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Resumo 
 
 
Background: O tratamento de camundongos e cães portadores de câncer com clinoptilolita 
zeólita micronizada (MZ) levou à melhora do estado de saúde geral, prolongamento da vida 
útil e diminuição do tamanho do tumor em alguns casos. Também reduziu a peroxidação 
lipídica no fígado de ratos. Materiais e métodos: As experiências foram realizadas em várias 
culturas de células tumorais e animais portadores de tumor. A imuno-histoquímica foi usada 
para analisar se o MZ poderia interferir na peroxidação lipídica induzida por doxorrubicina e 
consequente produção de 4-hidroxinonenal (HNE). Resultados: O MZ reduziu a taxa 
metabólica das células cancerígenas e aumentou a ligação do HNE à albumina in vitro. Reduziu 
seletivamente a geração de HNE in vivo no estroma tumoral após tratamento com 
Doxorrubicina, deixando intacto o início da peroxidação lipídica em células malignas. O 
tratamento combinado com Doxorrubicina e MZ resultou em forte redução da contagem de 
metástases pulmonares, aumentando os efeitos anticâncer da Doxorrubicina. 
 
Conclusão: A interferência do MZ na peroxidação lipídica pode explicar alguns dos efeitos 
benéficos dessa zeólita, em particular, na terapia combinada do câncer. 
 
Palavras-chave: Zeolita, clinoptilolite, câncer, stress oxidativo, peroxidacao lipídica, 4-
hidroxininenal, antioxidantes, Doxorrubicina, W-256 carcinoma, carcinoma mamário, 
metástases pulmonares, imunohistoquímica. 
 
Zeólitas naturais são minerais vulcânicos com características únicas. Sua estrutura química 
as classifica como aluminosilicatos hidratados, compostos de hidrogênio, oxigênio, 
alumínio e silicone, organizadas em uma estrutura de rede interconectada. Sua estrutura 
única faz com que as zeólitas sejam diferentes de outros aluminosilicatos, devido as suas 
capacidades de absorção de água e troca de íons (1). 
 
Já que muitos processos bioquímicos são muito relacionados a troca de ions, absorção e 
catalises, acredita-se que as zeólitas naturais e sintéticas podem fazer uma contribuição 
significativa a indústria farmacêutica e a medicina, no futuro próximo. Por exemplo, algumas 
zeólitas já são utilizadas como meio de contraste em métodos diagnósticos (2), como drogas 
antidiarreicas (3), e drogas antibacterianas e antifúngicas (4), como suporte para enzimas e 
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anticorpos (5) etc. Eles também são usados na cura de ferimentos e feridas e são muito 
eficientes com absorvente de glucose, então os pacientes portadores de diabetes mielites 
podem usa-los (6). Sua reversibilidade ligam pequenas moléculas tais como oxigênio ou oxido 
nítrico, possuem seletividade de tamanho e formato, a possibilidade de mimicria 
metaloenzima (7) e tem atividade imunomodulatória (8,9). 
 
Nossos resultados anteriores mostraram que o tratamento clinoptilolite de camundongos e 
cães portadores de diversos tipos de tumor levaram a melhora do estado de saúde geral, 
prolongamento do tempo de vida e diminuição do tamanho do tumor em alguns casos. Em 
adição, estudos toxicológicos em ratos e camundongos demonstraram que o mesmo 
tratamento não teve efeito negativo. Estudos in vitro de cultura de  tecidos mostraram que 
clinoptilolite finamente moída inibiu a quinase b proteica (c-Act), induziu a expressão de 
proteínas supressoras de tumor p21 WAF1/C1P1 e p27K1P1 e bloquearam a proliferação de 
células bloqueadas em diversas linhas de células cancerígenas (10). 
 
Evidência acumulada indicou que zeólitas tem um papel importante na modulação do sistema 
imunológico. Linfócitos dos nódulos linfáticos de camundongos saudáveis alimentados com 
MZ por 28 dias provocaram significativamente maior reação halogênica em enxerto-versus-
hospedeiro (GVH) que células de controle dos camundongos. Após a aplicação i.p. de MZ, 
translocação de p65 (subunidade NFkB) ao núcleo de células do baço foi observado (9). De 
maneira similar, foi mostrado que a exposição à macrofagia alveolar das partículas de silicato 
leva a ativação de quinases proteicas ativadas por mitogênio (SAPK) (11), enquanto que os 
fatores de transcrição tais como o AP-1 e NFkB são também ativados e expressão de 
citoquinas pró-inflamatórias, tais como 1L-1, 1L-6 ou TNF-a como destacado (12,9). 
 
Em camundongos alimentados com MZ por 28 dias, a concentração de acido sálico ligados 
por lipídeos (LSA) no soro aumentou, mas a peroxidaçao de lipídeos no fígado diminuiu (9), 
indicando os possíveis efeitos sistêmicos  antioxidativos do MZ. O Stress oxidativo em células 
cancerígenas podem constantemente ativar fatores de transcrição, como NFkB, através da 
transdução de sinal intracelular (13) e induzir a expressão de proto-oncogeneros tais como c-
fos, c-jun e c-myc (14). Além disso, o stress oxidativo induz ao dano de DNA, como produtos 
base modificados e quebras na cadeia, que podem levar a mais mutação e aberrações 
cromossômicas de câncer (instabilidade genômica) (15). Os efeitos carcinogênicos das 
espécies de oxigênio reativo (ROS) são bem conhecidos assim como seus efeitos citotóxicos, 
quando induzidos por radio ou quimioterapia. A despeito da evidência que as células 
cancerígenas são oxidativamente estressadas (16), o stress é geralmente insuficiente para 
causar a morte da célula. Mais ainda, algumas células tumorais  são resistentes a citolise 
oxidativa (17), enquanto que o stress oxidativo pode também ativar os sistemas antioxidantes 
nas células cancerígenas que podem tornar essas células mais resistentes à quimioterapia. 
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Materiais e Métodos 
 
 
Zeolito Micronizado (MZ), zeólita clinoptilolita natural tribomecanicamente ativada (MZ) da 
Eslovaqia, com características descritas (9), foi usado. Adicionalmente, as estruturas nano e 
cristalizadas de zeólita micronizadas e não-micronizadas foi medida usando-se um 
espectroscópio dispersor  com raio X de pequeno ângulo (SAXS) e de grande ângulo (WAXS), 
na linha de luz SAXS de alto fluxo austríaca de anel de armazenamento de elétron de 2GeV 
ELETTRA (Trieste, Italia) (21). Não houve nenhuma distinção pronunciada em características 
não estruturais (estrutura vazia) entre amostras micronizadas e não-micronizadas.  
 
Medição de proliferação de célula (ensaio MTT). O efeito de MZ na proliferação in vitro nas 
células foi estudado em diversas linhas de células humanas. HeLa (carcinoma cervical). 
MiaPaCa-2 (carcinoma pancreático). CaCo2 (carcinoma do cólon). MCF-7 (câncer de mama) e 
Hep-2 (carcinoma laríngeo). As células foram mantidas em DMEM suplementado com 10% de 
soro de bezerro fetal (FCS, Sigma, EUA) como condições padrão. Com o propósito de 
experimentos de ensaios de proliferação, as células foram colocadas em laminas de 
densidade de 3 x 103/ml em laminas de 96-microwell (200 pl/well) (Greiner, Alemanha). Após 
a incubação por uma noite, o meio foi substituído com DNEM fresco contendo diferentes 
concentrações de MZ (0.05-0.5 mg/ml). Após 72 horas de incubação, as células foram 
gentilmente lavadas com FBS para remover o MZ. A viabilidade da célula foi determinada 
usando-se o ensaio MTT (Sigma), o que detecta a atividade de hidrogenase em células viáveis 
(10). Analise estatística foi feita usando o teste One Way ANOVA. Um nível de p<0.01 foi 
aceito com estatisticamente significativo.  
 
Animais e tratamentos. Camundongos são criados no departamento de animais do Instituto 
Ruder Boskovic e os ratos foram obtidos do Instituto de Pesquisa Medica em Zagreb, Croácia. 
Alimentação e agua de torneira foi dado em quantias normais. Os animais foram mantidos 
em circunstâncias convencionais: ritmo de luz e escuridão de 12/12 horas, temperatura de 
22º C e umidade de 55%. 
 
Efeitos antimestático do MZ e Doxorrubicina. Camundongos CBA/Hzgr fêmeas com 3.5 meses 
e meio e com câncer mamário foram usados para estudar os efeitos da Doxorrubicina e MZ 
no desenvolvimento de metástases artificiais no pulmão. O carcinoma mamário espontâneo 
desenvolvidos em cadeias CBA/Hzgr de camundongos foi usado no experimento (22). Células 
tumorais foram extraídas dos camundongos com câncer sacrificados e 5 x 10 4 células do 
fígado ( de acordo com exclusão de azul Trypan dando <35% das células positivas Trypan azul) 
foram injetadas i.v. na veia da cauda de cada rato. Doxorubicina foidad por uma injeção i.p. 
única um dia após a injeção das células tumorificas em doses de 10mg/kg. 
 
MZ foi aplicado na agua de torneira deixada a vontade (0.5 g/kg dose media por dia). Esta 
rota de aplicação e dose foi escolhida porque ela lembra os protocolos usados para a terapia 
de pacientes de câncer (comunicação pessoal do Dr. D. Zapic). O consumo de água da torneira 
por cada animal foi determinado durante duas semanas antes do inicio do experimento para 
determinar a concentração da substancia necessária para se alcançar a dose media diária de 
aproximadamente 0.5 g/kg. Para a aplicação de MZ diária, uma solução fresca da substância 
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foi preparada a cada dia seguinte. Animais de controle foram tratados igualmente com agua 
salina i.p. e água de torneira somente. 
 
Os camundongos foram mantidos vivos até o 18º dia quando foram sacrificados com éter e 
uma autópsia foi feita para verificar o desenvolvimento das metástases de tumores e contar 
os nódulos de tumores nos pulmões. Os pulmões foram depois fixados com formalina 10% 
para a avaliação patohistológica, quando a diferença no numero de nódulos de tumor nos 
pulmões foram avaliados pelo teste t de Student. 
 
Efeitos do MZ no stress oxidativo induzido por Doxorrubicina em carcinoma W256 em ratos. 
Para estudar os efeitos do MZ no estresse oxidativo induzido quimicamente, utilizamos ratos 
Wistar machos com seis meses de idade, com carcinoma Walker 256 (W256) pesando 308 +- 
25g tratados com antraciclina (Doxorrubicina, Sigma, EUA), que alcança atividade anticâncer 
por indução da peroxidação lipídica em células malignas. Células de carcinoma W256 (células 
de ratos 107) foram injetadas i.m. no membro posterior. Seis dias depois, quando os tumores 
eram 3-4 cm em diâmetro, os ratos foram divididos em quatro grupos de 4-6 animais: 1) 
controles, 2) ratos tratados com MZ, 3) ratos tratado com Doxorrubicina i.p., 4) ratos tratados 
com MZ e Doxorrubicinia i.p., o MZ foi administrado puro em sonda em uma dose única de 2 
g/kg uma hora antes de injeção i.p. de doxorrubicina (10 mg/kg). Após três horas, os animais 
foram desidratados, os tumores foram removidos e armazenados em formalina tamponada 
a 10% para serem utilizados na imunohistoquímica de conjugados de proteína HNE em tecido 
tumoral. 
 
Imunohistoquímica de conjugados de proteína HNE em tecido com carcinoma W256. 
Foram utilizadas seções de tecido (5 µm).  Para detecção imuno-histoquímica (usando o 
método peroxidase-anti-peroxinase) de conjugados de proteína HN, como no caso de dot-
blot, foram utilizados os mesmos anticorpos monoclonais específicos desenvolvidos contra o 
conjugado de histidina HNE, como descrito anteriormente (23). Os anticorpos monoclonais 
para a detecção de conjugados de proteína HNE foram obtidos a partir do meio de cultura do 
clone derivado de uma fusão de células de mieloma Sp2-Ag8 com células B de um 
camundongo BALBc imunizado com hemocianina modificada por HNE (Instituto de 
Bioquímica, Graz, Áustria). O anticorpo é específico para o epitopo de histina HNE em 
conjugados de proteína HNE (peptídeo) (23). 
 
Para analisar possíveis diferenças na intensidade da coloração de HNE entre os tumores de 
animais tratados de maneira diferente, a avaliação semiquantitativa foi realizada por um 
patologista e definida na intensidade da coloração que ocorre como a seguir: (-) negativo; (+) 
coloração fracamente positiva (<5% das células}: (+ + coloração moderada (aproximadamente 
25% das células) e (+++) coloração forte (>= 50-75% das células). Após isso, os níveis de 
coloração de imunopositividade  foram atribuídas aos respectivos valores numéricos de 0 a 3 
e avaliados por teste U de Mann Whitney não paramétrico bicaudal, considerando p<0.05 
como indicador de diferença. 
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Figura 1. Os efeitos do tratamento com MZ no crescimento de células humanas de 0.05 mg/ml, 
0,25 mg/ml e 0.5 mg/ml. Os resultados são representados como uma porcentagem de 
crescimento de células de controle. Estatisticamente, resultados significativos (p<0.01) são 
representados por asteriscos. 
 
Influência do MZ na ligação de HNE a albumina do soro.  O método semiquantitativo dot-bloc 
usando anticorpos monoclonais específicos desenvolvidos contra o conjugado de histidina 
HNE foi aplicado para determinar a interferência do MZ com o desenvolvimento de 
conjugados de proteína HNE. A solução MZ em solução salina (concentração de XX mg/ml) foi 
preparada usando-se um banho de água ultra-sônica (Transsonic XX Elma) por 30 minutos 
para atingir a dispersão do pó de difícil solução. A solução foi então centrifugada em 500 g 
por 10 minutos. minutos (Heraeus, Labotuge 400). Para o experimento a seguir usamos o 
supernatante então obtido. Albumina de soro bovino (BSA, HAemosan, Áustria) na 
concentração de 10 mg ml foi misturada em uma razão de volume igual com um sobrenatante 
de uma solução de MZ 400 mg/ml) e HSE (100 M). Após a incubação de 30 minutos, nós 
fornecemos amostras de solução 50g como amostras originais e soluções salinas de 1:1 e 
1:1000 (todas em duplicatas) em membranas de nitrocelulose (0,2 , Bio Rad. Alemanha) 
usando sistema de lavagem com dot-blot (Bio-Dot. Bio-Ra. Alemanha). 
 
Os mesmos anticorpos monoclonais utilizados para a detecção de conjugados de proteínas 
HNE no tecido tumoral também foram utilizados na diluição de 100 g para detectar 
conjugados de HNE BSA. A atividade da peroxidase das enzimas da amostra foi bloqueada 
com uma solução consistindo em (ilegível) antes do anticorpo secundário ser adicionado. A 
técnica da imunoperoxidase foi utilizada com o anticorpo secundário coelho anti-rato (DAKO), 
aplicando a coloração PAP-DAB conforme descrito anteriormente (20). Anticorpo secundário 
coelho anti-camundongo. (DAKO, Dinamarca) foi adicionado à diluição 1: 500. A ligação dos 
anticorpos foi determinada por (xx) atividade de peroxidase do complxxxx de anticorpo 
terciário marcado por enzima. (rato PAP, DAKO, Dinamarca) diluído em 1:1300 e aplicando-
se coloração diaminobenzidina (DAB, DAKO, Dinamarca). Foi realizada densitometria por 
sistema de análise de imagens  e uma comparação da intensidade de (xx) foi feita com um 
programa de computador para densitometria (Zero-D xxx Scanalytics, EUA). 
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Resultados 
 
 
O efeito de MZ na proliferação de linhas celulares in vitro (ensaio MTT). Os efeitos do MZ no 
crescimento das linhas celulares de câncer humano são apresentados na Figura 1. O 
crescimento de todas as linhas celulares, exceto a Hep-2, foi significativamente inibido, 
dependente da dose. A inibição mais forte foi preservada com as células HeLa e MiaPaCa-2. 
O MZ na concentração de 0.05 mg/ml significativamente (p <0,01) inibiu a viabilidade destas 
duas linhas celulares (para 20-30%). A uma concentração de 0,5 mg/ml, a viabilidade das 
linhas celulares HeLa e MiaPaCa-2 foi inibida em cerca de 50 a 60%, respectivamente. A 
viabilidade de outras linhas celulares foi significativamente inibida apenas na concentração 
de 0,5 mg/ml. 
 
Efeitos do MZ e Doxorrubicina no desenvolvimento de metástases pulmonares artificiais de 
carcinoma mamário. Os efeitos de Doxorrubicina e MZ, dados isoladamente ou em 
tratamento combinado, na formação de metástases pulmonares artificiais de carcinoma 
mamário são apresentados na Tabela 1. 
 
Doxorrubicina administrado em dose única de 10 mg/kg, não reduziu a contagem de 
metástases (p> 0,1). Similarmente, o MZ administrado diariamente em água da torneira não 
influenciou o desenvolvimento das metástases de pulmão (p> 0,1), mas a combinação da 
aplicação diária de MZ com doxorrubicina resultou novamente na redução da contagem de 
metástases que foi significativa, tanto em comparação com o controle (p<0.0001 ) ou com o 
grupo tratado apenas com Doxorrubicina (p = 0.001). 
 
Tabela 1. Descobertas sobre a imunohistoquímica na distribuição de HNE em tecido com 
carcinoma Walker 256. 
 
Positividade HNE em: 
 

Tratamento  No. do Animal  Células 
tumorais 
separadas de 
necrose ou 
infiltração  

Células 
tumorais 
próximas de 
necrose  

Células 
tumorais 
dentro da zona 
de infiltração 
de tecidos 
normais 
(músculo, pele) 

Estroma 

Controle Salino 1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

+ 
- 
- 
- 
- 
- 

++ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

-* 
- 
- 
- 
- 
- 

++ 
- 
- 
+ 
- 
- 

Doxorrubicina 7 
8 
9 
10 
11 

+ 
+++ 
+++ 
++ 
- 

++++ 
++++ 
++++ 
+++ 
+++ 

+ 
+++ 
+++ 
++ 
++ 

+ 
+++ 
+++ 
++ 
+ 
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MZ 12 
13 
14 
15 

- 
+ 
- 
- 

+ 
++ 
+++ 
++ 

+ 
+++ 
++++ 
+++ 

- 
- 
- 
- 

MZ + 
Doxorrubicina 

16 
17 
18 
19 

    

*-negativo, sem células positivas; + positivo fraco (<5% das células); ++ coloração moderada 
(aproximadamente 25% das células); +++ coloração positiva forte (>=50-75% das células). 
 
Efeitos do MZ no estresse oxidativo induzido quimicamente por carcinoma W256 in vivo. Os 
resultados da avaliação patohistológica do carcinoma W256 tratado com Doxorricicina ou MZ 
ou tratamento combinado estão resumidos na Tabela II. Embora não houvesse diferenças 
gerais na aparência patohistologica de tumores tratados diferentemente. A doxorrubicina 
induziu a peroxidação lipídica proeminente (geração de conjugados de proteína HNE) tanto 
em células malignas (p <0,01) quanto em componentes estromais normais do tecido 
tumoroso (p = 0,02). A positividade mais intensa do HNE foi observada nas células tumorais 
próximas à necrose, tanto para os controles quanto para os tumores tratados com 
doxorrubicina. O próprio MZ não alterou a aparência imuno-histoquímica dos conjugados de 
proteína HNE em comparação com o tumor não tratado (p> 0,05). No entanto, ele teve efeitos 
seletivos específicos do tecido no estresse oxidativo induzido pela doxorrubicina (peroxidação 
lipídica no tumor). Nomeadamente, quando o MZ foi aplicado, ele não influenciou o estresse 
oxidativo induzido por doxorrubicina (conjugados de proteína HNE) em células malignas (p> 
0,1), enquanto impedia completamente a formação de conjugados de proteína HNE no 
estroma tumoral (p = 0,005). 
 
Tabela II, Número de metástases pulmonares artificiais do carcinoma mamário dos ratos. 
Os animais receberam células tumorais iv. 5x104 e foram tratados um dia depois por uma 
única i.p. dose de 10 mg/kg de dexorrubicina e ou MZ na água de torneira (0,5 g/kg de dose 
diária média até o fim da experiência). Os animais foram sacrificados com éter no 18º dia após 
a ingestão das células cancerosas. 
 

 Controle Doxorrubicina MZ Doxorrubicina + 
MZ 

1 37 31 3 15 
2 41 43 43 11 
3 38 33 44 33 
4 28 27 4 16 
5 52 35 29 7 
6 49 20 61 8 
7 45 68 26 2 
8 56 12 55 15 
9 32 39 24 17 
10  31 2 4 
Média 42.00 34.22 32.00 12.55 
Desvio Padrão 7.55 10.69 16.66 6.83 
p(t-teste) vs Controle 0.1801 0.1157 <0.0001 
p(t-teste) vs Doxorrubicina   0.001 
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Efeitos do MZ na afinidade de ligação às proteínas HNE in vitro. Os resultados da 
imunotransferência (dot-blot) de conjugados HNE-BSA formados in vitro na presença de MZ 
são apresentados na Figura 2. A afinidade de HNE para formar conjugados com as proteínas, 
como avaliado neste experimento usando BSA foi aumentada em 30-40% se o HSE fosse 
misturado com BSA na presença de MZ. Isso ficou mais óbvio quando a solução de 
proteína/aldeídeo/zeólita foi diluída em dez vezes antes de ser aplicada à membrana de 
nitrocelulose (amostras 5 e 6 vs amostras 7 e 8, isto é, pontos do meio). 
 
 
Discussão 
 
 
Nossas experiências anteriores in vitro (10) mostraram inibição da proliferação de várias 
linhas celulares após a incubação com meio pré-tratado com MZ (0,5-50 mg / ml). Agora, 
adicionamos MZ diretamente ao meio de cultura, e a proliferação celular também foi inibida 
mesmo com a concentração muito menor usada. Os melhores e mais consistentes resultados 
foram obtidos com as linhas celulares HeLa e MiaPaCa-2. No entanto, a linha de células Hep-
2 parecia ser inibidora do efeito inibitório do MZ (pelo menos para as concentrações de zeólita 
usada). De acordo com essas experiências, nossa conclusão é que a resposta do MZ era 
dependente da linha celular. Analisamos anteriormente os efeitos do MZ in vitro nas vias 
mitogênicas e de sinalização de sobrevivência em células tumorais (10). Os resultados mais 
significativos foram observados na atividade da proteína Akt que foi fortemente inibida após 
o tratamento com MZ de células cancerígenas. Isso resultou em inibição do crescimento e 
aumento da apoptose das células cancerígenas, mas apenas na presença de soro. A absorção 
de componentes do soro, pelo menos in vitro, pode ser um dos mecanismos de ação do MZ. 
A favor desta suposição estão os achados de uma formação aumentada de conjugado de 
proteína HNE na presença de MZ. O HNE tem alta afinidade de ligação a proteínas. Portanto, 
ele pode vincular a albumina, o que pode atenuar sua toxicidade. No entanto, ligando-se a 
proteínas, como o BSA, estabiliza o HNE altamente reativo que ainda pode atingir seus efeitos 
citotóxicos (15). Assumimos que os efeitos citotóxicos do MZ podem ser modificados por sua 
interferência física ou biológica com a peroxidação lipídica e, em particular, com o HNE, o MZ 
pode atuar como um eliminador de HNE, mas a ligação HNE ao MZ também pode afetar a 
atividade do MZ, em particular na presença de proteínas que poderiam se ligar tanto às 
substâncias quanto às células. Isso também pode ser relevante para os efeitos in vivo do MZ, 
em particular em condições de estresse oxidativo sistêmico, como quimioterapia para 
tratamento de câncer. 
 
Como os MZ administrados por via oral não são absorvidos pelo sangue, seus efeitos in vivo 
não podem ser devidos a interações bioquímicas diretas. Especulamos que o MZ possa induzir 
certas respostas imunológicas ou resposta geral ao estresse desencadeada pelo sistema 
gastrointestinal, em particular, considerando o intestino como um órgão de estresse (24). 
Nesse caso, o MZ também deve influenciar os processos inflamatórios, bem como o estresse 
oxidativo sistêmico. 
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Figura 2. Imunodetecção de conjugados de HNE-BSA formados in vitro na presença de MZ ou 
não. 
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O câncer e a inflamação podem ser considerados como processos interferentes que 
compartilham de todos os mecanismos fisiopatológicos comuns: rede de citocinas e estresse 
oxidativo. Ambos os processos envolvem peroxidação lipídica e estão ligados por estroma do 
tumor. O TNF- e o TGY- estão entre as citocinas que provavelmente são mediadoras desse 
complexo sistema de rede que interferem na peoxidação lipídica e, consequentemente, nos 
efeitos biológicos do HNE (conhecido como segundo mensageiro de radicais livres). O HNE 
também pode atuar como um fator regulador bifuncional do crescimento (citotóxico ou 
estimulador do crescimento), interferindo na atividade dos fatores séricos de crescimento 
(25). Os efeitos moduladores do crescimento do HNE envolvem vias de sinalização que afetam 
a expressão c-fos e podem interferir na atividade de EGF e PDGF (26). O HNE como segundo 
mensageiro de ROS ativa AP-1, seguido por mais síntese de TGF- e fibrogênese 
(disseminação do tecido conjuntivo). Além disso, a lipoproteína de baixa densidade 
modificada pela peroxidação lipídica (oxLDL) é conhecida como um citotóxico, fator 
imunogênico e pró-inflamatório potente, que ativa a produção de citocinas pelas células 
estromais (fibroblastos, endotélio e macrófagos). Isso leva a um estresse oxidativo adicional 
e à disseminação da inflamação associada à peroxidação lipídica e à produção de HNE (27). A 
doxorrubicina é um indutor muito potente de radical de hidroxil e consequente peroxidação 
lipídica (resultando na produção de HNE), cujos efeitos podem ser demonstrados in vivo logo 
após meia hora de administração (28). Assim, assumimos que a aplicação de MZ na água por 
intubação gástrica poderia, em um período de tempo relativamente curto (uma hora, como 
feito no experimento apresentado), provocar resposta do sistema gastrointestinal, o que 
poderia induzir ainda mais uma resposta sistêmica. Em relação à especificidade do efeito 
antioxidante do MZ nas células do estroma no carcinoma W256 tratado com Doxorrubicina, 
assumimos que as respostas diferenciais das células malignas e normais aos efeitos 
antioxidantes do MZ podem ser devidas a: 1) padrão diferente do metabolismo do oxigênio 
entre essas células ( estresse oxidativo interno) 2) a diferença em sua resposta a citocinas 
envolvidas na determinação da relação tumor-hospedeiro: 3) resposta sistêmica à aplicação 
de MZ e estresse oxidativo induzido por Doxorrubicina. 
 
As células tumorais apresentam composição lipídica anormal e nível de enzimas do sistema 
citocromo P450, que iniciam e propagam a peroxidação lipídica, podendo causar alterações 
nos níveis de HNE e MDA (29). Em nosso estudo anterior, a peroxidação lipídica foi reduzida 
em animais que foram alimentados com uma dieta suplementada com MZ (9). Segundo 
Gonzales (30), os níveis de enzimas eliminadoras de radicais livres são reduzidos nas células 
tumorais. Assim, um nível reduzido de peroxidação lipídica em camundongos com tumores 
tratados com MZ pode ser a resultado do potencial antioxidante do MZ. Um conteúdo de SOD 
significantemente aumentado no fígado de camundongos alimentados por 3 semanas com 
alimentação padrão suplementada com MZ também confirmou esses dados (9). 
 
Nossos resultados anteriores (9, 10) mostraram que alguns efeitos antitumorais e 
antioxidantes do antimetastático MZ in vivo estão associados aos seus efeitos 
imunomoduladores, em particular relacionados à atividade de macrófagos desencadeada 
pela fagocitose das micropartículas de MZ. Sabe-se que a fagocitose e/ou ROS podem 
estimular macrófagos a secretar TNF- e outras citocinas que normalmente estimulam 
respostas imunológicas (31). O TNF- também melhora a expressão de SOD (32). Em nossas 
experiências, o conteúdo de SOD no fígado de camundongos alimentados com MZ foi 
aumentado. Em nosso estudo atual, descobrimos que o MZ pode ter um efeito antioxidante 
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no estroma, mas não nas células tumorais em carcinoma W256 tratado com doxorrubicina. 
Esses dados confirmam que as células malignas e normais respondem diferentemente aos 
efeitos antioxidantes do MZ, o que significa que o MZ pode ter efeitos antioxidantes e 
antitumorais ao mesmo tempo, o que foi confirmado com os achados dos efeitos 
antimetastáticos aumentados da doxorrubicina no carcinoma mamário (modelo artificial de 
metástase pulmonar) se os animais também fossem tratados com MZ. Assim, o MZ poderia 
ser utilizado como nutriente (suplemento alimentar) durante a quimioterapia do câncer. 
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