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1. RESUMO 
A hiperplasia compõe as fases precursoras do desenvolvimento tumoral, tanto em 

humanos quanto nos animais. A carcinogênese é um processo complexo que 

envolve vários estágios e acúmulo de alterações genéticas. Consequentemente, 

danos no DNA, que permitem a ruptura das funções normais das células e uma 

expansão clonal de células anormais, darão origem ao tumor. Com raras exceções, 

o desenvolvimento de câncer em um indivíduo depende de uma complexa interação 

entre a natureza e a nutrição (genética e meio ambiente); é, portanto, impossível, 

hoje, determinar a exata contribuição que faz a susceptibilidade individual ao risco 

de câncer em uma determinada população. O estudo de novos biomarcadores nas 

lesões precursoras reversíveis podem auxiliar no diagnóstico precoce e estabelecer 

tratamentos antes do estabelecimento de lesões graves, como as neoplasias. O 

presente estudo, permitirá estabelecer que estes biomarcadores possam, assim 

como acontece nos seres humanos, serem alvos de estudos mais detalhado nos 

animais, a fim de, permitir diagnósticos precoces e o direcionamento para um 

tratamento adequado. 

 
2. INTRODUÇAO 
O câncer de esôfago é o oitavo câncer mais comum em todo o mundo e, nas últimas 

três décadas, a sua incidência tem aumentado significativamente em todos os 

países ocidentais (1-3). Essa mudança é devido a um aumento do tipo 

adenocarcinoma, o que tem ocorrido predominantemente nos homens (4, 5).  

O processo de desenvolvimento de tumor envolve vários estágios e acúmulo de 

alterações genéticas. Consequentemente, danos no DNA, que permitem a ruptura 

das funções normais das células e uma expansão clonal de células anormais, darão 

origem ao tumor. Com raras exceções, o desenvolvimento de câncer em um 

indivíduo depende de uma complexa interação entre a natureza e a nutrição 

(genética e meio ambiente); é, portanto, impossível, hoje, determinar a exata 

contribuição que faz a susceptibilidade individual ao risco de câncer em uma 

determinada população (6). O ciclo celular é uma cascata de eventos que permite o 

crescimento celular e a duplicação de todos os seus componentes para que ocorra a 

divisão celular; este processo consiste de quatro fases distintas: a fase G1, fase S, 

fase G2 (conhecidos coletivamente como interfase), e fase M (6). 



Durante a divisão celular ocorre um ponto de checagem, na transição da fase G1/S, 

onde a proteína p53, conhecida como guardiã do genoma, é expressa. Em 

condições normais, a proteína p53 tem meia-vida curta, pois é regulada por uma 

proteína conhecida como Mdm2 (em camundongos) e Hdm2 (em humanos), que 

reconhece a p53 como uma proteína que deveria ser ubiquitinilada após sua síntese 

e ser destruída pelo sistema do proteassoma no citoplasma, o que diminui 

consideravelmente os níveis da p53 (5,6). A proteína p21WAF1/CIP1 é classificada 

como um membro da família CIP/KIP dos CdKis e é responsável por inibir a 

progressão do ciclo celular (6). 

 A p21WAF1/CIP1 exerce seu efeito sobre o ciclo celular, não só por ser CdKis, mas 

também por inibir o antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) e a ciclina B1 e 

degradar a proteína retinoblastoma (pRb) (6). 

 

3. OBJETIVOS 
Detectar a expressão das proteínas p53 e p21 em tecidos de esôfago hiperplásico 

de ratos Wistar. 

 

4. METODOLOGIA 
Foram utilizados 10 ratos Wistar machos, com 8 semanas de idade e 

aproximadamente 200g, provenientes de parte de um projeto de pesquisa que foi 

desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina 

(UNIFESP/EPM). A técnica de imuno-histoquímica será empregada para a detecção 

das proteínas p53, p21.  As avaliações das reações imuno-histoquímica serão 

realizadas por dois pesquisadores. Para as proteínas p53 e p21 a análise será 

semiquantitativa e os resultados categorizados utilizando o sistema de score, 

baseado na intensidade das reações e na extensão da coloração. Os procedimentos 

foram analisados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/EPM 

sob número 0249/09. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
O desenvolvimento deste estudo tem como finalidade contribuir para a discussão e 

interpretação das análises de proteínas que possam estar envolvidas no 

desenvolvimento de neoplasias, o que poderá despertar interesse por estudos 

moleculares nos profissionais da medicina veterinária. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 
O estudo encontra-se em processo de análise dos resultados histológicos e imuno-

histoquímicos, assim sendo, não possuímos dados conclusivos até a presente data. 

Porém, podemos afirmar que foram encontrados positividade de ambas as proteínas 

nos tecidos estudados. 
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