a densidade vascular (Fig. 8). Como pode ser observado na tabela 2, o
tratamento com talidomida durante o início do processo de carcinogênese
(Experimento 1) parece ter favorecido um aumento do número de vasos sangüíneos.
Esse efeito não se repetiu quando administrada em animais com lesões tumorais já
estabelecidas (Experimento 2), não apresentando, assim nenhum efeito sobre a
neoformação vascular neoplásica.

A

B

FIGURA 8. (A) Área de maior concentração vascular (área de hot spot) selecionada
para contagem de vasos. Imuno-histoquímica realizada com anticorpos anti fator de
von Willebrand. Aumento original: 100x. (B) Vasos sangüíneos em corte transversal.
A imunomarcação positiva é observada como coloração intracitoplasmática
castanha (setas). Aumento original: 400x.
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TABELA 2. Quantificação do número de vasos por campo microscópico (densidade
vascular).
Grupo

Experimento 1

Experimento 2

DMBA

16  7

-

DMBA + DMSO

15  4

29  14

21  8 *

25  12

DMBA + TALIDOMIDA

Resultados expressos em média  desvio padrão.* p < 0,05 comparado com os
grupos DMBA e DMBA + DMSO (Testes de Kruskal-Wallis; Mann-Whitney e da
Mediana).
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7 DISCUSSÃO

Pelas facilidades de manipulação e de observação, a pele é um órgão de
comum escolha para estudos envolvendo a carcinogênese química experimental.
Muitos dos princípios básicos da pesquisa oncológica foram estabelecidos
utilizando-se modelos em camundongos (YUSPA, 1994). Este é o modelo de câncer
em camundongo mais intensivamente pesquisado e tem sido utilizado em diversos
campos da biologia e genética tumoral, incluindo reparo de DNA, metabolismo,
bioquímica, sinalização celular, imunologia, biologia celular, fisiologia

tecidual,

assim como pesquisas envolvendo etiologia, prevenção e tratamento do câncer. O
protocolo

de

indução

é

relativamente

simples,

versátil

e

com

elevada

reprodutibilidade (KEMP, 2005).

A carcinogênese é um processo que envolve várias etapas. Estas etapas
são iniciação, promoção e progressão (CHAMBERS, 1985; BARRETT et al., 1987;
OLIVEIRA et al., 2007).

Na iniciação, o agente carcinogênico induz alterações permanentes nas
células, as mutações no DNA, que ocorrem principalmente em genes que controlam
o ciclo celular, a apoptose e naqueles envolvidos no reparo do material genético. Na
iniciação a célula torna-se potencialmente mais propensa a se multiplicar. Por terem
ação irreversível, os iniciadores podem gerar tumores quando administrados de uma
única vez, se seguidos de promotores, assim como em doses fracionadas com efeito
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cumulativo e somatório; porém a iniciação por si só não é capaz de induzir a
formação de tumores. O agente iniciador é sempre uma substância oncogênica, e
sua potência varia muito entre os vários carcinógenos. Os agentes iniciadores são
substâncias eletrofílicas, ou seja, têm grande afinidade por compostos nucleofílicos,
como são o RNA e o DNA (ITO et al., 1995; BRASILEIRO FILHO, 2006; KUMAR et
al., 2005).

Na segunda etapa, a promoção, as células iniciadas são induzidas a
proliferar, o que fixa a alteração genética. Além disso, acredita-se que a
multiplicação celular aumenta a probabilidade de novas alterações genéticas. Esta
etapa requer exposição, em intervalos curtos entre as exposições, a agentes
promotores, que são substâncias que têm em comum a propriedade de lesar os
tecidos desencadeando reações inflamatórias e proliferativas. Ao contrário do
iniciador, o promotor não se liga ao DNA nem provoca mutações. Na promoção
ocorre aos poucos expressão dos genes mutados na iniciação, estas expressões
determinam o surgimento gradual das características típicas das neoplasias:
aumento da população mitótica e alteração do mecanismo apoptótico. Vários
agentes podem ser promotores: fenóis, hormônios, drogas, calor, traumatismos etc
(ITO et al., 1995; BRASILEIRO FILHO, 2006).

Após seu surgimento, durante a progressão tumoral, um câncer sofre,
com freqüência, modificações biológicas ultraestruturais que o tornam, em geral
cada vez mais agressivo. Há a seleção de clones que adquirem propriedades que
oferecem vantagens à proliferação e invasão. A progressão dos tumores depende
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também de fatores do hospedeiro como resposta imunitária e estado hormonal (ITO
et al., 1995; BRASILEIRO FILHO, 2006).

Entre os principais modelos de carcinogênese química cutânea estão o
de carcinogênese bifásica e o de carcinogênese completa ou cumulativa. Na
carcinogênese bifásica, é feita uma única aplicação de iniciador (como o DMBA)
seguida por aplicações repetidas de um promotor (ex. TPA, óleo de cróton). Na
carcinogênese completa, é feito o tratamento com uma única dose maciça ou
pequenas doses repetidas de carcinógenos completos (DMBA, DBA). Neste
experimento nós optamos pela indução da carcinogênese com aplicações repetidas
de DMBA, pois este é um carcinógeno completo, atuando como iniciador e
promotor. Esta escolha também se justifica pelo fato de no modelo bifásico a maioria
das lesões obtidas nos animais serem hiperplasias ou papilomas, poucos
progredindo para carcinoma, enquanto no modelo de carcinogênese cumulativa ou
completa, pode ser obtido uma proporção maior de carcinomas, fato já comprovado
por outros pesquisadores (CHIBA et al., 1991; IVERSEN, 1994).

Os tumores cutâneos desenvolvidos através deste modelo experimental
apresentam uma “história natural” na qual inicialmente aparecem papilomas. Uma
porcentagem destes papilomas progride para carcinomas de células escamosas.
Este pode atravessar a membrana basal e não sofrer diferenciação celular normal,
aumentar a atividade mitótica e o grau de atipia celular. Uma pequena fração destes
carcinomas metastatizam (FRAME et al., 1998; WU & PANDOLFI, 2001; KEMP,
2005). Em nosso experimento, nenhum animal apresentou lesões sugestivas de
metástase de acordo com a avaliação macroscópica durante a necropsia. Além do
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padrão fenotípico descrito anteriormente, estes tumores apresentam um padrão de
alterações genéticas. Na maioria dos tumores cutâneos quimicamente induzidos em
camundongos a alteração genética que coincide com a iniciação é uma mutação no
oncogene Hras. Adicionalmente à mutação em Hras, os papilomas freqüentemente
apresentam trissomia do cromossomo 7, onde Hras está localizado. Em carcinomas,
a mutação do supressor tumoral p53, e super-expressão de ciclina D1 são
freqüentes.

Em

carcinomas

mais

agressivos

(moderadamente

ou

pouco

diferenciados), além de apresentarem as mutações citadas anteriormente,
normalmente possuem também mutações nos genes p19/Arf e p16Ink4a, os quais
estão envolvidos no controle do ciclo celular, amplificação do gene Hras mutado e
downregulation de E-caderina, uma proteína presente em junções intercelulares
(FRAME et al., 1998; WU & PANDOLFI, 2001; KEMP, 2005).

No

presente

experimento,

inicialmente,

todos

os

camundongos

desenvolveram lesões cutâneas múltiplas, reconhecidas como papilomas. Com a
continuação da aplicação do DMBA, o desenvolvimento tumoral foi progressivo,
sendo que muitas lesões evoluíram para neoplasias malignas. O diagnóstico das
neoplasias malignas foi realizado após o estudo histopatológico, onde foi avaliado a
presença de achados característicos de malignidade, tais como: pleomorfismo
celular, atipias, células com núcleos hipercromáticos, alteração da relação núcleocitoplasma, índice mitótico acentuado e figuras mitóticas alteradas. Estes resultados
estão de acordo com a “história natural” da carcinogênese química cutânea em
camundongos observada na literatura consultada (DUBOWSKI et al., 1998;
WOODWORTH et al., 2004; GLICK & YUSPA, 2005; DARWICHE et al., 2007).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

85

Pacientes com câncer normalmente sofrem uma progressiva perda de
gordura e massa muscular acompanhada de profunda fraqueza, anorexia e anemia.
Esta síndrome é denominada caquexia. Além de estar presente em pacientes com
câncer, ela ocorre em outros estados patológicos, incluindo síndrome da
imunodeficiência adquirida, traumas severos, cirurgias de grande porte e septicemia
(TISDALE, 1997).

Entre as possíveis explicações para as causas da caquexia associada ao
câncer estão o aumento da demanda de energia para suprir o tumor em crescimento
e alterações metabólicas causadas pelo tumor. Há evidências de que o sistema
imunológico, em particular as citocinas inflamatórias exercem um papel importante.
Pacientes oncológicos costumam apresentar uma elevada produção de citocinas
pró-inflamatórias, produzidas pelo próprio tumor ou liberadas como parte da
resposta imunológica. Estas citocinas influenciam apetite, demandas metabólicas e
a utilização de substratos, como o metabolismo de gorduras, açúcares e proteínas.

Entre as citocinas mais relevantes ao processo de caquexia estão o fator
de necrose tumoral alfa (TNF-), interleucina 1 (IL-1), IL-6 e interferon gama
(TRACEY et al., 1988; TISDALE, 2004). Destas, a citocina mais importante é o TNF, produzido primariamente por monócitos e macrófagos, apresentando um
importante papel nas respostas imunológicas. Ela tem um efeito pleiotrópico, agindo
em células endoteliais, leucócitos e fibroblastos, entre outras células. Uma
desregulação nos níveis de TNF- pode contribuir para a patogênese de várias
doenças, como eritema nodoso hansênico, destruição tecidual na artrite reumatóide,
choque séptico e caquexia associada à AIDS e ao câncer. Ela pode induzir
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angiogênese, interagir com outras citocinas proliferativas como a IL-6, e contribuir
para vários sintomas sistêmicos do câncer avançado. Ao TNF- já foi atribuída a
função anticarcinogênica. Porém, outros estudos demonstraram que o TNF- pode
também agir como um promotor tumoral endógeno, visto que camundongos
knockout para TNF- são resistentes à carcinogênese química cutânea (MOORE et
al., 1999; SUGANUMA et al., 1999; SCOTT et al., 2003).

Em um carcinoma de células escamosas humano enxertado em
camundongos nude, anticorpos anti-TNF- reverteram parcialmente, mas não
normalizaram completamente o peso corporal. Resultado similar foi obtido em um
estudo com pentoxifilina (análogo da talidomida), o qual levou à diminuição nos
níveis séricos de RNAm para TNF- em pacientes oncológicos (GOLDBERG et al.,
1995; TISDALE, 1997). Também foi demonstrado que anticorpos anti-TNF-
atenuam o desenvolvimento de caquexia em modelos tumorais em camundongos
(SHERRY et al., 1989).

Um melhor entendimento dos mecanismos da caquexia oferece novos
alvos potenciais para uma intervenção terapêutica (STROUD, 2005). A talidomida é
considerada um importante inibidor do TNF- (BAUDITZ et al., 2002). Ela inibe a
produção de TNF- por monócitos humanos através do aumento da degradação do
RNAm desta citocina (SAMPAIO et al., 1991; MOREIRA et al., 1993). A talidomida
apresenta

potencial como

agente

anti-cancerígeno,

e

entre

os

possíveis

mecanismos de ação estão inibição da angiogênese, modulação de moléculas de
adesão celular, inibição de ciclooxigenase-2 e modulação da resposta imunológica
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(KUMAR et al., 2002; LIN et al., 2003; ELEUTHERAKIS-PAPAIAKOVOU et al.,
2004; STROUD, 2005). Devido a estes mecanismos de ação e a um perfil favorável
de efeitos adversos em comparação à quimioterapia, os estudos envolvendo a
talidomida

como

um

agente

anti-tumoral

potencial

têm

se

intensificado

(AARESTRUP et al., 1995; RICHARDSON et al., 2002; SLEIJFER et al., 2004).

Alguns estudos demonstraram que a talidomida é bem tolerada e
eficiente na atenuação da perda de peso corporal e massa muscular em pacientes
caquéticos com câncer terminal (BRUERA et al., 1999; GORDON et al., 2005;
STROUD, 2005).

Como citado anteriormente, uma das principais causas de caquexia
associada a câncer é um nível sérico elevado TNF- (YONEDA et al., 1991;
TISDALE, 2004). Sabe-se que a talidomida é um inibidor do TNF- (SAMPAIO et
al., 1991; ROOMI et al., 2008), assim, alguns estudos demonstraram que

essa

droga é efetiva na atenuação da perda de peso e massa corporal magra em
pacientes com caquexia devido à câncer terminal (BRUERA et al., 1999; GORDON
et al., 2005).

No presente experimento, todos os animais que foram submetidos à
carcinogênese cutânea, tratados ou não com talidomida, apresentaram clinicamente
perda de peso, dificuldade de locomoção e diminuição da responsividade a
estímulos manuais externos, caracterizando uma síndrome de caquexia nesse
modelo. Nossos resultados permitem concluir que a talidomida não alterou os sinais

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

88

e sintomas da síndrome de caquexia em animais que desenvolveram neoplasias
malignas induzidas pelo DMBA.

A maioria dos tumores cutâneos encontrados foram papilomas ou
carcinomas de células escamosas bem diferenciados. No presente estudo, a
talidomida reduziu significativamente a porcentagem de lesões malignas. Este
resultado está de acordo com trabalhos prévios, demonstrando os efeitos benéficos
da talidomida para o tratamento de carcinomas (BAUDITZ et al., 2002; KUMAR et
al., 2002; KUMAR et al., 2004).

Neste experimento foi avaliado o efeito da talidomida sobre a
angiogênese no início do desenvolvimento tumoral e em tumores já estabelecidos. A
densidade de vasos intratumorais imunomarcados, avaliada de acordo com critérios
estabelecidos, pode ser um útil indicador prognóstico do risco de metástase e
mortalidade na maioria dos carcinomas (HLATKY et al., 2002). Foram avaliadas as
áreas de maior concentração de vasos, os hot spots, visto que são biologicamente
importantes, por servirem como uma via através da qual as células tumorais podem
iniciar uma metástase (DE JONG et al., 2000; AMIS et al., 2005).

A densidade vascular foi calculada como média do número de vasos por
campo microscópico. Medidas da densidade vascular são freqüentemente utilizadas
para indicar angiogênese tumoral. Há evidências de uma ligação entre angiogênese
e agressividade tumoral. A formação de novos vasos parece ser necessária para
aliviar a restrição de crescimento do tumor imposta por sua dependência da difusão
para obtenção de nutrientes e remoção de restos de metabolismo, além de eliminar
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barreiras naturais que preveniam a invasão tumoral e o estabelecimento de
micrometástases (MOREIRA et al., 1993; KUMAR et al., 2002; DENG et al., 2003).
O risco de metástases também aumenta porque os vasos recém formados
apresentam uma membrana basal fraca e mais permeável do que a dos vasos
maduros (KUMAR et al., 2002).

Entre as explicações para o efeito da talidomida sobre a angiogênese
observada em outros experimentos estão a inibição da migração e da proliferação
de células endoteliais (HARRIS, 2003), indução de apoptose em vasos recém
formados (FUJITA et al., 2004), inibição de TNF- produzido por macrófagos
(CHING et al., 1995), inibição do fator de crescimento endotelial (VEGF) e fator de
crescimento de fibroblastos (bFGF) (KENYON et al., 1997; GRAÇA et al., 2004;
KOMOROWSKI et al,. 2006).

A não-demonstração do efeito anti-angiogênico da talidomida pode ser
atribuída, pelo menos em parte, a diferenças no metabolismo e conseqüentemente à
farmacocinética (YI-MING et al., 2005; CHUNG et al., 2004). Sabe-se este efeito
requer ativação metabólica do composto. O que pode ser um processo espécieespecífico, similar às propriedades teratogênicas associadas com a talidomida.
Ainda foi observado que este metabólito teratogênico pode ser formado em
humanos e coelhos, mas não em roedores (LU et al., 2004). Além disso, outro
experimento demonstrou que a talidomida pode prevenir o crescimento tumoral de
alguns tumores, mas não de outros em camundongos da mesma linhagem, e foi
proposto que além de ser espécie-específica a talidomida apresenta também
especificidade tissular (BAUER et al., 1998; BELO et al., 2001). Adicionalmente, foi
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demonstrado que a talidomida não impede a proliferação células endoteliais
derivadas da veia de cordão umbilical humano (PALENCIA, 2002; SHANNON &
SANDOVAL,

2008). A

talidomida

também foi

ineficaz

na

prevenção da

neovascularização em modelo de camundongo com retinopatia (RABINOWITZ et
al., 2008; SHANNON & SANDOVAL, 2008).

Em experimento realizado por Gutman e colaboradores (1996) foi
demonstrado que a talidomida administrada via oral não foi capaz de inibir o
crescimento tumoral nem a angiogênese em camundongos que receberam células
malignas de melanoma e de carcinoma de colon por vias subcutânea, intravenosa e
intraperitoneal.

Por

outro

lado,

Kotoh

e

colaboradores

(1999),

utilizando

camundongos portadores de transplantes de carcinoma esofágico humano,
observaram uma inibição da angiogênese e do crescimento tumoral quando os
animais foram tratados com talidomida via intraperitoneal. Porém, quando a
talidomida foi administrada via oral na mesma dose, esses efeitos não foram
observados. Os autores atribuíram esse fato a uma possível disponibilidade maior
da forma ativa da droga no tumor após administração via intraperitoneal, visto que é
sabido que a talidomida é parcialmente hidrolisada no trato gastrointestinal de ratos
após administração oral (KOTOH et al., 1999).

Neste estudo, nós observamos que a talidomida foi eficiente na
prevenção da formação de lesões malignas. Embora estes resultados sejam
positivos, eles não podem ser explicados pela inibição da angiogênese,

como

outros estudos propuseram. Outros possíveis mecanismos de ação da talidomida
incluem modulação de diversas citocinas inflamatórias, tais como o fator de necrose
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tumoral alfa (TNF-α), (SAMPAIO et al., 1991; MOREIRA et al., 1993), o interferon ,
as interleucinas 10 e 12 (ROOMI et al., 2008), o fator de transcrição NF-B
(RABINOWITZ et al., 2008), e a ciclooxigenase-2 (STROUD, 2005; FUJITA et al.,
2001). Foi demonstrado que a talidomida pode inibir o crescimento de tumores via
degradação de COX-2, independente da inibição da angiogênese (DU et al., 2005).

Considerando os resultados previamente expostos, podemos sugerir que
a talidomida inibe o desenvolvimento de tumores malignos durante o processo de
indução química de tumores com DMBA. Porém, o mecanismo de ação pelo qual a
talidomida interfere com a malignização das lesões não parece estar associado com
inibição da angiogênese. Novos estudos devem ser realizados para elucidar o
mecanismo de ação da talidomida durante o processo de carcinogênese.
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8 CONCLUSÕES



A talidomida administrada durante o processo inicial de carcinogênese foi
capaz de inibir parcialmente a malignização de lesões de células
escamosas, porém foi ineficaz quando administrada a animais com
lesões tumorais já estabelecidas. Após 22 semanas, todos os tumores
observados foram malignos.



O

mecanismo

pelo

qual

a

talidomida

foi

capaz

de

inibir

o

desenvolvimento de tumores malignos no processo de carcinogênese
química cutânea experimental não está relacionado à inibição de
angiogênese.



A talidomida não foi capaz de prevenir a caquexia associada ao câncer
no modelo de carcinogênese química experimental utilizado.



A talidomida inibiu o número de lesões cutâneas quando administrada
durante o início do processo de carcinogênese induzido quimicamente.
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Abstract

Objective: In the present work, the anti-tumorigenic and anti-angiogenic effects of this drug
was assessed on mouse skin tumors chemically induced, following the complete carcinogenesis
protocol with 7,12-dimethylbenz[a]nthracene (DMBA). Material and Methods: Mice were
separated into four experimental groups: positive control (DMBA), treated (DMBA +
Thalidomide), vehicle (DMBA + the solvent of thalidomide: dimethyl sulfoxide) and negative
control (acetone, vehicle of DMBA). Angiogenesis was immunohistochemically evaluated in
areas of hot spot. Results: All the DMBA treated animals presented skin tumors, including
Thalidomide-treated group. However, Thalidomide markedly inhibited the development of
malignant skin lesions. No statistical differences were observed when compared control groups
to thalidomide treated group concerning the number of vessels. Conclusions: Our results show
that thalidomide was effective at preventing the formation of malignant lesions. Although it did
not inhibit the development of tumor angiogenesis.

Keywords: Thalidomide. Angiogenesis. Complete Carcinogenesis. Mouse; Skin tumor.
DMBA
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Introduction

The tumor chemically induced by DMBA in mouse skin is one of the best models
for the study of the process of carcinogenesis and the effect of drugs on cancer.1-6 Epidermal
neoplasia bioassays commonly follow two different protocols, two-stage carcinogenesis and
complete carcinogenesis. The first protocol uses an initiating agent, usually

7,12-

dimethylbenz[a]nthracene (DMBA), a potent carcinogen that induces DNA mutations, and
several applications of a promoter agent (e.g. TPA: 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate),
resulting in cell proliferation that serves to fix the mutations in cell cycle control genes leading
to selection of rapidly dividing cancer cells. In the second protocol, a large single dose or more
commonly, multiple low-dose application of a genotoxic carcinogen (e.g. DMBA) is used to
induce tumors. DMBA is very potent and can be considered a complete carcinogen, as it
possesses properties of initiating, promoting, and progressor agents,6,7 and it is more effective
than the two stage protocols.8 This treatment usually results in the development of numerous
benign papillomas, some of which progress to malignant squamous cell carcinomas.9,10
For solid tumors growth and metastasis angiogenesis is indispensable. A growing
tumor needs an extensive network of capillaries to provide nutrients and oxygen. In the
prevascular phase, the tumor is rarely larger than 2 to 3 mm3. Up to this size, tumor cells can
obtain the necessary oxygen and nutrient supplies required for growth and survival by simple
passive diffusion, and if this is not accomplished, tumoral cells become necrotizing.11-13
Several compounds with anti-angiogenic properties are now under investigation
including anti-inflammatory drugs, as inflammation may play a key role in angiogenesis and in
cancer progression.14 In cancers associated with chronic inflammation, the infiltrating cells are
of the innate immune class, and invariably correlate with a poor prognosis. The innate immune
infiltrate predominantly consists of cells of the myeloid lineage, which produce chemokines,
angiogenic growth factors, and matrix-degrading enzymes, contributing to a rich environment
for tumor growth and invasion.15
One promising anticancer, immunomodulatory drug with this profile is
Thalidomide, a sedative/hypnotic drug, which was banned in the 1960s because of its
teratogenicity. But interest in the reintroduction of thalidomide has increased in recent years
due to newfound therapeutic effects of the agent on graft-versus-host disease, AIDS, multiple
myeloma, several other types of cancer and other angiogenesis-dependent disorders.16-19
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Some studies showed that thalidomide is well tolerated and effective at attenuating loss
of weight and lean body mass in patients with cachexia due to terminal cancer and it was
demonstrated that thalidomide may be effective in attenuating severe weight loss in patients
with advanced pancreatic cancer. This may also grant benefit in terms of improved physical
function.20-22 However the mechanism of action of thalidomide on cachexia is not completely
understood.
It has been attributed many mechanisms of action to Thalidomide in several
pathological conditions, among them it is proposed to have anti-inflammatory effects23,24 and
to be an inhibitor of cyclooxygenase-2

25,27

, of angiogenesis28,29 and also of the inflammatory

cytokine tumor necrosis factor alpha (TNF-α).30-32
In the present study, the effect of thalidomide on DMBA induced skin
carcinogenesis was investigated. Additionally, the anti-angiogenic and the possible effect on
preventing cachexia was studied in mouse skin

tumor model, following

the complete

carcinogenesis protocol.1-4

Materials and Methods

Animals

All procedures were performed in agreement with the Ethical Principles in Animal
Research adopted by Brazilian College of Animal Experimentation and was approved by the
Ethical Committee for Animal Research from Federal University of Juiz de Fora (protocol
number 002/2005-CEA). Female Balb/c mice, 6-8 weeks old, weighing approximately 19g,
were obtained from the vivarium of Centro de Biologia da Reprodução, Universidade Federal
de Juiz de Fora, Brazil. Animals were maintained in a controlled environment with an
alternating 12-h light/dark cycle, housed individually and were fed on rat chow pellets and
water ad libitum.

Induction of skin tumors

In this experiment, tumorigenesis was induced following the complete carcinogenesis
protocol, by 7,12-dimethylbenz[a]nthracene (DMBA, Sigma Chemical Co.). Twice-weekly
topical applications of DMBA were made on a shaved portion of the back skin of mice, at a
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dose of 100µL of 0.5% DMBA in acetone solution, during 16 weeks consecutively. In a
carcinogenesis negative control group, only acetone (100 µL) was applied to the back skin of
mice following the same protocol of DMBA treated groups.

Experimental groups

Mice were separated into four experimental groups:
1- Positive control: tumors induced with 7,12-dimethylbenz[a]nthracene (DMBA) in
acetone twice a week (n = 10);
2- Treated: DMBA twice a week + Thalidomide diluted in dimethyl sulfoxide (DMSO)
daily (n =15);
3- Vehicle: DMBA twice a week + DMSO daily (n = 10);
4- Negative control: Acetone only twice a week (n = 10).

Animals from the group 2 (DMBA + Thalidomide)

received daily subcutaneous

injections of 0,1 mL of Thalidomide (kindly provided by Dr. Elizabeth Sampaio – Fundação
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil) at a dose of 30 mg/Kg body weight, since the first to
the 14th week of the experiment. Thalidomide was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO,
Fluka Chemika)

and further dilutions were made in sterile acidified saline. The final

concentration of DMSO was 2%.33 The group 3 (DMBA + DMSO) received saline and
identical concentrations of DMSO daily from 1st to 14th week of treatment.
Body weight was measured once a week during the whole experiment. Animals
were treated during 14 weeks. At the last week, mice were euthanized through excessive
anesthesia.
The tumors were excised, fixed in 10% neutral-buffered formalin, processed
routinely, and embedded in paraffin. Paraffin sections (5 µm thick) were stained with
hematoxylin and eosin for histological examination or submitted to immunohistochemistry.

Immunohistochemical method
Monoclonal mouse von Willebrand factor (vWF) or factor VIII-related antigen
(Novocastra, United Kingdom) antibody was used to identify the microvessels in the tumor
tissue. von Willebrand’s factor, a glycoprotein located in Weibel-Palade bodies in the
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endothelial cell cytoplasm, mediates platelet adhesion to vessel walls at sites of vascular injury
and serves as a carrier and stabilizer for coagulation factor VIII .34
The

avidin–biotin–peroxidase

complex

method

(ABC)

was

used

for

immunohistochemical detection, including an additional step for antigen retrieval with a
retrieval solution (Dakopatts, Copenhagen, Denmark). Briefly, 5 μm sections were cut from
formalin fixed, paraffin embedded skin tumors. Sections were incubated with vWF antibody
diluted 1:500 in PBS for 1h at room temperature. After incubation with the primary antibody,
sections were incubated with the secondary biotinylated antibody (Dakopatts, Copenhagen,
Denmark) for 30 minutes and avidin–biotin–peroxidase complexes (Dakopatts, Copenhagen,
Denmark) for 30 min. Reaction products were visualised with diaminobenzidine (DAB) as the
chromogen (brown coloration) and sections were counterstained with Harris’s haematoxylin.
Negative controls for the ABC procedure were performed by replacing vWF antibody with
normal rabbit serum.
Slides were examined with an AXIOSTAR PLUS (Zeiss, Berlim, Germany)
microscope at 50, 100 and 400 x, and pictures were taken with an Axiocam MRc digital
camera. Images were analyzed using the Axio Vision program (Zeiss, Berlim, Germany). The
slides were examined by two different observers.

Microvessel quantification

Digitalized images were used to perform the counting of stained microvessels in areas
of strongest vascularization, the so-called hot-spots. Each vessel was marked after being
counted to prevent duplicate counting of vessels. In each tissue section, all the hot-spots were
selected and analyzed at X100 magnification.
The following generally accepted criteria for determining a vessel profile were
used:35,36:any brown-stained endothelial cell or cell cluster clearly separate from adjacent
microvessels, tumour cells and other connective tissue elements, was regarded as a distinct
countable microvessel. A vascular lumen was not a requirement for a structure to be counted
as a microvessel, neither was the presence of red blood cells. There was not a cut-off caliber
size. Single cell sprouts as well as larger vessels were thus included in the counts. Even if
distinct clusters give the impression of being part of one larger vessel transected by the plane
of the tissue section more than once, they were counted as separate microvessels. The
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application of these objective criteria aimed to decrease the inter observer variability when
analyzing predefining hot spots.

Statistical analysis

The results are expressed as mean ± standard deviation. The mean weights of the
animals in all treatment groups were analyzed by one-way analysis of variances (ANOVA)
followed by LSD test. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests were used to compare the
vascular density. p<0.05 was accepted as a significant probability level.

Results

The number of skin tumors per mouse is summarized in Figure 1. All the DMBA
treated animals presented skin tumors, including Thalidomide-treated group. Animals showed
multiple lesions, macroscopically varying from exophytic or papillary to endophytic ulcerated
lesions (Fig. 2). In animals treated with Thalidomide the number of skin lesions decreased
when compared to DMBA and DMBA + DMSO treated animals (Fig. 1).
The complete carcinogenesis protocol with DMBA resulted in production of both
papillomas and carcinomas, with the latter varying in histopathological grade from well
differentiated squamous carcinomas to anaplastic, spindle-type tumors. Moreover, many of the
observed papillomas were marked by cellular atypia and dysplasia. Microscopical features of
skin tumors observed in hematoxylin and eosin stained sections are illustrated in Fig. 3.
Normal color skin lesions without ulceration and bleeding, possibly not invading deep
tissues due to presence of high mobility of the tumoral mass, were macroscopically classified as
benign tumors. Later, the histopathological examination confirmed the macroscopic
characteristics suggestive of absence of malignancy.
Ramified lesions

with ulcerated and bleeding areas, bearing indicatives of tissue

invasion, associated with low mobility of the tumoral mass, were macroscopically considered
signs of malignancy. Through the histopathological examination it was confirmed the
association of these characteristics with the development of carcinoma of squamous cells.
The same animal presented several lesions in different stages of development, some
benign other malignant, depending on the phase of carcinogenesis process.
No metastasis was observed in internal organs during necropsy.
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Mice bearing DMBA induced tumors (groups 1, 2 and 3) had a significant loss of
body weight when compared to acetone treated animals, starting at the third week and lasting
the whole experiment. But there was no difference among Thalidomide treated and the others
DMBA control animals, regarding body weight (Fig. 4).
Induction of skin tumors in control mice showed a high percentage of development of
malignant lesions. However, the histopathological analysis demonstrated that thalidomide
markedly inhibited the development of malignant skin lesions induced by DMBA. Mice from
vehicle group (group 2) showed a similar proportion between benign and malignant lesions to
animals from positive control group (group 1) (45% of benign lesion and 55% of malignant
lesions). Thalidomide treated mice presented 30% of malignant lesions and 70% of benign
lesions. These results suggest that showed that thalidomide reduced development of malignant
lesions around 50% (Fig. 5).
Vascular density was observed, through the number of immunostained vessels in areas
of hot spot (areas of high concentration of blood vessels), in order to assess the angiogenesis
(Fig. 6). No statistical differences

were observed when compared control groups to

thalidomide treated group concerning the number of vessels (Table 1)

Discussion

Partly due to observation and manipulation facilities, the mouse skin is commonly
studied in chemical carcinogenesis experiments. Many of the basic principles of oncology were
established using mice models.37 Neoplasic pathogenesis is a complex process which can be
divided into three distinct stages. These are: initiation, promotion and progression. In short, in
initiation, the carcinogen causes DNA mutations. In promotion, the initiated cells are induced
to proliferate. In progression, a neoplasic phenotype is acquired through genetic and epigenetic
mechanisms. During progression, cell proliferation is independent from the presence of
stimulus.6-38 The tumors chemically induced in mouse skin usually presents a “natural history”
beginning as precancerous lesions, such as papillomas, which precede the malignization, as
squamous cell carcinoma of the skin.5
In the present experiment all mice developed multiple skin lesions recognized as
squamous papillomas some of which progressed to squamous cell carcinomas. Malignant
conversion was characterized by invasion through the basement membrane and migration into
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the underling stroma and involved changes in cell-cell and cell-matrix interactions. These
results are according to previous works.39-42
All DMBA treated mice lost weight (cachexia) when compared to acetone group. But
when we compared groups 1, 2 and 3, there were no significant differences. One of the main
causes of cancer associated cachexia is an increased serum level of the inflammatory cytokine
Tumour Necrosis Factor alpha (TNF-).43,44 It is known that thalidomide is an inhibitor of
TNF-,30,45 so some studies showed this drug is effective at attenuating loss of weight and lean
body mass in patients with cachexia due to terminal cancer.20,21 In our experiment, we
investigated the effect of thalidomide during the process of carcinogenesis and at this stage,
thalidomide did not prevent weight loss.
Initially the explanations for the causes of cancer induced wasting was the heightened
energy demands, attributable to both the needs for tumour growth and tumour triggered
changes in metabolism of tissues distant to the malignant process.22 Nowadays there is
increasing evidence that the immune system, in particular inflammatory cytokines, play an
important role in the development of cachexia. Cancer patients have been shown to have
elevated production of proinflammatory cytokines, either produced by the tumour itself or
released as part of a host response. These cytokines influence appetite, metabolic demands, and
relative substrate utilization. The cytokine considered to be the most relevant to this process is
tumor necrosis factor alpha (TNF-) or cachectin, although other mediators such as interleukin
1 (IL-1), IL-6 and interferon gamma have also been implicated.22,43,44,46-48
Most of the tumors found were cutaneous benign papillomas or well differentiated
squamous cell carcinomas. In the present study, Thalidomide

significantly reduced the

percentage of malignant lesions. This result is in accordance with previous works showing the
positive therapeutic effects of thalidomide on carcinomas.49-51
In the present experiment it was assessed the effect of thalidomide on angiogenesis and
on carcinogenesis process. The density of immunostained intratumoral vessels, evaluated
following established criteria, is a useful indicator of the risk of metastasis and mortality for
most of the carcinomas.52 We chose to assess the highest concentration of blood vessels, the
hot spots, because it is known that they are biologically important, serving as a way through
which the tumoral cells can initiate a metastasis.53,54
The vascular density was calculated as the mean number of vessels per microscopic
field. Measures of vascular density are commonly used to indicate tumoral angiogenesis. There
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are evidences of a link between angiogenesis and tumor aggressiveness.36,55 The risk of
metastasis is also increased because the new formed vessels have a weaker and leaky basal
membrane when compared to mature vessels.56,57
The lack of the expected anti-angiogenic effect of Thalidomide may be attributable,
at least in part, to the differences in its metabolism and hence pharmacokinetics.58,59 It is known
that the anti-angiogenic effect of Thalidomide requires metabolic activation of the compound.
This activation process may be species specific, similar to the teratogenic properties associated
with Thalidomide. And this metabolite can be formed in both humans and rabbits, but not in
rodents.60,61 Another experiment showed that Thalidomide can prevent tumor growth of some
tumors rather than others in the same mouse strain, and proposed that besides being species
specificity, Thalidomide is also tissue specific.62,63 Additionally, in a recent experiment with
human umbilical vein derived endothelial cells, it was demonstrated that thalidomide does not
impede the proliferation of endothelial cells.61 It was also

ineffective on preventing

neovascularization in a mouse model of retinopathy.65,66
An experiment demonstrated that the oral administration of thalidomide was unable
to inhibit tumor growth and angiogenesis in mice that received melanoma and colon carcinoma
cells injected subcutaneously, intravenously and intraperitoneally.67 Another experiment, using
BALB/c nude mice bearing transplants of human esophageal squamous cell carcinoma, found
inhibition of angiogenesis and tumoral growth following

intraperitoneal treatment with

thalidomide. However, when the thalidomide was administered via oral gavage, those effects
were not observed. Knowing that the oral administration of thalidomide leads to a partial
hydrolyzation of the drug in the gastroinstestinal tract of rats, the authors attributed those
results to an increased intratumoral concentration of the active drug after intraperitoneal
treatment.68
In this study, we observed that thalidomide was effective at preventing the formation of
malignant lesions and it also inhibited the number of tumoral lesions. Although we found these
positive results, it can not be explained by inhibition of angiogenesis, as some authors propose.
Other possible mechanism of action of thalidomide include modulation of several inflammatory
cytokines, such as tumor necrosis factor alpha (TNF-α),30,31 interferon , interleukin 10 and
12,45 the transcription factor NF-B,65 and cyclooxygenase-2.25,26 Another study demonstrated
that thalidomide might inhibit growth of tumors through COX-2 degradation independent of
antiangiogenesis.69
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Taken together our results suggest that thalidomide inhibits the development of
malignant tumors during the process of chemical cancer induction with DMBA. However, the
mechanism of action by which thalidomide interferes with malignization of lesions was not
associated with the inhibition of angiogenesis. Further studies must be performed in order to
elucidate the behavior of thalidomide during carcinogenesis.
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Figure Legends

Fig. 1. Number of skin tumors (1: DMBA; 2: DMBA + Thalidomide; 3: DMBA + DMSO; 4:
Acetone) expressed as the mean number of lesions per experimental group. * p < 0.05
compared to groups 1 and 3.

Fig. 2. Macroscopic appearance of mice tumoral skin lesions. A: Multiple exophytic lesions
bearing ulcerated and bleeding

areas (Group DMBA); B: Large ulcerated lesion with

hemorrhagic scab. Through the physical examination it was observed invasion of deep tissues,
and the lesion presenting low mobility (Group DMBA + DMSO); C: Unique big exophytic
lesion with hemorrhagic scab (Group DMBA + thalidomide); D: Normal skin of animal from
control group (Group Acetone).

Fig. 3. Histolopathology of skin tumours. (a) Squamous papilloma, with hyperplasia,
hyperkeratosis and moderate displasia; (b) Well differentiated squamous carcinoma, with the
characteristic concentric horn pearls (arrows and inset); (c) Moderately differentiated
squamous carcinoma, with single-cell dyskeratosis (inset) and (d) Poor differentiated squamous
carcinoma, displaying pleomorphic elongated oval cells with a hyperchromatic nucleous and
scant signs of keratinization. Hematoxylin and eosin. Original magnification: 50x for A; 100x
for B and C; 400x for D and insets.

Fig. 4. Body weight (g) of the animals. Group 1 (DMBA), group 2 (DMBA + Thalidomide),
group 3 (DMBA + DMSO), and group 4 (Acetone). Values are expressed as mean ± standard
error. * p < 0.05 versus all DMBA treated groups (analysis of variance with LSD test).

Fig. 5. Percentage of benign and malignant skin lesions in mice from group 1 (DMBA), group
2 (DMBA + Thalidomide), group 3 (DMBA + DMSO), and group 4 (Acetone).

Fig. 6. (A) area of hot spot; (B) Positive immunostained blood vessels for von Willebrand
factor (arrow). Original magnification: 100x for A and 400x for B.
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Table 1. Quantification of vascular density (vessels per microscopic field) through label with
von Willebrand factor for different treatment groups.
Group

Number of vessels

1

DMBA

16  7

2

DMBA + DMSO

15  4

3

DMBA + Thalidomide

21  8 *

Results are expressed as mean  standard deviation (number of hotspots).* p < 0.05 compared
with DMBA and DMBA + DMSO treated groups.
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