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“Se tudo o  que é conhecido  hoje sobre  a 

prevenção do câncer fosse aplicado, cerca 

de dois terços dos tumores não ocorreriam”.

(American Cancer Society, 1996)
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RESUMO

Demarzo, M.M.P. Efeitos da Atividade Física em Marcadores Biológicos da 
Carcinogênese  Química  do  Cólon  de  Ratos  Wistar.  2005.  110  f.  Tese 
(Doutorado)  –  Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,  Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2005.

Estudos  epidemiológicos  vêm  demonstrando  que  quantidades 

apropriadas  de  atividade  física  regular  estão  associadas  a  significativa 

redução do risco para o desenvolvimento de câncer de cólon em até 40% 

entre  os  indivíduos  mais  fisicamente  ativos.  Por  outro  lado,  tem  sido 

observado que o exercício físico exaustivo aumenta a produção sistêmica de 

radicais  livres,  com concomitante aumento dos danos oxidativos  ao DNA, 

além de deprimir a função imune global, eventos relacionados ao aumento do 

risco  para  o  desenvolvimento  de  câncer.  Relativamente,  poucos  estudos 

experimentais exploram essas relações, principalmente no que concerne ao 

exercício exaustivo e o câncer.  A taxa de proliferação celular  epitelial,  os 

focos  de  criptas  aberrantes  (FCAs)  e  as  criptas  com  acúmulo  de  beta-

catenina  (CABC) têm sido  marcadores  biológicos  (biomarcadores)  usados 

para  a  identificação  precoce  de  fatores  que  poderiam  influenciar  a 

carcinogênese  colônica  em  ratos.  Através  da  aplicação  do  carcinógeno 

químico  1,2dimetilhidrazina  (DMH),  logo  após  os  protocolos  de  exercício, 

foram estudados quatro grupos principais de ratos previamente sedentários 

(grupo-controle, e três grupos submetidos, respectivamente, ao treinamento 

crônico de natação, à natação até a exaustão, e à natação até a exaustão 

após treinamento crônico), sendo sacrificados quinze dias após a injeção da 

DMH.  Após  análise  histológica  e  imunohistoquímica,  os  biomarcadores 
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estudados  mostraram  resultados  coerentes  nas  diferentes  situações 

experimentais  aferidas.  Foi  observada  uma  diminuição  estatisticamente 

significante da resposta hiperproliferativa, do número de FCAs e de CABC no 

grupo que realizou o treinamento crônico, enquanto o grupo submetido ao 

exercício  exaustivo  apresentou  aumento  estatisticamente  significante  dos 

parâmetros  citados,  quando  comparados  ao  grupo-controle.  No  grupo 

submetido à associação dos dois protocolos de exercício, quando comparado 

ao grupo-controle, não houve alterações significantes nos biomarcadores de 

transformação  neoplásica  estudados.  Nesse  estudo  experimental,  o 

treinamento físico crônico teve efeito protetor contra o desenvolvimento dos 

biomarcadores precoces de transformação neoplásica do cólon, enquanto o 

exercício  físico  exaustivo  aumentou  a  prevalência  destes  em  ratos 

sedentários.  O  treinamento  físico  crônico,  quando  associado  ao  exercício 

físico  exaustivo,  não  alterou  a  prevalência  dos  biomarcadores  estudados. 

Desse achado, acrescido do que se pode encontrar na literatura científica 

atual,  levanta-se  a  hipótese  de  que,  de  maneira  similar  à  relação  entre 

exercício físico e infecções, também o exercício poderia ou proteger contra o 

desenvolvimento, ou aumentar o risco para o câncer, dependendo do tipo, 

intensidade e duração da atividade desenvolvida.

Palavras-chave:  Câncer  de  cólon  -  Carcinogênese  química  em  ratos, 
proliferação  celular  epitelial,  focos  de  criptas  aberrantes  e  criptas  com 
acúmulo de beta-cateninas. Atividade física: treinamento crônico e exercício 
exaustivo.
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ABSTRACT

Demarzo, M.M.P. Physical activity effects on chemical colon carcinogenesis 
biomarkers in rats. 2005. 110 f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2005.

Ephitelial  cell  proliferation,  aberrant  crypt  foci  (ACF)  and  β-catenin-

accumulated crypts (BCAC) have been used for early detection of factors that 

influence  colorectal  carcinogenesis  in  rats.  It  has  been  observed  that 

moderate and regular physical activity may prevent colon cancer up to 40% in 

humans. However, exhaustive exercise increases free radical DNA oxidative 

damage and depresses immune function, events also related to the increased 

risk  for  cancer  development.  Fifteen  days  after  either  a  single  exhaustive 

swimming  bout  or  a  swimming  physical  training  for  8  weeks,  or  both,  in 

untrained rats  treated with  a  colon carcinogen,  we observed a statistically 

significant  decreased  number  of  those  biomarkers  in  rats  under  training 

protocol, and a statistically significant increased number of them in rats under 

exhaustive protocol, when compared to the non-exercised group. For the rats 

under exhaustive protocol after being trained, data was not evident. Thus, we 

concluded  that  training  protected  against  the  biomakers  development  and 

exhaustive  exercise  improved  colorectal  carcinogenesis  biomarkers 

development  in  sedentary  rats.  From  our  finding  and  literature  data,  we 

hypothesize that, similarly to the suggested relationship between exercise and 

infections, exercise could be protective against cancer or it could increase the 

risk for this disease depending on its type, dose and duration.
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Keywords: Colon cancer – chemical colon carcinogenesis in rats; ephitelial 
cell proliferation, aberrant crypt foci, β-catenin accumulated crypts. Physical 
activity – exhaustive exercise and training protocol.
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Introdução
____________________________________________________________________________________________

1- INTRODUÇÃO

1.1 – O Câncer e a Atividade Física

Determinados  comportamentos  e  hábitos  de  vida  estão  associados 

com o aumento da incidência de câncer no mundo: o uso do tabaco, o estilo 

de vida sedentário, o aumento da prevalência de indivíduos com sobrepeso e 

obesidade,  o  aumento  da  proporção  de  gorduras  saturadas  e  açúcares 

simples na dieta, e as mudanças nos padrões reprodutivos (1).

Nos últimos 20 anos, o estilo de vida sedentário vem sendo associado 

com o aumento do risco para diversos tipos de câncer, especialmente para 

as neoplasias do cólon intestinal e das mamas. Além disso, o sobrepeso e a 

obesidade, em parte produtos do sedentarismo, também estão associados 

com o risco aumentado para os cânceres de cólon, mamas (em mulheres 

pós-menopausadas), endométrio, esôfago (adenocarcinomas), vesícula biliar, 

pâncreas e rins (1).

Por este motivo, a atividade física regular foi adicionada em 1996 à 

lista  de  medidas  preventivas  defendidas  pela  American  Cancer  Society 

(Sociedade Norte-americana de Câncer) (2). A mesma Sociedade estima que 

um terço das mortes causadas pelo câncer dentro dos Estados Unidos da 

América  podem  ser  atribuídas  ao  sedentarismo  e  às  dietas  alimentares 

inadequadas. Estimativa parecida é defendida pela  International Agency for  

Research on Cancer of the World Health Organization (Agência Internacional 

para Pesquisa de Câncer da Organização Mundial da Saúde), que evidencia 
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a associação do excesso de peso corporal e da inatividade física com as 

neoplasias  de  mamas,  cólon,  endométrio,  rins  e  adenocarcinomas  de 

esôfago. Ambas as entidades recomendam a prática de atividades físicas na 

maioria  dos  dias  da  semana,  de  moderada  intensidade,  prevenindo  o 

sobrepeso e a obesidade, e também vários tipos de neoplasias (1).

A idéia de que a atividade física poderia ser importante na prevenção 

do câncer não é recente. Os primeiros trabalhos datam de 1922 (3, 139), os 

quais compararam a taxa de mortalidade por câncer com a quantidade de 

atividade física ocupacional, observando um decréscimo nesta taxa quanto 

maior era o nível exigido de atividade física na ocupação laboral. O tema foi 

novamente  estudado  em 1945  por  POTTER et  al.  (4),  que  apontaram a 

diminuição da ingesta calórica e o aumento nos níveis  de atividade física 

como  possíveis  fatores  de  proteção  contra  o  câncer.  Esses  autores 

evidenciaram a atividade física como um fator  independente  de proteção, 

sendo  efetiva  mesmo  quando  se  isolavam  os  fatores  Índice  de  Massa 

Corporal (IMC) e dieta.

Os estudos sobre câncer e atividade física pouco se desenvolveram 

até a década de 70 do século passado, quando se iniciou uma proliferação 

de  estudos  e  publicações  sobre  o  tema.  Novas  pesquisas  indicaram 

claramente uma associação entre a quantidade de atividade física individual 

e  os  riscos  para  o  desenvolvimento  de  câncer,  sendo  essa  associação 

específica para diversos tipos de neoplasias (5).
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Grandes estudos epidemiológicos vêm demonstrando que quantidades 

apropriadas  e  regulares  de  atividade  física  estão  associadas  a  uma 

significativa  redução  do risco  para  o  desenvolvimento  de  alguns tipos  de 

câncer.  A  evidência  é  mais  consistente  para  o  câncer  de  cólon,  cuja 

incidência pode ser reduzida em até 40% entre os indivíduos mais ativos, 

comparados com os menos ativos. Os efeitos independem do gênero e de 

possíveis fatores de confundimento, tais como a obesidade e o tipo de dieta 

(6-9, 154).

Recentemente  um  workshop avaliou  os  conhecimentos  científicos 

atuais sobre o papel da atividade física na prevenção do câncer. Concluiu-se 

que  as  evidências  são  convincentes  para  a  proteção  específica  contra  o 

câncer de cólon intestinal, prováveis para o câncer de mama, possíveis para 

o  câncer  de  próstata  e  insuficientes  para  outros  tipos  de  neoplasias. 

Recomendou-se  que  futuras  investigações  sobre  o  assunto  abordassem 

todos  os  possíveis  fatores  envolvidos  nessa  relação,  principalmente  os 

mecanismos biológicos, ainda muito pouco entendidos (6).

THUNE, em 2000 (4), pontuou algumas dificuldades para o estudo da 

relação entre o câncer e a atividade física, entre elas: geralmente as pessoas 

sedentárias  têm  outros  fatores  de  risco,  tais  como  obesidade  e  dieta 

inadequada;  diversos  estudos  se  baseiam  em  informações  incompletas 

obtidas  por  questionários  retrospectivos;  e  a  existência  de  relativamente 

pouco conhecimento sobre a patogênese do câncer e de como ela poderia se 

relacionar com a prática de atividade física. Concluiu que são necessários 

estudos epidemiológicos mais precisos e ainda um maior entendimento sobre 
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os mecanismos do processo carcinogênico e sua relação com a atividade 

física.

Além do aspecto da proteção específica contra determinados tipos de 

câncer,  a  atividade  física  também  vem  sendo  estudada  como  terapia 

adjuvante no tratamento de pacientes portadores de neoplasias. THUNE, em 

2000 (4),  analisou  trinta  e  oito  trabalhos  sobre  portadores  de  câncer  e 

concluiu que a atividade física melhora a qualidade de vida desses pacientes, 

diminuindo também a fadiga e a depressão. Outro autor mostrou que uma 

das principais causas de depressão em pacientes com câncer de mama é a 

restrição (voluntária ou involuntária) de suas atividades físicas habituais (10). 

Não há, entretanto,  informações consistentes que relacionem a prática de 

atividades físicas e o aumento da sobrevida nestes pacientes (4).

Uma questão ainda pouco estudada na relação entre o câncer e a 

atividade física é o fato de que, apesar da atividade física praticada de forma 

regular e moderada estar associada a uma infinidade de benefícios para a 

saúde em geral da população (11-13), o exercício físico realizado de forma 

exaustiva aumenta a produção e os danos oxidativos gerados pelos radicais 

livres, inclusive na estrutura do Ácido desoxirribonucléico (DNA) (11, 14-17), 

além de causar depressão da função imune global (18-21). Ambos os efeitos 

maléficos  apresentados  têm  sido  associados  ao  risco  aumentado  para  o 

desenvolvimento  de  câncer.  A  associação  entre  câncer  e  a  prática  de 

exercício físico exaustivo por indivíduos sedentários, ou mesmo ativos, têm 

sido pouco discutida e estudada pela literatura científica internacional. Deve-

se mencionar que esse tema foi abordado por COOPER, em 1994 (156),
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que indagou se havia uma possível correlação entre o excesso de corridas e 

o  câncer,  após  observar  um  elevado  número  de  maratonistas  e  ultra-

maratonistas com diagnóstico de câncer em idades precoces.

Este  trabalho  se  insere  na  linha  de  pesquisa  que  busca  maiores 

elucidações sobre a relação entre o câncer e a atividade física, enfocando a 

questão  sobre  o  câncer  de  cólon  intestinal,  através  de  um  ensaio 

experimental de carcinogênese química em ratos Wistar.
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2 – REVISÃO DA LITERATURA

2.1 – A Carcinogênese Colorretal

2.1.1 – Aspectos gerais

A carcinogênese é um processo complexo, provavelmente envolvendo 

uma  pletora  de  eventos  epigenéticos  ocorrendo  nos  níveis  morfológico, 

celular  e  molecular,  podendo  ser  dividida  em  três  estágios  principais: 

iniciação, promoção e progressão (22, 23).

A transformação neoplásica da mucosa normal  em um adenoma e, 

posteriormente, em um carcinoma invasor envolve uma série de alterações 

genéticas  e  eventos  progressivos  que  são  conhecidos  como  seqüência 

adenoma-carcinoma.  A  pertubação  do  equilíbrio  fisiológico  e  cíclico  da 

renovação tecidual e produção celular, passando pela diferenciação até sua 

morte  (apoptose),  resultam nas  doenças  neoplásicas  do  epitélio  intestinal 

(24).  O  aumento  da  proliferação  celular  nas  criptas  colônicas  tem  sido 

considerado,  em  muitos  estudos,  o  evento  celular  mais  precoce  da 

carcinogênese do cólon (25, 26).

Os  avanços  recentes  da  biologia  molecular  levaram  a  maior 

compreensão do complexo processo da carcinogênese colônica. Três teorias 

envolvendo mecanismos moleculares até a produção de um tumor têm sido 

estudadas: a seqüência adenoma-carcinoma, reparos defeituosos (mismatch 

repair) e carcinoma de novo.
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O modelo  da  seqüência  adenoma-carcinoma foi  proposto  em 1990 

(27), e resultou da compreensão da função de proteínas reguladoras do ciclo 

celular (APC, K-ras, DCC e p53). Este modelo é aplicável à polipose familial 

adenomatosa  (FAP)  e  ao  câncer  esporádico,  que  é  o  mais  freqüente.  O 

modelo  de  reparos  defeituosos  é  aplicável  aos  pacientes  com  câncer 

colorretal hereditário não polipóide (HNPCC) (28), os quais apresentam uma 

perda da função dos genes responsáveis pelo reparo do DNA. O acúmulo de 

mutações genéticas desencadearia o processo carcinogênico. O modelo do 

carcinoma de novo (29) baseou-se no achado de lesões planas com elevado 

índice de malignização.

2.1.2 – Aspectos epidemiológicos

No  mundo,  os  tumores  malignos  que  acometem  o  cólon  e  o  reto 

somam, a cada ano, cerca de 945 mil casos novos. O câncer de cólon e reto 

é o segundo mais prevalente no mundo, com uma estimativa de 2,4 milhões 

de  pessoas  vivas  com  diagnóstico  nos  últimos  cinco  anos.  Nos  países 

desenvolvidos a incidência de câncer de cólon e reto é maior do que nos 

países em desenvolvimento (30).

O  prognóstico  desse  tipo  de  câncer  pode  ser  considerado  de 

moderado  a  bom,  quando  detectado  precocemente.  A  sobrevida  média 

cumulativa em cinco anos é cerca de 40 a 50% e não é grande a diferença 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento: 49% (variando
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entre 30 e 61%) e 44% (variando entre 33 e 45%), respectivamente. A média 

mundial estimada é de 44% (30).

O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais, baixo consumo de 

carnes vermelhas e de bebidas alcoólicas, bem como a prática de atividade 

física, estão associados a um baixo risco para o desenvolvimento de câncer 

colorretal  (30).  No Brasil,  resultados de Inquéritos Domiciliares apontaram 

que  o  percentual  de  indivíduos  que  referem  consumir  frutas,  legumes  e 

verduras  cinco  vezes  ou  mais  por  semana  variou  entre  51%  e  81%.  O 

percentual de indivíduos insuficientemente ativos variou entre 28% e 55%. A 

prevalência de excesso de peso (Índice de Massa Corporal maior que 25, 

IMC>25) variou entre 33% e 46% (30), mostrando que o sedentarismo e o 

sobrepeso ainda são desafios a serem transpassados, quando pensamos em 

prevenção do câncer colorretal.

2.2. – O Câncer de Cólon e a Atividade Física

Definições específicas são usadas nas aplicações da atividade física 

em estudos epidemiológicos para caracterizar os padrões comportamentais e 

suas  conseqüências  nos  grupos  que  estão  sendo  investigados.  Uma 

terminologia relevante inclui os seguintes termos: 1) atividade física: qualquer 

movimento  corporal  produzido  por  músculos  e  que  resulta  em  dispêndio 

aumentado  de  energia,  2)  exercício  físico:  atividade  física  planejada, 

estruturada, repetitiva e proposital, e 3) treinamento físico crônico: exercício 

físico com protocolo planejado quanto à freqüência, duração e intensidade do 
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trabalho realizado (31). Nesse estudo essas terminologias e definições serão 

utilizadas  tanto  para  os  estudos  epidemiológicos  descritos,  quanto  nas 

descrições e análises dos estudos experimentais.

2.2.1 – Estudos epidemiológicos

Há forte evidência de que a atividade física reduz o risco para câncer 

de  cólon  intestinal  em  até  30-40% (32).  Até  o  momento  pelo  menos  50 

trabalhos científicos examinaram a associação entre atividade física e o risco 

para desenvolvimento desse tipo de câncer. A grande maioria dos trabalhos 

mostra claramente um padrão de menor risco entre os homens e mulheres 

mais fisicamente ativos. O risco relativo, em média, foi 0,7 para homens e 0,6 

para  mulheres,  indicando  um  risco  30-40%  menor  quando  comparados 

indivíduos mais ativos com os menos ativos. Os dados também indicaram 

que há um efeito dose-resposta, ou seja, o risco continua a declinar quanto 

maior a quantidade de atividade física praticada pelo indivíduo (32).

Apesar  de  haver  clareza  na  associação  entre  atividade  física  e  o 

menor  risco de  desenvolvimento  do  câncer  de cólon  intestinal,  ainda são 

pouco claros os detalhes dessa relação (5). Os mecanismos envolvidos são 

pouco compreendidos, postulando-se alguns possíveis como: diminuição do 

fluxo sangüíneo gastrintestinal,  alterações neuro-endócrinas e aumento da 

motilidade intestinal (32).

Poucos  estudos  têm  examinado  assuntos  específicos  como  a 

quantidade, a intensidade e a duração da atividade física requerida (5). 
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Apesar dos dados ainda esparsos, recomenda-se que 30-60 minutos diários 

de atividade física moderada a vigorosa são suficientes para diminuir o risco 

para câncer de cólon intestinal entre homens e mulheres (5).

Com pelos 30 estudos examinando a relação entre o risco para câncer 

retal  e  os  níveis  individuais  de  atividade  física,  com  resultados  variando 

desde uma redução de 70% até um aumento na incidência de 150%; em 

geral, não se mostrou nenhuma associação entre os níveis de atividade física 

de uma pessoa e seu risco para desenvolvimento de câncer retal, com um 

risco relativo médio de 1,0 (5), dados que explicam o fato desse presente 

estudo enfocar apenas o câncer de cólon.

2.2.2 – Estudos em modelos experimentais

Os modelos experimentais são importantes para o estudo da relação 

entre  a  atividade  física  e  o  câncer,  devido  ao  fato  dos  estudos 

epidemiológicos  não  proverem  informação  detalhada  sobre  as  fases  de 

iniciação,  promoção  e  progressão  do  câncer  em  relação  à  exposição  à 

atividade física (33).
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2.2.2.1. Modelos experimentais de carcinogênese colônica

Os  modelos  de  animais  geneticamente  modificados,  que  poderiam 

focar  os  experimentos  no  nível  de  interação  gene-ambiente  celular 

(epigenético),  ainda  têm  sido  pouco  utilizados  nos  estudos  de  câncer  e 

exercício. Tais modelos animais poderiam contribuir para o entendimento da 

influência  do  exercício  sobre  o  desenvolvimento  do  câncer  em indivíduos 

geneticamente  predispostos,  como  também  o  conhecimento  sobre  os 

estágios  tardios  da  carcinogênese  em  indivíduos  que  desenvolveram 

mutações somáticas (35).

Os modelos de camundongos singênicos envolvendo transplante de 

células tumorais, especialmente os transplantes ortópicos, são úteis para as 

respostas às questões sobre o impacto do exercício sobre as metástases. Os 

transplantes  ortópicos  poderiam  ser  mais  relevantes  se  células  tumorais 

humanas fossem utilizadas. Animais imunodeficientes também poderiam ser 

apropriados para o estudo das metástases tumorais em relação a diferentes 

protocolos de exercício (33).

Os carcinógenos químicos são classificados conforme sua ação: direta 

(por exemplo, a N-metil-N-nitrosouréia ou NMU) ou indireta (por exemplo, a 

dimetilhidrazina  ou  DMH).  Os  carcinógenos  químicos  estimulam  a 

proliferação celular e induzem a formação de tumores numa variadade de 

orgãos  e  tecidos,  dependendo  da  via  de  administração,  tempo  de 

administração,  dose,  duração  e  freqüência  da  administração,  e  sexo  do 

animal (34).
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A especificidade química do carcinógeno também afeta o tipo de tumor 

que irá se desenvolver (35),  sendo que a idade, o sexo e a linhagem do 

animal também irão influenciar o tipo de tumor que será induzido. Um fator 

bastante questionado nos estudos envolvendo carcinógenos químicos é que 

os  efeitos  genotóxicos  obtidos  são  dependentes  de  altas  doses  de 

carcinógeno, em contraposição às baixas doses de exposição encontradas 

em humanos.

Um  protocolo  para  se  estudar  a  carcinogênese  química  do  cólon 

depende de diversas variáveis:  1)  em relação ao modelo animal  utilizado 

(espécie, linhagem, sexo, isogenicidade, acondicionamento ambiental, dieta e 

idade), 2) em relação ao carcinógeno escolhido (tipo, mecanismo de ação, 

metabolismo  e  forma  de  administração),  e  3)  em  relação  ao  efeito  do 

carcinógeno  (formação  de  diferentes  tipos  de  tumores,  método  de 

monitorização  dos  tumores  e  período  de  observação  em  relação  à 

expectativa de vida do animal) (36).

O  câncer  de  cólon  intestinal  pode  ser  induzido  em  modelos 

experimentais,  utilizando-se  diversos  carcinógenos  químicos,  como  por 

exemplo, a 1,2-dimetilhidrazina (DMH), um carcinógeno de ação indireta, que 

possui um alto grau de especificidade para o cólon de variadas espécies de 

roedores (37-41). Este modelo têm sido de grande importância em estudos 

sobre diversos aspectos da morfologia e patogênese da doença, contribuindo 

para o aperfeiçoamento do seu diagnóstico, prevenção e tratamento (37-41).

A DMH tem sido o carcinógeno colônico mais utilizado em estudos 

experimentais em razão de sua estabilidade química e alta taxa de obtenção
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de tumores em um pequeno período de latência. Isto pode ser conseguido 

com uma única injeção de DMH ou com uma série semanal  de injeções, 

desde que a dose total  da droga injetada seja  equivalente.  O período de 

latência  depende  do  tipo  de  lesão  que  se  quer  obter  e  da  via  de 

administração. A administração da DMH em ratos produz metabólitos ativos, 

os  quais  promovem a  metilação  do  DNA das  células  epiteliais  colônicas; 

substituição do grupo metil pelo grupo etil, gerando tumores depois de um 

certo período de latência (35, 42).

2.2.2.2 – Modelos experimentais de exercício físico

Diferenças de resultados nos estudos experimentais sobre exercício 

físico e tumores de cólon intestinal podem refletir diferenças na seleção do 

tipo  e  do  protocolo  de  exercício  utilizado.  Em relação  aos  protocolos  de 

treinamento forçado ou protocolar, diferenças na intensidade e duração do 

exercício, e no momento de prática do exercício em relação à exposição ao 

carcinógeno contribuem para a variabilidade nos resultados encontrados (43, 

44).

Outros fatores a serem considerados na interpretação desses estudos 

incluem efeitos do ambiente de estudo, falhas ao se colocar os animais para 

se  exercitarem,  pré-seleção  de  mais  propensos  ao  exercício,  efeitos 

provenientes de lesões durante a prática do exercício, e a influência de 
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ambientes previamente favoráveis à prática de exercício (especialmente as 

gaiolas com rodas que permitem a corrida espontânea dos animais) (43, 44).

Uma  importante  consideração  a  se  fazer  quando  da  análise  e 

interpretação do impacto de um modelo experimental de exercício sobre o 

crescimento tumoral é o estresse proveniente das atividades físcas forçadas 

ou protocolares. Respostas psicofisiológicas ao estresse podem ser fatores 

de confundimento quando da análise das respostas fisiológicas ao exercício 

regular  e  forçado.  Exercícios  voluntários  ou  espontâneos (por  exemplo,  o 

acesso livre a rodas para corrida dentro das gaiolas) são provavelmente um 

melhor modelo para se identificar as adaptações secundárias ao treinamento 

físico  em  animais  portadores  de  tumores,  devido  ao  fato  do  exercício 

espontâneo  ou  voluntário  não  resultar  numa  sustentada  produção  de 

corticosteróides como resposta ao estresse provocado pelo exercício (45).

Modelos experimentais de natação também têm sido utilizados para o 

estudo  do  crescimento  de  tumores  em  roedores  (46).  Efeitos  como 

hipotermia, flutuabilidade em relação à composição corporal, limitação para a 

mensuração  dos  efeitos  relativos  à  intensidade  do  exercício  (apenas  a 

duração e a freqüência variam geralmente) precisam ser considerados na 

interpretação  dos  resultados  provenientes  de  modelos  experimentais  que 

utilizam a natação para o estudo da relação entre câncer e atividade física. 

Outras espécies animais também poderiam ser utilizadas nos estudos 

sobre câncer e exercício, como por exemplo, as cobaias, que são um bom 

modelo para o estudo da carcinogênese prostática (47);  mas, geralmente, 

ratos e camundongos têm sido os modelos de escolha para as investigações 
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sobre câncer e  atividade física.  Há diversas razões para esse fato:  1)  as 

patologias neoplásicas (por exemplo, cólon e glândulas mamárias) desses 

roedores têm sido exaustivamente caracterizadas (48, 49); 2) as respostas 

metabólicas,  cardiovasculares  e  da  musculatura  esquelética  ao  exercício 

experimental têm sido extensivamente documentadas por décadas (50, 51); e 

3) a farmacocinética dos carcinógenos químicos têm sido bastante estudada 

nesses animais (52, 48).

2.2.2.3. Estudos experimentais de associação entre exercício físico e câncer

Os  modelos  animais  de  atividade  física  e  câncer  permitem  o 

refinamento das hipóteses levantadas a partir dos estudos populacionais, e a 

identificação de vias e mecanismos biológicos envolvidos nessa relação. O 

uso de modelos animais para estudar se a atividade física ou o exercício 

físico reduzem ou atrasam a instalação e a progressão do câncer e de suas 

metástases não é uma novidade. Os primeiros estudos com ratos utilizaram 

modelos  experimentais  com altas  cargas  de  exercício  ou  altas  doses  de 

inoculação de células tumorais (53-55). Embora esses estudos mostrem que 

o exercício protegeu contra o crescimento tumoral,  a natureza severa dos 

protocolos  de  exercício  levantou  questionamentos  sobre  a  validade  e  a 

generalização  dos  achados.  Em  muitos  casos,  os  aparentes  efeitos 

protetores  relacionados  ao  exercício  poderiam  refletir  fatores  de 

confundimento,  tais  como  a  restrição  calórica  e  as  condições  de 

acondicionamento dos animais.
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Existe  uma  substancial  literatura  sobre  a  epidemiologia  da  relação 

entre atividade física e os tumores de cólon. Porém, há muito poucos estudos 

experimentais  que  estudam  essa  relação  (5),  sendo  que  os  resultados 

derivados desses estudos nem sempre são consistentes para especificar a 

melhor maneira ou intensidade de praticar a atividade física para obtenção de 

efeitos benéficos sobre o desenvolvimento dos tumores. Essa variabilidade 

reflete as diferenças entre os modelos animais e os protocolos de exercício 

utilizados, como também em relação aos modelos de tumores estudados. 

Embora uma grande variedade de espécies tenha sido utilizada nos estudos 

experimentais  do  câncer,  ratos  e  camundongos  têm sido  os  modelos  de 

escolha nos estudos sobre a relação entre câncer e exercício (33).

Idealmente,  um  modelo  animal  selecionado  para  se  estudar  a 

associação  entre  câncer  e  atividade  física  deveria  ser  relevante  para  o 

entendimento  do  câncer  humano  em termos  de  carcinogênese  (etiologia, 

progressão,  e  metástases)  e  características  biológicas  (morfologia, 

bioquímica,  lesões  e  mecanismos  biomoleculares)  (56).  A  exposição  aos 

carcinógenos  químicos  que  induzem  os  tumores  de  cólon  em  roedores 

envolvem  doses  e  exposição  temporal  que  freqüentemente  difere  do 

processo carcinogênico em humanos. A exposição de ratos e camundongos 

ao  carcinógeno  geralmente  continua  até  o  aparecimento  histológico  ou 

morfológico dos tumores, o que torna o conhecimento sobre os mecanismos 

da carcinogênese incompleto (22). Apesar disso, a carcinogênese química é 

considerado um bom modelo para o estudo da influência da atividade física 

durante o período pós-iniciação.
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Carcinógenos  químicos  têm sido  empregados  em modelos  animais 

para o estudo da prevenção do câncer de cólon pela atividade física. Um 

estudo freqüentemente citado é o de  ANDRIANOPOULOS et al., em 1987 

(57), que injetou intraperitonealmente 20 mg/Kg de DMH em ratos Sprague 

Dawley,  semanalmente  por  6  semanas.  Os  ratos  foram  divididos  em  2 

grupos: um com acesso a rodas para atividade física espontânea, e um sem 

acesso  (grupo-controle).  O  número  total  de  tumores  (colônicos  e  extra-

colônicos)  foi  significantemente  menor  (P  =  0.06)  e  com  incidência 

significantemente menor (P<0.05) no grupo fisicamente ativo. A duração da 

permanência na roda livre não foi especificada pelo estudo. REDDY et al., em 

1988 (58), mostraram significantes reduções na incidência e multiplicidade 

dos adenocarcinomas do cólon e intestino delgado em ratos “F344” expostos 

ao exercício  espontâneo em gaiolas com rodas livres por  38 semanas,  e 

submetidos  a  injeções subcutâneas de 15  mg/Kg de Azoximetano (AOM) 

semanalmente por 2 semanas no início do protocolo. Estudos realizados por 

THORLING et al., em 1994 (59), indicaram significante redução (P<0.001) na 

incidência de carcinomas colônicos induzidos por AOM (15 mg/kg, 3 doses) 

em  ratos  sedentários,  alimentados  com  óleo  de  milho  e  submetidos  ao 

treinamento em esteira adaptada (2 km/dia, 7 m/min, 5 vezes por semana, 

por 38 semanas). A via de administração não foi especificada.

Embora esses estudos apontem para um efeito protetor da atividade 

física sobre a incidência de tumores colônicos induzidos por carcinógenos 

químicos em roedores, a magnitude da proteção ou a redução relativa do 

risco variou. As diferenças podem ser em parte explicadas pelo uso de 
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carcinógenos de ação direta (AOM) e de ação indireta (DMH), este último 

necessitando  ser  metabolizado  no  fígado  para  se  tornar  ativo 

metabolicamente. A via de administração também contribui para a variação 

nos resultados. Por exemplo, uma dose via oral pode resultar numa baixa 

incidência de tumores de cólon (60), enquanto as doses subcutâneas podem 

levar a altas incidências (61). Também não surpreende o fato do tempo de 

latência para o aparecimento do tumor variar conforme a dose utilizada. Uma 

alta incidência de tumores, com um pequeno período de latência, ocorre com 

a exposição a altas doses de carcinógeno (62, 63).

Outras variáveis experimentais, por exemplo, o tipo de dieta (pobre ou 

rica  em  gorduras),  também  limitam  a  comparabilidade  entre  os  modelos 

experimentais empregados nos estudos envolvendo câncer e atividade física. 

A seleção de animais conforme a performance inicial de corrida também pode 

gerar um viés na análise dos resultados encontrados (33).

Conforme  citado  anteriormente,  alguns  estudos  experimentais 

analisaram a relação entre a atividade física e o câncer de cólon (57, 58, 59, 

115), porém nenhum até o momento estudou o tema em relação às fases 

mais precoces da carcinogênese; com a exceção de um trabalho recente, 

que estudou esse aspecto em relação ao exercício exaustivo (116).
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2.3 – Marcadores biológicos (biomarcadores) da carcinogênese colônica

2.3.1 – A proliferação celular epitelial

Embora  ainda  permaneçam  desconhecidos  muito  dos  eventos  que 

acontecem  entre  o  aumento  da  população  celular  das  criptas  e  o 

aparecimento  do  câncer,  já  é  bem  estabelecido  em  humanos  que  a 

proliferação celular da mucosa colônica está aumentada em indivíduos com 

alto risco para câncer, e, freqüentemente, se manifesta através da projeção 

do  compartimento  proliferativo  das  criptas  em  direção  à  luz  do  tubo 

gastrointestinal (41).

Em modelos  experimentais  de  carcinogênese do cólon,  verificou-se 

que  a  DMH  acarreta  aumento  na  proliferação  celular  do  cólon,  com:  a) 

aumento do número total de células por cripta; b) aumento do número de 

células marcadas por timidina; c) aumento do índice mitótico (razão entre o 

número de células marcadas e o número total de células) nas criptas (41). 

Desta  forma,  acredita-se  que  pólipos  adenomatosos  e  carcinomas  são 

processos patológicos progressivos que acontecem como conseqüência da 

administração  de  DMH  e  sucedem  as  alterações  de  proliferação  celular. 

Assim,  as  alterações morfocinéticas epiteliais  em resposta à DMH seriam 

marcadores precoces da transformação neoplásica nestas situações (64).

Os ensaios que verificam a resposta proliferativa epitelial precoce em 

resposta à aplicação de DMH têm se configurado como adequados para se 

testar o potencial de aumentar ou diminuir o risco para o câncer em diversas 
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situações  experimentais.  Assim,  por  exemplo,  verificam-se  que  fatores 

dietéticos que diminuem o risco para o desenvolvimento do câncer de cólon 

também  reduzem  a  resposta  hiperproliferativa  da  mucosa  à  ação  de 

carcinógenos  químicos,  o  que  mostra  que  estes  fatores  atuam em etapa 

precoce  da  transformação  neoplásica  (65).  Desta  forma,  o  estudo  da 

resposta  proliferativa  epitelial  à  DMH,  em  cólon  de  ratos  submetidos  à 

atividade física experimental, poderia fornecer importantes subsídios para a 

compreensão dos mecanismos envolvidos nessa relação.

2.3.2 - Os focos de criptas aberrantes (FCAs)

Os focos de criptas aberrantes (FCAs), inicialmente descritos por BIRD 

em 1987 (66), são encontrados no cólon de ratos tratados com a DMH, de 

forma dose-dependente, e têm sido postulados como marcadores biológicos 

precoces  do  processo  carcinogênico,  sendo  considerados  lesões  pré-

neoplásicas, que se desenvolverão em câncer colorretal ao longo do tempo 

(67, 22).

Os estudos experimentais utilizando os FCAs vêm sendo largamente 

empregados  para  detectar  possíveis  fatores  que  possam  influenciar  a 

carcinogênese colorretal nos seus estágios iniciais (68, 60). Essas alterações 

relacionadas  ao  processo  de  transformação  neoplásica  podem  ser 

caracterizadas e quantificadas, podendo ser utilizadas como biomarcadores 

indicadores da provável progressão para câncer (68, 60).
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Estudos  evidenciaram a  presença  de  grande  número  de  FCAs em 

ratos  tratados  com  cancerígenos  químicos  como  a  DMH,  sendo  que  um 

número significativo desses ratos desenvolveu tumores colônicos, mostrando 

que os FCAs podem ser utilizados como bons marcadores de transformação 

neoplásica em cólons (69).

Diferentes  respostas  ao  carcinógeno  DMH  são  encontradas  em 

diferentes linhagens de roedores,  verificando-se a existência de linhagens 

mais resistentes e mais susceptíveis ao aparecimento de FCAs e posterior 

desenvolvimento de câncer de cólon, quando induzidos por este carcinógeno 

(70).

Neste tipo de estudo identificam-se, com maior freqüência, os FCAs no 

cólon esquerdo de roedores, sendo observada sua existência nas primeiras 

semanas após a exposição a carcinógenos como a DMH (66, 71). Os FCAs 

são facilmente visíveis em exames microscópicos do cólon corado com azul 

de metileno (22).

Embora ainda existam algumas controvérsias, aceita-se hoje que os 

FCAs representem lesões pré-neoplásicas, podendo ser bons marcadores da 

oncogênese do cólon (22, 69). Estas lesões pré-neoplásicas se caracterizam 

morfologicamente  por  apresentarem  criptas  com  aberturas  terminais 

alteradas, espessamento epitelial com células proeminentes e tamanho maior 

que as criptas adjacentes (72). Este tipo de lesão é também encontrada na 

mucosa de cólon humano, mais freqüentemente em pacientes portadores de 

Polipose Familial de Cólon (73).
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Não se  conhecem os  mecanismos  da  transformação  de  FCAs  em 

neoplasias,  mas  sabe-se  da  existência  de  relação  entre  alterações  de 

oncogenes e de mecanismos genéticos com a formação de FCAs. Assim, por 

exemplo,  mutações  no  gene  K-ras  e  na  proteína  p53,  envolvidos  no 

desenvolvimento de câncer de cólon, estão associadas com o aumento do 

número de FCAs por campo e desenvolvimento de tumores colônicos (67). 

Um outro estudo mostra que FCAs com multiplicidade e aumento de criptas 

apresentam resistência à morte celular por apoptose, da mesma forma como 

ocorre em lesões pré-neoplásicas de câncer de fígado (22). 

Após a constatação dos FCAs, muitos estudos foram realizados para 

estimar  o  seu  número,  tamanho  e  distribuição  no  cólon  de  roedores 

submetidos à ação de carcinógenos (66, 73, 74, 69). Graças a estes estudos 

hoje  é  possível  avaliar  o  papel  de  diversos fatores,  tais  como nutrientes, 

drogas  e  outros  fatores  individuais  e  ambientais,  na  predisposição  ou 

proteção ao desenvolvimento do câncer de cólon.

Como  os  FCAs  são  considerados  bons  marcadores  biológicos  do 

processo  de  transformação  neoplásica,  por  serem  as  modificações  mais 

iniciais do desenvolvimento neoplásico em nível morfológico (66), o estudo de 

sua incidência e morfologia poderia trazer novas informações que auxiliem no 

entendimento da relação entre a atividade física e a carcinogênese.
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2.3.3 - As criptas com acúmulo de beta-catenina (CABC)

A beta-catenina (BC), uma proteína de peso molecular 92.000 daltons, 

originalmente encontrada conjugada com a e-caderina (75), parece ter sua 

região terminal nitrogenada (NH2) relacionada à adesão célula-célula (76). A 

BC também forma um complexo com a proteína produto do gene APC, e 

também  com  a  condutina  (77),  o  que  leva  à  degradação  da  BC  por 

proteossomas (down-regulation). Quando os genes BC e APC são mutados 

ou a via sinalizadora designada  Wnt é ativada, a BC acumula no citossol, 

liga-se à proteínas do fator de transcrição  T-cell  factor family (TCF),  e se 

move para o núcleo (78,  79).  Isso resulta no aumento de expressão (up-

regulation) de vários genes tais como C-myc (80, 78, 79), e Cyclin D (81), que 

têm importância na carcinogênese.

A BC tem sido  apontada como um fator  de ativação transcricional, 

quando conjugada com outros fatores da família TCF, proteínas ligantes do 

DNA (82, 83). Recentemente, genes da via BC-TCF foram designados como 

genes relacionados à proliferação celular, assim como o C-myc e o Cyclin D1 

(80, 81), o que sugere que a via BC-TCF é oncogênica. É também sabido 

que os níveis celulares da proteína BC são regulados pela sua degradação 

via ubiquitina-proteassoma (84), via que é regulada pelo gene APC (85, 86). 

Mutações dos genes APC ou BC, as quais estão associadas com a grande 

maioria dos tumores de cólon em humanos e em ratos (87, 88), afetam a 

degradação da proteína BC e promovem sua acumulação citoplasmática e 

nuclear (89), o que leva à ativação da via oncogênica BC-TCF.
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Excesso de BC tem sido demonstrado em muitos tumores de cólon em 

ratos  e  em  humanos  (90).  Um  estudo  recente  indicou  que  a  expressão 

nuclear de BC é associada ao tamanho do tumor na carcinogênese colônica 

(88). Mais recentemente, foi demonstrado que a mutação do gene BC e o 

acúmulo de sua proteína estão envolvidos no estágio inicial da carcinogênese 

colônica induzida em ratos, através do carcinógeno químico AOM (91). De 

maneira interessante, o acúmulo de BC foi mais proeminente nas criptas sem 

aparência  de  FCAs.  Foi  formulada  a  hipótese  de  que  essas  criptas  com 

excesso de BC, designadas como Criptas com Acúmulo de Beta-Catenina 

(CABC), são lesões independentes dos FCAs, sendo precursoras diretas do 

câncer de cólon (92).

O termo FCA do tipo displásico vem sendo usado em experimentos 

com  animais  e  em  humanos.  Alguns  autores  (93-95)  mostraram  que  a 

mutação do gene BC estava presente apenas nos FCAs do tipo displásico, 

sendo que algumas CABC coincidem com os FCAs do tipo displásico. Outros 

dados  sugerem  também  que,  como  apenas  a  minoria  das  CABC  se 

transforma em tumores, apenas as CABC com um tipo específico de mutação 

progridem para o câncer de cólon (89). Também é provável que a mutação 

de  outros  genes  e  mecanismos  epigenéticos  estejam  envolvidos  na 

progressão para o câncer (89).

Os FCAs são identificados microscopicamente na mucosa colônica de 

humanos, e se classificam como lesões de proliferação monoclonal (72, 96), 

as quais exibem variados graus de patogenicidade, desde uma atipia menor 

até displasias mais severas (72). A descoberta de uma proporção significante 
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de expressão aberrante de BC (54%) nos FCAs do tipo displásico sugere que 

a disfunção de BC é um evento inicial  no desenvolvimento de câncer  de 

cólon  em  humanos.  O  fato  de  que  todas  as  três  alterações  fenotípicas 

(diminuição da expressão de BC na membrana celular, e aumento da BC no 

citoplasma  e  no  núcleo)  aumentam significantemente  com o  aumento  da 

displasia  sugere  que  cada  uma  dessas  alterações  fenotípicas  refletem  o 

papel da BC na progressão dos FCAs. Em acréscimo, também se sabe que 

essas alterações fenotípicas estão muito aumentadas com a progressão dos 

FCAs displásicos para adenomas e carcinomas (91, 97-102).

Conforme citado acima, a ativação da via BC-APC desempenha um 

importante papel na carcinogênese colônica (79), e as mutações dos genes 

APC e BC (103, 104) ocorrem precocemente nesse processo, ainda na fase 

adenomatosa.

Os mecanismos que levam ao acúmulo de BC no citoplasma e sua 

expressão no núcleo ainda estão pouco entendidos. As mutações dos genes 

APC e BC ocorrem em aproximadamente 80% dos tumores de cólon em 

humanos, e sabidamente levam ao acúmulo de BC no citoplasma (79). Os 

dados  disponíveis  atualmente  sugerem  que  estas  mutações  muito 

provavelmente não respondem pelo montante de acúmulo de BC observado 

nos  FCAs,  devido  ao  fato  dos  genes  APC  e  BC  mutantes  terem  sido 

pobremente encontrados nos FCAs em humanos (104-106). 

Mais  recentemente  foi  demonstrado,  por  imunohistoquímica,  em 

pólipos adenomatosos (humanos), que 100% de suas células apresentavam 

expressão citoplasmática e nuclear de BC (107). Também por 
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imunohistoquímica, demonstrou-se que a proteína APC era encontrada em 

62% desses pólipos, e apenas 29% destes apresentavam uma total ausência 

daquela  proteína  (107).  Entretanto,  até  que  ensaios  mutacionais  e 

imunohistoquímicos  para  os  genes  APC e  BC,  com sensibilidade  similar, 

sejam  realizados  no  mesmo  FCA,  essa  questão  não  será  totalmente 

resolvida.

Também tem sido demonstrado que o óxido nítrico aumenta os níveis 

citoplasmáticos  e  nucleares  de  BC  em  cultura  de  células  epiteliais  de 

camundongos (108) e poderia responder por uma parte da modulação da BC 

que se observa. Foi observado também que os níveis da enzima óxido nítrico 

sintetase induzível,  que é a principal  responsável  pela produção de óxido 

nítrico,  estavam reduzidos  nas  células  epiteliais  de  50% dos  tumores  de 

cólon  em  humanos  e  nos  FCAs  estudados (97);  entretanto,  um  aporte 

adicional de óxido nítrico poderia ser provido pelas células do estroma, que 

estão freqüentemente presentes na mucosa colônica e nos tumores. 

Conforme  descrito  no  item  2.3.2,  principalmente  durante  a  última 

década, numerosos estudos, inclusive análises biomoleculares, têm focado 

os FCAs como supostas lesões pré-neoplásicas na carcinogênese colônica 

(22,  67,  73).  Todavia,  existem algumas evidências  que documentam uma 

ausência de correlação entre o desenvolvimento de tumores colônicos e a 

expressão de FCAs (109, 110).

Apesar  dos  FCAs  serem  utilizados  como  biomarcadores  pré-

neoplásicos para estudos de potenciais agentes quimioprotetores contra o 

desenvolvimento do câncer colorretal, têm-se demonstrado que alguns 
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compostos como a genisteína, que têm potencial para prevenir a ocorrência 

dos  FCAs,  sabidamente  estão  ligadas  ao  desenvolvimento  do  câncer 

colorretal  (111-113).  Recentemente, foi  encontrado que o ácido cólico, um 

conhecido agente promotor da carcinogênese colônica, inibe a formação dos 

FCAs,  enquanto  estimula  o  desenvolvimento  das  CABC  (114).  Estes 

resultados sugerem que as CABC são mais confiáveis que os FCAs como 

biomarcadores da carcinogênese colônica. Entretanto, devido à simplicidade 

dos ensaios com os FCAs,  estes ainda continuam sendo aplicáveis como 

biomarcadores da carcinogênese colônica nos estudos de rastreamento de 

possíveis agentes protetores contra o desenvolvimento do câncer de cólon.

2.4. – Hipóteses

.As hipóteses para esse estudo são: 1) A utilização tanto dos FCAs 

quanto das CABC (além da análise da resposta proliferativa epitelial)  como 

marcadores  biológicos  precoces  na  carcinogênese  colônica  pode  permitir 

uma maior acurácia e amplitude de dados sobre a relação entre este tipo de 

câncer e a atividade física, 2) os efeitos da atividade física na carcinogênese 

química  do  cólon  já  ocorrem  nas  fases  mais  precoces  do  processo 

oncogênico, e 3) o tipo de efeito depende das características da atividade 

física realizada.
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3 - OBJETIVOS

Através  de  um  modelo  experimental  de  carcinogênese  química  do 

cólon:

3.1. Estabelecer um modelo efetivo e rápido para o estudo da relação 

entre a atividade física e o câncer de cólon,

3.2.  Verificar  os  efeitos  da  atividade  física  nas  etapas  iniciais  da 

carcinogênese colônica,

3.3. Avaliar o efeito do treinamento físico crônico na prevalência de 

biomarcadores de transformação neoplásica do cólon,

3.4.  Avaliar  o efeito do exercício  físico exaustivo na prevalência de 

biomarcadores de transformação neoplásica do cólon,

3.5.  Avaliar  o  efeito  do  treinamento  físico  crônico  associado  ao 

exercício físico exaustivo na prevalência de biomarcadores de transformação 

neoplásica do cólon.
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4 - MATERIAL E MÉTODOS

4.1 - Animais

Foram utilizados setenta ratos Wistar, machos, de aproximadamente 

250g ao início do experimento. Os animais foram provenientes do Biotério 

Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 

Paulo (FMRP-USP), e mantidos no Biotério do Departamento de Patologia, 

em condições de temperatura ambiente constante e ciclo noite-dia de doze 

horas. Foram alimentados com dieta padrão Purina para ratos e água de 

torneira ad libitum. Os animais foram acomodados em número de quatro ou 

cinco  por  gaiola  e  posteriormente  em  número  de  três  devido  ao  seu 

crescimento. Os animais foram mantidos segundo as normas da  Comissão 

de Ética em Experimentação Animal da FMRP-USP.

4.2 - Delineamento Experimental

Os animais foram separados em sete grupos de 10 (dez), após um 

período de adaptação. Cinco grupos (II, III, V, VI e VII) foram submetidos a 

exercício físico tipo natação, e dois (I e IV), foram constituídos de animais 

que  permaneceram  sedentários  durante  o  experimento  (grupos-controle) 

(Figura  1).  Os  animais  do  grupos  I  a  III  não  receberam  a  aplicação  do 

carcinógeno.
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A natação foi realizada em recipientes plásticos de 100 cm de altura, 

completos com água até a altura de 60 cm, e mantidos à temperatura de 

35oC, aproximadamente. Durante o protocolo de exercício, os ratos do grupo 

controle foram mantidos em contato com a água, em recipientes plásticos 

completos com água até 3 cm de altura, à 35oC, aproximadamente (11, 117).

Durante a realização do protocolo de natação (oito semanas), os ratos 

permaneceram acondicionados no Biotério do Laboratório de Neurofisiologia 

e  Fisiologia  do  Exercício  Experimental do  Departamento  de  Ciências 

Fisiológicas do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 

Federal de São Carlos, sob as mesmas condições descritas no item 4.1.

Os animais do grupo II foram submetidos a uma sessão de exercício 

físico agudo exaustivo por natação (A), segundo o protocolo de DAWSON em 

1970 (117), sendo sacrificados quinze dias após.

Os animais do grupo III  foram submetidos a treinamento físico tipo 

natação, com esforço moderado (C), segundo o protocolo de VENDITTI em 

1996 (11), ao longo de oito semanas. Os ratos foram sacrificados quinze dias 

após a realização do treinamento.

Os animais do grupo V foram submetidos a uma sessão de exercício 

físico  agudo  exaustivo  por  natação  (A)  (117),  imediatamente  antes  de 

receberem aplicação de carcinógeno, sendo sacrificados quinze dias após.

Os animais do grupo VI foram submetidos a treinamento físico tipo 

natação, com esforço moderado (C) (11), ao longo de oito semanas.
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Em  seguida  receberam  aplicação  de  carcinógeno.  Os  ratos  foram 

sacrificados quinze dias após a aplicação do carcinógeno.

Os animais do grupo VII foram submetidos a uma sessão de exercício 

físico agudo exaustivo por natação (A), imediatamente antes de receberem 

aplicação  de  carcinógeno,  e  após  terem sido  previamente  treinados  com 

esforço moderado por natação (C), ao longo de 08 semanas (11, 117). Os 

ratos foram sacrificados quinze dias após a aplicação do carcinógeno.

Os grupos IV, V, VI e VII receberam a aplicação do carcinógeno no 

mesmo dia (Figura 1).

                                                                               

m                       Mesmo dia    Quinze dias

                          

Figura 1. Delineamento experimental e nomenclatura dos grupos.

4.3 - Preparo do Carcinógeno

Foi utilizada Symetrical Dimethylhydrazina Dihydrochloride (Sigma Co) 

dissolvida na concentração de 800mg/100ml de solução de água destilada, 

contendo 37mg/100ml de EDTA como agente estabilizador. A solução foi 
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mantida em pH 6,5 pela adição de 15 a 20 gotas de hidróxido de sódio 0,1 

Normal.  A  solução  de  DMH  foi  preparada  imediatamente  antes  de  cada 

aplicação.

4.3.1 - Segurança para a DMH

Armazenamento:  a  DMH  foi  armazenada  em  geladeira  do  próprio 

laboratório, em frascos devidamente identificados.

Manipulação:  foi  feita  em  pequenas  quantidades  com  os 

pesquisadores  utilizando  aventais,  máscaras,  luvas  e  gorros.  Após 

manipulação da droga o material utilizado foi imerso em solução saturada de 

permanganato de potássio, solução neutralizante.

4.3.2 - Aplicação do Carcinógeno

Os grupos IV, V, VI e VII receberam injeção única intra-peritoneal de 

DMH (50 mg/Kg de peso corporal) (69) (Figura 1).

4.4 - Coleta e processamento do cólon

Os animais foram sacrificados pelo éter. O cólon foi retirado e lavado 

com  solução  salina  tamponada,  imerso  em  formalina  tamponada  a  10%. 

Após 30 minutos a peça foi aberta longitudinalmente pela borda mesentérica 

e submetida ao exame macroscópico, anotando-se a incidência, distribuição, 
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tamanho e características das lesões. Em seguida o cólon foi estendido entre 

dois papéis de filtro e imerso em formalina tamponada a 10% durante 24 

horas. Os segmentos foram corados com azul de metileno 0,1% durante 20 

minutos.

4.5 – Avaliação dos biomarcadores da carcinogênese colônica

Para a avaliação dos biomarcadores da carcinogênese colônica foram 

utilizados  oito  ratos  de  cada  grupo  inicial,  escolhidos  aleatoriamente.  O 

avaliador dos parâmetros, apresentados a seguir, era cego quanto à origem 

dos grupos, quando da análise e quantificação. Para a avaliação das CABC 

foram  selecionados  aleatoriamente  seis  ratos  dentre  os  oito  previamente 

escolhidos.

4.5.1 - Proliferação celular epitelial

A avaliação da proliferação celular foi feita através de imunomarcação 

do antígeno PCNA (do inglês Proliferating cell nuclear antigen), que identifica 

células em proliferação (65).

Este estudo foi realizado por coloração imunohistoquímica em tecidos 

colônicos  fixados  em  formalina  e  inclusos  em  parafina.  Cortes  de  4µm 

montados  em  lâmina  com  camadas  de  poli-lisina  foram  deparafinizados, 

reidratados  em  uma  série  crescente  de  alcoóis,  colocados  em  PBS,  e 

tratados com hidrogênio 3% e metanol por 30 minutos a fim de bloquear a 
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atividade  da  peroxidase  endógena.  Os  cortes  foram  então  submetidos  à 

digestão  enzimática  com tripsina 0.1% em PBS por  20 minutos  a  37° C. 

Ligantes  protéicos  não  específicos  foram  bloqueados  pela  incubação  do 

material com solução protéica à 3% (Leite Molico® desnatado em PBS) por 30 

minutos.  As  fatias  foram  então  incubadas  primariamente  com  anticorpo 

monoclonal  de  ratos  anti-PCNA,  na  diluição  de  1:200  em  PBS/BSA,  e 

deixadas por uma noite à temperatura de 37° C. Num segundo passo, os 

cortes  foram  incubados  com  imunoglobulina  de  coelhos  anti-ratos,  como 

segundo  anticorpo.  O  produto  da  reação  foi  detectado  com  o  complexo 

avidina-biotina-peroxidase  e  a  cor  da  reação  foi  obtida  com 

3,3’-diaminobenzina  com intensificação  por  níquel.  As  fatias  foram contra 

coradas com azul  de  metileno.  Os cortes controles foram incubados com 

PBS,  no  lugar  do  primeiro  anticorpo.  Células  foram  consideradas  PCNA 

positivas  apenas  quando  se  identificaram manchas  marrom-avermelhadas 

nos núcleos. Em seguida foi feita a quantificação de células positivamente e 

negativamente  marcadas,  para  estabelecimento  da  proporção  entre  elas, 

estabelecendo-se o índice de células  positivamente  marcadas pelo PCNA 

(iPCNA) por cripta, o qual é um parâmetro objetivo da proliferação celular 

(65).
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4.5.2 – Focos de criptas aberrantes (FCAs)

Foi  feito  um rastreamento da mucosa de  todo  o  cólon,  através de 

exame com lupa adequada. Os FCAs foram identificados, quantificados e foi 

calculada a freqüência (por  unidade de área em cm2)  e  a  distribuição ao 

longo do cólon (22).

4.5.3 – Criptas com acúmulo de beta-catenina (CABC)

Para identificação imunohistoquímica das CABC foi utilizado o método 

padronizado  da  estreptavidina-biotina  (LSAB  KIT;  DAKO,  Glostrup, 

Denmark). As secções de 0,3 a 0,5 µm, previamente embebidas em parafina, 

foram  aquecidas  por  30  minutos  a  65°C,  deparafinadas  em  xileno,  e 

reidratadas por álcoois de crescentes graduações em temperatura ambiente. 

As secções foram tratadas por 40 minutos, em temperatura ambiente, com 

solução de albumina bovina a 2%, e incubadas por uma noite, a temperatura 

de 4°C, com anticorpos primários contra a proteína beta-catenina (diluição 

1:1000, Transduction Laboratories, Lexington, KY). A reação foi identificada 

após  coloração  por  tratamento  com  H2O2 e  diaminobenzina por  cinco 

minutos.  A  imunorreatividade  foi  considerada  positiva  se  a  coloração  era 

detectada no citoplasma e/ou no núcleo das células.  Em seguida foi feita a 

quantificação  das  criptas  com  células  positivamente  e  negativamente 

marcadas,  para  estabelecimento  da  proporção  entre  essas  criptas, 

estabelecendo-se o índice de CABC (iCABC) (118, 119).
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4.6 - Análise estatística

Os resultados das médias das contagens do número de FCAs/cm2, do 

iCABC, e dos índices de células positivamente marcadas pelo PCNA (iPCNA) 

por cripta foram comparados entre os sete grupos, através do Teste  t  de 

Student.  As  diferenças  foram  consideradas  estatisticamente  significantes 

quando p<0,05.
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5 - RESULTADOS

5.1 – A proliferação celular

Foram  contadas  50  criptas  por  animal  (o  número  total  de  células 

contadas  por  animal  foi  superior  a  1000).  Esta  forma  de  avaliação  é 

consonante  com  a  metodologia  mais  recente,  descrita  na  literatura 

internacional (120-124).

Foram analisadas 50 criptas do epitélio colônico por  animal  para a 

contagem de células marcadas pelo PCNA. Em cada cripta,  estimou-se o 

número total  de células e o número de células marcadas fortemente pelo 

PCNA.  Foram  consideradas  apenas  as  células  fortemente  marcadas, 

procedimento  que  torna  mais  fidedigna  a  contagem  para  se  estimar  a 

proliferação celular do epitélio (122, 124) (Figura 2).

Após a contagem das 50 criptas, calculou-se a média do número de 

células  marcadas  e  do  total  de  células  por  cripta  para  cada  animal.  Os 

resultados estão expressos na tabela 1 (em anexo).
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Figura 2 – Cripta com células marcadas para a presença de PCNA. Observa-

se a presença de núcleos enegrecidos nos dois terços inferiores da cripta 

(setas), que correspondem às células com marcação positiva para PCNA.

A partir destes valores foi possível calcular o índice médio de células 

positivamente marcadas pelo PCNA (iPCNA) por cripta por animal, através 

da fórmula:

iPCNA = Ncm/Ntc

Onde:  Ncm significa  o  número  médio  de  células  marcadas  para  o 

PCNA por cripta por animal, e Ntc representa a média do número total de 

células por cripta por animal.
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Os resultados  do  iPCNA para  cada  animal  estão  apresentados  na 

tabela 3 (em anexo).

Finalmente, calculou-se o iPCNA por grupo experimental e realizou-se 

o teste estatístico para verificar a diferença dos resultados entre os grupos, 

conforme ilustra a Tabela 3 (em anexo).

Optou-se  pela  apresentação  dos  dados  na  forma  observada  na 

literatura científica mais recente (120, 121), que analisa os resultados dos 

estudos com PCNA através do iPCNA.

A  comparação  estatística  entre  os  resultados  dos  sete  grupos 

estudados  está  apresentada  no  Gráfico  1.  Comparou-se  todos  os  grupos 

entre  si  separadamente.  Os dados dos animais  apresentaram distribuição 

normal  dentro  de  cada  grupo,  assim  o  Teste  t de  Student  se  mostrou 

adequado para análise estatística dos resultados.

Não  houve  diferença  estatisticamente  significante  em  relação  à 

proliferação celular entre os grupos I (sedentário) e II (exercício exaustivo) 

(p=0,5784), e entre os grupos I e III (treinamento físico) (p=0,7438), os quais 

não receberam a aplicação da DMH, mostrando que não houve resposta 

proliferativa  nos  protocolos  de  exercício  físico  sem  a  aplicação  do 

carcinógeno (Gráfico 1).

Houve diferença estatisticamente significante em relação à proliferação 

celular entre os grupos I (sedentário sem DMH) e IV (sedentário com DMH) 

(p<0,0001), entre os grupos I e V (exercício exaustivo com DMH) (p<0,0001), 

entre os grupos I e VI (treinamento com DMH) (p<0,0008), e entre os grupos I 

e VII (treinamento mais exercício exaustivo com DMH) (p=0,001), mostrando 
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que o carcinógeno teve ação efetiva na resposta hiperproliferativa (Gráfico 1), 

idependente do protocolo de exercício físico analisado.

Não  houve  diferença  estatisticamente  significante  em  relação  à 

proliferação celular entre os grupos IV (sedentário com DMH) e V (exercício 

exaustivo com DMH) (p=0,1743), mostrando que o exercício exaustivo não 

alterou a resposta hiperproliferativa em relação ao grupo sedentário, sob a 

ação da DMH (Gráfico 1).

Houve diferença estatisticamente significante em relação à proliferação 

celular  entre  os  grupos  IV  (sedentário  com DMH)  e  VI  (treinamento  com 

DMH) (p<0,0001), mostrando que o grupo submetido ao treinamento físico 

apresentou menor resposta hiperproliferativa em relação ao grupo sedentário, 

sob a ação da DMH (Gráfico 1).

Houve diferença estatisticamente significante em relação à proliferação 

celular  entre os grupos IV (sedentário com DMH) e VII  (treinamento mais 

exercício exaustivo com DMH) (p<0,0001), mostrando que o grupo submetido 

ao  treinamento  físico  crônico  mais  exercício  exaustivo  agudo,  apresentou 

menor resposta hiperproliferativa em relação ao grupo sedentário, sob a ação 

da DMH (Gráfico 1).

Não  houve  diferença  estatisticamente  significante  em  relação  à 

proliferação  celular  entre  os  grupos  VI  (treinamento  com  DMH)  e  VII 

(treinamento mais exercício exaustivo com DMH) (p=0,9090), mostrando que 

não houve alteração da resposta hiperproliferativa entre  os grupos,  sob a 

ação da DMH (Gráfico 1).
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Gráfico  1  –  Comparação  estatística  entre  os  resultados  dos  sete  grupos 

estudados em relação ao iPCNA médio por  grupo,  e  respectivos desvios-

padrões.

5.2 - Contagem de FCAs

Foi  observada a  presença de FCAs no cólon  de  todos os  animais 

submetidos à aplicação de DMH (grupos IV a VII) (Figura 2). Nos grupos I a 

III não houve aparecimento de FCAs.

Após  a  observação  de  trinta  campos  microscópicos  por  animal, 

calculou-se  a  média  do  número  de  focos  de  criptas  aberrantes  por  cm2 

(FCAs/cm2)  por animal,  e a média do número de FCAs/cm2 e respectivos 

desvios-padrões  por  grupo  (IV  a  VII).  Os  resultados  estão  expressos  na 

tabela 4 (em anexo).
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Figura  3  –  Focos  de  Criptas  Aberrantes  (setas)  em  cólon  de  animal 

sedentário submetido à aplicação de DMH.

A  comparação  estatística  entre  os  resultados  dos  quatro  grupos 

estudados (IV a VII) em relação aos FCAs está apresentada no Gráfico 2. 

Comparou-se  todos  os  grupos  entre  si  separadamente.  Os  dados  dos 

animais  apresentaram distribuição  normal  dentro  de  cada  grupo,  assim o 

Teste  t de  Student  se  mostrou  adequado  para  análise  estatística  dos 

resultados.

Houve diferença estatisticamente significante em relação ao número 

médio de FCAs/cm2 entre os grupos IV (sedentário com DMH) e V (exercício 

exaustivo com DMH) (p<0,0001), mostrando que houve aumento do número 
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de  FCAs  no  grupo  de  animais  sedentários  submetidos  agudamente  ao 

exercício  exaustivo,  em  relação  ao  grupo  que  permaneceu  sedentário 

(Gráfico 2).

Houve diferença estatisticamente significante em relação ao número 

médio  de  FCAs/cm2 entre  os  grupos  IV  (sedentário  com  DMH)  e  VI 

(treinamento  com DMH)  (p<0,0001),  mostrando  que  houve  diminuição  do 

número  de  FCAs  no  grupo  de  animais  submetidos  cronicamente  ao 

treinamento físico, quando comparado em relação ao grupo que permaneceu 

sedentário (Gráfico 2).

Não  houve  diferença  estatisticamente  significante  em  relação  ao 

número médio de FCAs/cm2 entre os grupos IV (sedentário com DMH) e VII 

(treinamento  mais  exaustivo  com  DMH)  (p=0,9208),  mostrando  que  não 

houve  alteração  significativa  no  número  de  FCAs  no  grupo  de  animais 

submetidos cronicamente ao treinamento físico e, logo após, a uma sessão 

aguda de exercício exaustivo, quando comparado em relação ao grupo que 

permaneceu sedentário (Gráfico 2).

Houve diferença estatisticamente significante em relação ao número 

médio de FCAs/cm2 entre os grupos V (exercício exaustivo com DMH) e VII 

(treinamento mais exercício exaustivo com DMH) (p<0,0001), mostrando que 

houve  diminuição  do  número  de  FCAs  no  grupo  de  animais  submetidos 

agudamente ao exercício exaustivo, após treinamento físico crônico, quando 

comparado  em  relação  ao  grupo  sedentário  que  foi  apenas  submetido 

agudamente ao exercício físico exaustivo (Gráfico 2).
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Gráfico 2 -  Comparação estatística entre os resultados dos quatro grupos 

estudados,  em  relação  ao  número  médio  de  FCAs/cm2 por  grupo,  e 

respectivos desvios-padrões.

5.3 – Contagem das CABC

A imunomarcação para beta-catenina (BC) evidenciou, em todos os 

animais submetidos à aplicação de DMH, a presença de criptas isoladas ou 

em pequenos grupos, com intenso acúmulo da proteína BC no citoplasma 

das células (Figura 4). Nos Grupos I a III não houve aparecimento das CABC.

Foram  analisados  30  campos  microscópicos  por  animal  para  a 

identificação  das  CABC.  Em  cada  animal,  estimou-se  o  número  total  de 

CABC em relação ao número total de criptas observado. Os resultados estão 

expressos na tabela 5 (em anexo).
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A partir destes valores foi possível calcular o índice médio de CABC 

por grupo (iCABC), através da fórmula:

iCABC = Nc/Nt

Onde:  Nc  significa  o  número  médio  de  CABC  por  animal,  e  Nt 

representa a média do número total de por criptas por animal.

Os resultados do iCABC para cada grupo também estão apresentados 

na tabela 5 (em anexo).

Figura 4 – Criptas positivamente marcadas para a presença de acúmulo de 

beta-catenina (setas).
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A  comparação  estatística  entre  os  resultados  dos  quatro  grupos 

estudados (IV a VII) em relação às CABC está apresentada no Gráfico 3. 

Comparou-se  todos  os  grupos  entre  si  separadamente.  Os  dados  dos 

animais  apresentaram distribuição  normal  dentro  de  cada  grupo,  assim o 

Teste  t de  Student  se  mostrou  adequado  para  análise  estatística  dos 

resultados.

Houve diferença estatisticamente  significante  em relação  ao iCABC 

entre os grupos IV (sedentário com DMH) e V (exercício exaustivo com DMH) 

(p=0,0326), mostrando que houve aumento do iCABC no grupo de animais 

sedentários submetidos agudamente ao exercício exaustivo, em relação ao 

grupo que permaneceu sedentário (Gráfico 3).

Houve diferença estatisticamente  significante  em relação  ao iCABC 

entre  os  grupos  IV  (sedentário  com  DMH)  e  VI  (treinamento  com DMH) 

(p=0,0096), mostrando que houve diminuição do iCABC no grupo de animais 

submetidos  cronicamente  ao  treinamento  físico,  quando  comparado  em 

relação ao grupo que permaneceu sedentário (Gráfico 3).

Não  houve  diferença  estatisticamente  significante  em  relação  ao 

iCABC entre os grupos IV (sedentário com DMH) e VII  (treinamento mais 

exaustivo  com  DMH)  (p=0,1306),  mostrando  que  não  houve  alteração 

significativa  no  iCABC no  grupo  de  animais  submetidos  cronicamente  ao 

treinamento físico e, logo após, a uma sessão aguda de exercício exaustivo, 

quando  comparado  em  relação  ao  grupo  que  permaneceu  sedentário 

(Gráfico 3).
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Houve diferença estatisticamente  significante  em relação  ao iCABC 

entre os grupos V (exercício exaustivo com DMH) e VII (treinamento mais 

exercício exaustivo com DMH) (p<0,0001), mostrando que houve diminuição 

do  iCABC  no  grupo  de  animais  submetidos  agudamente  ao  exercício 

exaustivo, após treinamento físico crônico, quando comparado em relação ao 

grupo sedentário que foi apenas submetido agudamente ao exercício físico 

exaustivo (Gráfico 3).
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Gráfico 3 -  Comparação estatística entre os resultados dos quatro grupos 

estudados em relação ao iPCNA médio por  grupo,  e  respectivos desvios-

padrões.
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6 - DISCUSSÃO

No presente experimento, foi demonstrado que uma sessão aguda de 

exercício  físico  exaustivo  em  grupos  de  ratos  sedentários  (grupo  V)  foi 

associada  com  aumento  estatisticamente  significante  na  resposta 

hiperproliferativa, no número de FCAs/cm2, e no iCABC em cólons tratados 

com  a  DMH,  quando  comparados  com  o  grupo-controle  (grupo  IV).  Os 

mecanismos por trás desse achado precisam ser  mais bem estudados.  É 

sabido  que  um  aumento  nos  níveis  de  estresse  oxidativo,  e  também  a 

depressão  da  função  imune,  eventos  associados  ao  exercício  exaustivo, 

poderiam promover o desenvolvimento desses marcadores da carcinogênese 

colônica (116).

Por outro lado, os grupos de ratos submetidos ao treinamento físico 

crônico  (grupo  VI)  apresentaram  redução  estatisticamente  significante  na 

resposta hiperproliferativa, no número de FCAs/cm2, e no iCABC em cólons 

tratados com a DMH, quando comparados com o grupo-controle (grupo IV).

Essa redução foi ausente, ou não significante, nos grupos submetidos 

também ao exercício físico exaustivo agudo (grupo VII), com a exceção do 

parâmetro  proliferativo  (iPCNA),  no  qual  houve  redução  da  resposta 

hiperproliferativa,  sem distinção  em relação  ao  treinamento  físico  crônico 

apenas. Esse último resultado, pouco contraditório, ocorreu, provavelmente, 

porque os estudos com biomarcadores diferem na sensibilidade à deteção 

dos efeitos anti ou pró-carcinogênicos dos protocolos realizados. Pode-se 
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levantar  duas  hipóteses:  1)  que  o  exercício  exaustivo  agudo,  após  o 

treinamento físico crônico, tenha atenuado os benefícios deste último quanto 

à  proteção  contra  o  desenvolvimento  dos  marcadores  da  carcinogênese 

colônica; e 2) que o treinamento físico crônico possa ter amenizado os efeitos 

maléficos observados quanto à sessão aguda de exercício exaustivo. Outros 

delineamentos experimentais deverão ser desenvolvidos para elucidar melhor 

essa questão.

Os três biomarcadores empregados mostraram resultados coerentes 

no que tange à prevalência destes nas diferentes situações experimentais 

aferidas,  o  que  demonstra  a  confiabilidade  e  a  utilidade  do  modelo 

experimental  utilizado.  Com  base  nas  características  dos  biomarcadores 

utilizados neste estudo, conforme descrito no item 2.4, os efeitos benéficos e 

deletérios  observados  sobre  a  carcinogênese  colônica  experimental,  em 

relação a diferentes protocolos de atividade física, podem estar envolvidos 

ainda na fase de iniciação e promoção das neoplasias colônicas, inclusive 

relacionados a fatores de adesão célula-célula, como vem se discutindo na 

literatura científica recente, nos trabalhos que envolvem as CABC (91).

6.1 – Possíveis mecanismos biológicos envolvidos

É bem conhecido que o exercício físico moderado, desenvolvido de 

maneira regular e apropriada, está associado a uma redução da incidência de 

câncer de cólon em humanos e em animais (125). Os resultados observados 

nesse estudo em relação ao treinamento físico crônico corroboram essa 
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associação, mostrando que a ação da atividade física pode ocorrer já nas 

fases mais precoces da transformação neoplásica.

Por outro lado, nesse estudo, foi mostrado que o exercício exaustivo 

pode  estar  relacionado  a  um  aumento  na  susceptibilidade  para  o 

desenvolvimento de câncer de cólon em ratos sedentários.

É  sabido  que  o  exercício  físico  expõe  o  organismo  ao  estresse 

oxidativo, através do aumento da produção de espécies reativas do oxigênio 

(ROS) (126).  O aumento do número de ROS pode potencialmente causar 

danos aos lipídeos, proteínas e ao DNA (126). As ROS podem também levar 

à mutagênese celular e induzir a proliferação de células tumorais (127). O 

organismo tem, no entanto, um sistema de defesa contra as ROS, chamado 

sistema de defesa antioxidante (127). Em geral, o organismo tem reservas 

adequadas  de  antioxidantes  para  balancear  a  produção  de  ROS  nas 

condições fisiológicas. Entretanto, quando essa produção é excessiva (o que 

pode acontecer num exercício físico muito prolongado, intenso ou exaustivo), 

a defesa pode se tornar inadequada,  sendo suplantada pela produção de 

ROS, levando ao estresse oxidativo, à lesão celular e tissular.

Alguns  estudos  têm reportado  o  aumento  de  lesões  oxidativas  em 

exercícios extremos (128, 129), porém não em  exercícios moderados (130). 

Existe  evidência de associação positiva entre  a prática de exercício físico 

moderado  e  regular  e  a  melhora  do  sistema  de  defesa  antioxidante, 

principalmente na capacidade de reparo enzimático (131), embora existam 

alguns  estudos  que  reportam  um  aumento  na  depleção  do  sistema 

antioxidante (132). O treinamento físico tem sido associado a uma diminuição 
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na perda de funcionalidade do sistema antioxidante que normalmente ocorre 

no envelhecimento (133). Assim, o exercício de moderada intensidade pode 

ser  significantemente  benéfico  para  melhorar  a  função  de  enzimas 

antioxidantes, as quais são essenciais para combater a produção diária de 

ROS. Exercícios muito intensos ou exaustivos, no entanto, poderiam levar a 

um aumento na produção de ROS que suplantasse o  sistema de defesa 

antioxidante, podendo levar ao aumento de danos oxidativos às células e à 

mutagênese celular (127). 

Os danos oxidativos e o sistema de reparo associados ao exercício 

têm o potencial de afetar todos os tipos de câncer, em todas as idades. A 

capacidade de reparo antioxidante é de maior significância quando o tecido 

ou orgão afetado têm grande capacidade proliferativa e quando no reparo 

estão envolvidas mutações críticas para a proliferação celular, como é o caso 

do câncer de cólon. Os mecanismos de reparo do DNA provavelmente serão 

menos eficazes quando o tecido é ou está em estado proliferativo rápido, o 

que ocorre quando da aplicação do carcinógeno químico (133).

Assim,  é  plausível  que  a  atividade  física  possa  ser  benéfica  ou 

deletéria, dependendo da intensidade ou rigor do protocolo de treinamento, e 

das  características  ou  estado  dos  organismos  submetidos  a  esses 

protocolos, o que pode explicar, em parte, os resultados desse estudo. Um 

fato  a  ser  considerado  é  que  a  BC é  degradada  no  citoplasma pela  via 

ubiquitina-proteassoma (84),  que também participa da resposta  de defesa 

contra os efeitos deletérios relacionados ao estresse oxidativo (155), sendo 

um possível mecanismo de ligação entre os processos.
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O  papel  da  insulina  como  promotor  da  carcinogênese  em  vários 

orgãos,  incluindo o cólon, também deve receber atenção (134,  153).  Tem 

sido  demonstrado  que  os  níveis  séricos  de  insulina  estão  elevados  em 

indivíduos com câncer e sem outras doenças relacionadas à hiperinsulinemia 

(135). Tem sido demonstrado que isso poderia ocorrer também em relação 

às  neoplasias  de  cólon,  além  de  outras;  nas  quais  a  prevalência  de 

hiperinsulinemia é positivamente associada com a incidência do câncer (136, 

137).

Os níveis séricos de insulina são fortemente influenciados pelos níveis 

de atividade física (137, 138). O treinamento físico resulta num aumento da 

sensibilidade  à  insulina,  resultando  em  menores  níveis  circulantes  desse 

hormônio  (140,  141).  A  hiperinsulinemia  produz  um  aumento  nos  níveis 

circulantes  do  fator  de  crescimento  similar  à  insulina  (insulin-  like  growth 

factor-1)  (IGF-1) e diminui  os níveis circulantes das proteínas carreadoras 

desse fator (aumentando sua biodisponibilidade no sangue) (142). O IGF-1 

tem sido apontado como um fator importante na promoção da carcinogênese 

(143). É sabido que o exercício físico agudo tem associação com aumento 

nos níveis de IGF-1 (144, 145),  enquanto há diminuição desses níveis no 

treinamento  físico  crônico  (144,  146),  o  que  também  pode  ter  alguma 

implicação nos resultados desse experimento.

Excelentes revisões têm sido publicadas sobre os efeitos da atividade 

física na resposta imune (147, 148). Evidências atuais sugerem que a maioria 

das neoplasias humanas não são geradas por fatores relacionados à 
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vigilância imunológica específica. No entanto, o câncer humano é em algum 

grau susceptível ao controle pelos mecanismos imunes inatos.

O exercício e o treinamento físico parecem afetar uma variedade de 

parâmetros  do  sistema imunológico inato,  numérica e funcionalmente  (43, 

149).  Linfócitos  T-citotóxicos,  células  natural  killer (NK),  células  LAK 

(lymphokine-activated  killer  cells),  e  monócitos/macrófagos  desempenham 

um papel de vigilância, eliminando células anormais. O exercício regular e 

moderado parece promover a proliferação de linfócitos, aumentar o número 

de células NK e aumentar a atividade das células LAK (147).

Os  efeitos  do  exercício  físico  sobre  o  sistema  imune  são 

freqüentemente indicados como possíveis moduladores na carcinogênese. A 

modulação do sistema imune pelo exercício tem o potencial tanto de inibir a 

carcinogênese (pela melhora da função imune), quanto de promover o câncer 

(através da supressão do sistema imune). Conforme tem sido observado para 

o  trato  respiratório  superior  (150),  pouco  exercício  ou  o  excesso  desse 

poderia aumentar o risco para o câncer se o sistema imune estiver envolvido 

no mecanismo da relação câncer-atividade física, o que pode estar ocorrendo 

nesse estudo.

De maneira interessante, conforme observado neste experimento, há 

uma semelhança de relação entre a atividade física e o câncer, e entre o 

exercício e as infecções, como demonstrado por Nieman (150, 151). Esse 

autor tem sugerido que a incidência de infecções, principalmente das vias 

aéreas superiores, pode ser diminuída através do exercício físico regular e 

moderado em relação aos sedentários, mas, por outro lado, pode ser 
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bastante  aumentada  nos  indivíduos  praticantes  de  exercício  de  grande 

intensidade.

6.2 – Possíveis efeitos da atividade física na carcinogênese humana

O fato da atividade física ter efeito sobre o desenvolvimento tumoral é 

persuasiva, mas ainda incompleta. A relação entre câncer e atividade física é 

complexa.  O  câncer  não  é  simplesmente  uma  doença  única,  mas  uma 

multiplicidade de patologias envolvendo aspectos genéticos e ambientais.

Como  poderia  um  estilo  de  vida  fisicamente  ativo  ter  impacto  na 

carcinogênese? Até o momento, os mecanismos que explicam a inibição do 

processo neoplásico mediante um aumento na quantidade de atividade física 

praticada permanecem obscuros. Diversas associações biológicas lógicas já 

foram levantadas para se explicar a relação entre câncer e atividade física 

(152), mas nenhuma explica essa relação na sua complexidade.

Não  foi  objetivo  deste  trabalho  a  elucidação  dos  mecanismos 

biológicos que possam estar envolvidos nos efeitos de diferentes tipos de 

exercício na carcinogênese colônica, mas algumas hipóteses puderam ser 

aventadas, as quais podem ser alvo de novos estudos no futuro.

Não  há  um  modelo  único  para  se  estudar  todos  os  aspectos 

envolvidos nos estudos que relacionam câncer e atividade física, tais como a 

prevenção e o controle dos tumores. Estudos nos quais mais de um modelo 

animal sejam utilizados podem ser necessários para o entendimento de como 

a atividade física e o exercício afetam o macro e o microambiente regulatório 
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(da mucosa colônica, por exemplo) durante a exposição aos carcinógenos ou 

durante a progressão tumoral e formação de metástases (33).

Independentemente do modelo experimental, estes nunca substituirão 

os estudos epidemiológicos ou os ensaios clínicos nos estudos envolvendo 

câncer  e  atividade  física,  haja  vista  as  limitações  já  comentadas 

anteriormente (item 2.2.2).

A partir dos dados do presente estudo experimental, apenas é possível 

aventar que o exercício físico exaustivo aumenta a susceptibilidade para o 

câncer  de cólon em ratos sedentários,  e  que o treinamento crônico pode 

reduzi-la.  Entretanto,  também  permitem  construir  a  hipótese  de  que,  de 

maneira similar à relação sugerida entre a atividade física e as infecções, a 

atividade física poderia ter um efeito protetor contra o desenvolvimento do 

câncer, se praticada regular e moderadamente, ou poderia aumentar o risco 

para  o  desenvolvimento  do  mesmo,  dependendo  do  tipo,  intensidade  e 

duração da atividade realizada.

74

74



Conclusões
____________________________________________________________________________________________

7 - CONCLUSÕES

7.1.  Os  três  biomarcadores  empregados  mostraram  resultados 

coerentes  no  que  tange  à  prevalência  destes  nas  diferentes  situações 

experimentais  aferidas,  o  que demonstra a confiabilidade e a utilidade do 

modelo experimental utilizado.

7.2.  Tendo  em  vista  os  biomarcadores  e  intervalos  de  tempo 

avaliados, pode-se concluir que os efeitos da atividade física já ocorrem nas 

etapas mais precoces da carcinogênese colônica.

7.3.  O  treinamento  físico  crônico  teve  efeito  protetor  contra  o 

desenvolvimento dos biomarcadores de transformação neoplásica do cólon.

7.4.  O  exercício  físico  exaustivo  aumentou  a  prevalência  dos 

biomarcadores de transformação neoplásica do cólon em ratos sedentários.

7.5. O treinamento físico crônico, quando associado ao exercício físico 

exaustivo,  não alterou a prevalência  dos biomarcadores de transformação 

neoplásica do cólon, com exceção do parâmetro proliferativo, que teve sua 

prevalência diminuída.
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ANEXOS

TABELA  1 –  Média  do  número  de  células  marcadas  positivamente  pelo 

PCNA por cripta por animal, em relação à média do número total de células 

por cripta nos animais dos grupos I a VII.

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo IV Grupo VI Grupo VII

1 23/140 22/154 16/150 58/174 46/168 28/150 36/152

2 20/134 20/150 18/146 56/162 58/172 32/152 28/148

3 24/142 16/148 26/148 54/172 54/168 32/150 28/156

4 20/152 24/150 22/148 62/186 58/170 30/152 26/144

5 16/148 18/148 22/150 48/174 50/172 32/148 34/150

6 22/140 18/150 24/154 56/168 54/168 28/152 32/152

7 18/142 20/148 16/150 52/170 48/164 34/148 30/152

8 16/136 22/148 20/150 54/166 50/172 30/148 32/152
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TABELA 2 – Índices médios de células positivamente marcadas pelo PCNA 

(iPCNA) para cada animal dos grupos de I a VII.

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo IV Grupo VI Grupo VII

1 0,164 0,142 0,106 0,333 0,273 0,186 0,236

2 0,149 0,133 0,123 0,345 0,337 0,210 0,189

3 0,169 0,108 0,175 0,313 0,321 0,213 0,179

4 0,131 0,160 0,148 0,340 0,341 0,197 0,180

5 0,108 0,121 0,146 0,275 0,290 0,216 0,226

6 0,157 0,120 0,155 0,333 0,321 0,184 0,210

7 0,126 0,135 0,106 0,305 0,292 0,229 0,197

8 0,117 0,148 0,133 0,325 0,290 0,202 0,210
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TABELA 3 – Índices médios de células positivamente marcadas pelo PCNA 

(iPCNA), e os respectivos desvios-padrões (SD), nos grupos de I a VII.

Grupo iPCNA±SD
I 0,1401±0,02273
II 0,1334±0,01680
III 0,1356±0,02421
IV 0,3211±0,02292
V 0,3081±0,02506
VI 0,2046±0,01540
VII 0,2034±0,02088
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TABELA 4 - Média do número de FCAs/cm2 por animal, e média do número 

de FCAs/cm2 e respectivos desvios-padrões por grupo, contados 30 campos 

microscópicos.

Animal Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII
1 3,4 8,6 1,8 3,7
2 3,1 7,4 1,7 3,3
3 4,0 8,9 1,8 3,5
4 3,8 9,2 2,1 4,2
5 4,1 7,9 1,6 3,6
6 3,0 8,0 1,7 2,9
7 3,1 7,8 1,4 4,4
8 3,9 9,2 2,1 3,0

Média±SD 3,550±0,4504 8,375±0,6902 1,775±0,2375 3,575±0,5285

Observação: nos grupos I a III não houve aparecimento de FCAs.
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TABELA 5 –  Média do número de CABC em relação ao número total  de 

criptas por animal, contados 30 campos microscópicos, e iCABC médios por 

grupo, e seus respectivos desvios-padrões.

Animal Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII
1 10/125 7/100 2/100 5/250
2 12/250 11/125 4/175 7/175
3 5/100 5/75 3/175 6/250
4 9/175 4/50 1/75 3/100
5 6/150 7/100 5/125 2/100
6 5/100 8/75 2/175 7/100

iCABC 0,0531±0,01375 0,0800±0,01507 0,0205±0,01041 0,0340±0,01918

Observação: nos grupos I a III não houve aparecimento de CABC.
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