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RESUMO – Os radicais livres estão envolvidos em várias patologias como catarata, ateroesclerose, câncer, infarto,
derrame, doenças neurodegenerativas e inflamação entre outras. A principal fonte geradora de radicais livres no
organismo é o estresse oxidativo. Os micronutrientes alimentares, como os carotenóides, despontam como
candidatos a agentes quimioprotetores agindo como antioxidantes. Este estudo revê a bibliografia sobre os
estudos animais que relacionam os micronutrientes e proteção contra os radicais livres.
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SUMMARY – The free radicals are involved in several pathologies such as cataracts, heart attacks, arteriosclerosis,
cancer, stroke, neurodegenerative illnesses and inflamation among others. The principal source of free radicals in
the organism is oxidative stress. The micronutrients found in foodstuffs, particulary β-carotene are candidates for
the position of protecting agents due to their antioxidation action. This study reviews the studies done with
animals over the last thirty years relating micronutrients and protection against free radicals.
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INTRODUÇÃO

M

uitos agentes causadores de malefícios ao
corpo humano não são provenientes do meio
externo, não são xenobióticos. Esses agentes causadores de danos ao organismo humano, podem ser
gerados no próprio corpo, oriundos do metabolismo
celular, chamado de estresse oxidativo. Estresse
oxidativo reflete a inversão do balanço entre os agentes perioxidantes e agentes pró-oxidantes-antioxidantes, que caracteriza o estado aeróbico normal, levando a produtos mal formados 24.
Uma dessas substâncias é uma molécula ou um
fragmento molecular que contém um ou mais elétrons desemparelhados no seu orbital mais externo,
sendo por isso chamado de radical livre 11,15. Esses
radicais livres são formados por ganho ou perda de
um elétron por fissão homolítica de uma ligação
covalente11. Embora o conceito de radicais livre já
seja um velho conhecido da química inorgânica, o
estudo do seu envolvimento em patologias é relativamente novo. A principal fonte endógena de radicais livres é a peroxidação dos lipídios (auto-oxidação). A peroxidação lipídica in vivo fornece um forte
suprimento de radicais livres, gerando entre outros,
o ânion superóxido, H2O2, O2, OH– e etc. Estas espécies reativas são produzidas durante o próprio metabolismo aeróbico. Assim, todos os organismos são
susceptíveis ao estresse oxidativo simplesmente porque todas as espécies de oxigênio semi-reduzido,
superóxido e peróxido de hidrogênio são produzidas
pelas mitocôndrias durante a respiração 8,9.
Este processo de geração de radicais livres é
geralmente representado como:
.

Iniciação: produção de R a partir de um precursor molecular:

.

.

R + O2 → ROO
.
.
ROO + ROH → ROOH + R
.
.
Término:
ROO + ROO → produtos não
radicais.
Vários estudos apontam na direção de que radicais livres estão envolvidos em várias patologias tais
como, injúria do DNA celular, mutação, peroxidação dos lipídios da membrana, levando ao processo
de carcinogênese e podendo também ocasionar morte
celular27, trombose, neoplasias, doenças neurodegenerativas, hipertensão arterial, ateroesclerose 15.
O principal determinante da toxicidade de um
radical livre é sua reatividade, que depende ao mesmo tempo de dois fatores: termodinâmico (isto é,
tendência espontânea de ocorrer a ligação) e fatores cinéticos (isto é, a velocidade com que reação
ocorre)15.
Para controlar ou reduzir a peroxidação lipídica
o organismo faz uso de compostos conhecidos como
antioxidantes6. Antioxidantes são compostos que,
quando presentes em baixas concentrações relativas a um substrato oxidável, retardam ou impedem
de modo significativo a sua oxidação. Burton & Ingold6, dividem os antioxidantes em duas classes: antioxidante preventivo, que reduz a iniciação da quebra da cadeia. Como exemplo as enzimas catalase,
glutation peroxidase (GP) e antioxidantes quebradores de cadeias, que interferem com a propagação
da quebra pela retirada dos radicais, radicais estes
.
.
responsáveis pela quebra da cadeia, ROO ou R ,
neste grupo se encontrando superóxido desmutase
(SOD) e vitamina E.
Este estudo tem por objetivo rever os estudos
animais nos últimos 30 anos, onde a administração
de carotenóides como o β-caroteno, um antioxidante, reduziu o aparecimento de câncer.
Propagação:
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Metodologia

Com o intuito de reunir os estudos animais nos
últimos 30 anos, revisou-se a literatura especializada. Os dados obtidos foram agrupados em tabela
sendo relacionado o tratamento com o micronutriente e o sítio do câncer.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Devido ao acúmulo de evidências dos estudos
epidemiológicos, atribuindo ao β-caroteno a função
de um agente quimioprotetor por inibir o aparecimento de certos tipos de tumores, estudos animais
são realizados para melhor entendermos como o βcaroteno causa esses efeitos.
O β-caroteno tem sido considerado como um
anticarcinogênico, com base em estudos epidemiológicos em humanos e nos estudos experimentais.
Este efeito anticarcinogênico tem sido relacionado
a sua capacidade antioxidante, que inibe ou impede
a formação de radicais livres6,21.
Segundo Krinsky13, os estudo animais podem ser
divididos em dois grupos: estudos in vitro, que poderia ser através de estudos de cultura de órgãos e
células, e estudos in vivo ou estudos em animais
propriamente ditos, que poderiam ser a fotocarcinogênese e proteção contra a carcinogênese química,
por exemplo.
A Tab. I sumariza alguns estudos animais nos
últimos 30 anos, que mostram ou não o efeito protetor do β-caroteno sobre alguns danos induzidos
por agentes químicos.
Os radicais livres, ao que tudo indica, são agentes que se enquadram como indutores de carcinogênese. Ao serem gerados eles podem causar injúria no DNA, mutação, dando início ao processo da
carcinogenicidade. Os leucócitos, em especial os
neutrófilos, e outras células fagocitárias do sistema

imune, combatem bactérias, parasitas e células infectadas por vírus, destruindo essas células às custas destes oxidantes, que por sua vez destruirão os
próprios leucócitos, e a conseqüente inflamação, é
a principal origem de NOx (uma mistura de óxido de
nitrogênio reativo) que acredita-se contribuir para a
formação do câncer e de doenças cardíacas e também do envelhecimento1,5.
As mutações podem ter origem em erros no sistema de reparo dos danos causados ao DNA, que
são transmitidos às células filhas através do processo mitótico do ciclo celular. As mutações ditas importantes para a iniciação da carcinogênese são
aquelas que não matam a célula e que ativam ou
expressam os produtos oncogênicos e inativam o
processo de reparo celular10.
Vários são os mecanismos de defesa do organismo, como as enzimas, SOD, catalase e o GP, bem
como os antioxidantes provenientes da ingesta diária, ß-caroteno, α-tocoferóis e vitamina C2.
Antioxidantes são compostos que retardam ou
impedem a oxidação no caso dos carotenóides, sua
ação antioxidante se deve ao fato do grande número
de ligações duplas conjugadas presentes na sua
molécula. Aos carotenóides são atribuídas várias
atividades biológicas, tanto em animais como também em humanos. Dentre essas atividades, estão a
capacidade de exercer um papel contra o câncer,
efeito quimioprotetor18,20, imunomodulação e supressão da aterosclerose e prevenção de cataratas30.
Alguns outros autores atribuem ao β-caroteno o papel de “lixeiro fisiológico”. Schmitz et al.22, apontam o α e β-carotenos, a criptoxantina, luteína e
licopeno como os 5 principais carotenóides que apresentam atividade pró-vitamina A, sendo este um
termo geral referindo se a compostos que apresentam atividade biológica como o retinol 12. Os dados
agrupados na tabela relacionando micronutrientes e

TABEL A I
Sumário dos estudos animais
Achados

β-caroteno aumentou o
“gap junction”
β-caroteno inibiu a liberação de
fibronectina
Carotenóides preveniram o
desenvolvimento de proteinúria
e linfo adenopatia
Deficiência e suplementação de
vitamina A
β-caroteno inibiu carcinogênese
hepática espontânea
β-caroteno inibiu carconogênese
mamária
Retinóides inibiram
carcinogênese mamária
Retinóides inibiram a
carcinogênese epitelial
Vitamina A inibiu o
desenvolvimento de carcinoma
hepático
Retinóides inibiram
carcinogenes na bexiga urinária
Vitamina A inibiu carcinogenes
na cavidade oral
Vitamina A inibiu carcinogenes
no esôfago e estômago

Sítio do câncer

Referências
(mostrando associação)

células incubadas

31

células de embriofibroblastos de
camundongo (C3h/10T½)
camundongos MRL/l

23

Referências (não
mostrando associação)

29

tumores de células escamosas do
trato respiratório
camundongos

7
19*

ratos

3

ratos
camundongos

17
18
28
30

ratos

20

ratos
hamster
hamster

26
4
14

hamster

25

(*) houve uma redução da carcinogenicidade mas de modo não significativo.
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sítio do câncer, indicam que os micronutrientes exercem uma ação protetora sobre o câncer.
Murakoski e colaboradores19, observaram no seu
estudo que o α-caroteno apresentou um efeito protetor muito maior do que o β-caroteno, e que quando os animais receberam caroteno de óleo de palma, que consiste de 30% de α-caroteno, 60% de
β-caroteno e 10% de outros carotenóides (γ-caroteno, licopeno etc.) a supressão da carcinogênese hepática foi muito maior do que a do α e do β-carotenos quando empregados isoladamente. Este resultado mostrou que a combinação de micronutrientes
pode ser a responsável por este efeito fortemente
inibitório ou protetor da carcinogênese e que o
β-caroteno pode servir como um marcador biológico para estes micronutrientes.
Estudos em humanos apontam também a ação
protetora desses micronutrientes, em estudos de
suplementação alimentar, relacionando também
micronutrientes e sítio do câncer.
Os estudos sobre os micronutrientes alimentares, tanto em animais quanto em humanos, apontam na direção em que a farmacologia e a nutrição
juntamente estão convergindo para a produção de
um novo campo em que as vitaminas serão usadas
para ajudar a prevenir doenças, melhorando saúde
e o bem estar.
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