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RESUMO 

VULCZAK, Anderson. Exercício físico aeróbico de intensidade moderada reduz a 

velocidade de crescimento e modula o metabolismo energético tumoral em modelo 

experimental de câncer de mama triplo-negativo. 2018. 95 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Centro 

Colaborador da OPAS/OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 

O câncer de mama ocupa o primeiro lugar em mortalidade dentre todos os tipos de 

câncer. O subtipo triplo-negativo (triple-negative breast cancer - TNBC) representa 15-20% 

de todos os tipos de câncer de mama com alta prevalência em mulheres pré-menopausa e 

destaca-se pelo seu grande tamanho tumoral e agressividade no estabelecimento de 

metástases, com impacto direto na redução da sobrevida dos pacientes. Apesar das evidências 

sobre os efeitos anti-tumorigênicos do exercício físico, tanto na prevenção como durante a 

carcinogênese, é comum que pacientes alterem sua rotina após o diagnóstico de câncer, 

frequentemente reduzindo as atividades físicas durante e após o tratamento. Em adição, os 

mecanismos pelos quais o exercício físico exerce papel anti-tumoral são pouco 

compreendidos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do exercício físico aeróbico 

moderado em modelo experimental de câncer de mama de tipo triplo-negativo, com ênfase na 

modulação do metabolismo energético tumoral. Foram utilizados camundongos fêmeas 

BALB/c em desenho experimental de 12 semanas, cuja inoculação de 1x10
4
 células 4T1 foi 

realizada após 8 semanas de treinamento. Após protocolo de exercício aeróbico moderado em 

esteira, foram realizadas análises do metabolismo mitocondrial tumoral, composição lipídica e 

expressão de genes relacionados à bioenergética e proliferação celular. Os resultados 

mostraram que o exercício aeróbico moderado reduziu 54,5% do volume e 42% da massa 

tumoral de animais que foram treinados antes e após a inoculação tumoral. Animais treinados 

apresentaram fosforilação oxidativa mais próxima ao seu limite máximo respiratório e menor 

respiração mitocondrial no tecido tumoral quando comparados ao grupo sedentário. O 

treinamento ocasionou redução no conteúdo de ácido fosfatídico e fosfatidilcolina. Enquanto 

a análise de expressão relativa de mRNA demonstrou aumento na expressão de genes 

relacionados à via metabólica glicolítica, como Hif1a, Glut-1, HKII, Ldha e Pdk, além dos 

supressores tumorais p53 e Lats2. Nossos resultados sugerem que a redução na velocidade de 

crescimento tumoral proporcionada pelo exercício físico aeróbico de carga moderada seja 

devida, pelo menos em parte, à modulação do metabolismo energético tumoral. Em conjunto, 

os dados do nosso estudo abrem novas perspectivas para a identificação de vias metabólicas 

sensíveis ao exercício físico, permitindo o melhor o entendimento de seus efeitos anti-

tumorigênicos. 

 

 

Palavras-Chave: 1. Exercício Físico. 2. Câncer de Mama. 3. Mitocôndria. 4. OXPHOS  

5. Metabolismo Tumoral. 

  



 
 

ABSTRACT 

VULCZAK, Anderson. Moderate-intensity aerobic physical exercise reduces tumor 

growth velocity and modulates tumor energy metabolism in the experimental model of 

triple-negative breast cancer. 2018. 95 f. Thesis (Ph.D. in Sciences) - University of São 

Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing”- PAHO/WHO Collaborating Centre for Nursing 

Research Development, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Breast cancer ranks first in mortality among all types of cancer. The triple-negative breast 

cancer (TNBC) accounts for 15-20% of all types of breast cancer with a high prevalence in 

premenopausal women and is notable for its large tumor size and aggressiveness in the 

establishment of metastasis, with a direct impact on the reduction of patients' survival. 

Altough evidence highlight the anti-tumorigenic effects of physical exercise both on the 

prevention as well as during carcinogenesis,  patients commonly change their routine after 

cancer diagnostic, usually reducing physical activity during and after treatment. Moreover, the 

mechanisms underlying the anti-tumor role of physical exercise remain poorly understood. 

The objective of this study was to evaluate the effects of moderate aerobic physical exercise 

in an experimental model of triple-negative breast cancer, with emphasis on the modulation of 

tumor energy metabolism. Female BALB / c mice were used in a 12-week experimental 

design, whose inoculation of 1x10
4
 4T1 cells was performed after 8 weeks of training. After 

the protocol of moderate aerobic exercise was carried out on the treadmill, analyzes of 

mitochondrial tumor metabolism, lipid content and qPCR of genes related to bioenergetics 

and tumorigenic process were performed. The results showed that moderate aerobic exercise 

reduced 54.5% of the volume and 42% the tumor mass of animals trained before and after 

tumor inoculation. Trained animals showed oxidative phosphorylation closest to the 

maximum respiratory limit and lower mitochondrial respiration in tumor tissue when 

compared to the sedentary group. The training resulted in a reduction in the content of 

phosphatidic acid and phosphatidylcholine. In the trained group, relative mRNA 

quantification analysis showed increased expression of genes related to the glycolytic 

metabolic pathway, such as Hif1a, Glut-1, HKII, Ldha, and Pdk, as well as of the tumor 

suppressors p53 and Lats2. Our results suggest that the reduction in tumor growth velocity 

provided by moderate-intensity aerobic physical exercise is due, at least in part, to the 

modulation of tumor energy metabolism. Together, data from our study open new 

perspectives for the identification of metabolic pathways sensitive to exercise, allowing better 

understanding of its anti-tumorigenic effects. 

Key words: 1. Physical Exercise. 2. Breast Cancer. 3. Mitochondria. 4. Tumor Metabolism. 
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Câncer de Mama 

A estimativa global de câncer em todo o mundo, conforme dados da Organização 

Mundial de Saúde / GLOBOCAN 2018, independentemente do sexo, aponta o câncer de 

mama como a neoplasia mais prevalente, superior a 6,8 milhões de casos, equivalente à 

15,7% de todos os casos de câncer no mundo (WHO, 2018). Em mulheres o câncer de mama 

ocupa o primeiro lugar em mortalidade dentre todos os tipos de câncer e a estimativa de 

incidência para 2018 é de mais de dois milhões de novos casos em âmbito mundial (Bray et 

al., 2018). No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que em 2018 

ocorram 59.700 novos casos de câncer de mama em mulheres e mais de 14 mil mortes 

relacionadas (INCA, 2018). Entretanto, a Organização Mundial de Saúde a partir de dados da 

GLOBOCAN 2018, indica números ainda maiores para o Brasil com relação ao câncer de 

mama, cuja incidência estimada é de 85.620 novos casos com 18.442 mortes em 2018, além 

de ter a maior prevalência dentre os tipos de câncer nos últimos cinco anos, com 262.226 

casos (WHO, 2018). 

Dados epidemiológicos têm apontado como fatores de risco para o desenvolvimento 

do câncer de mama a menarca precoce, nulidade, uso de anticoncepcionais orais, primeira 

gestação em idade mais jovem, menor tempo de amamentação, menopausa tardia e a terapia 

de reposição hormonal, além de histórico familiar (Barnard et al., 2015). Evidências 

demonstram que o estilo de vida é fator primordial como estratégia de prevenção contra o 

câncer de mama, cuja incidência aumenta com baixos índices de atividade física, sobrepeso e 

obesidade, consumo de álcool e tabaco (Harvie et al., 2015; Katzke et al., 2015), além de 

estresse psicológico (Kruk, 2014).  

Em relação a aspectos clínicos e morfológicos, o câncer de mama é considerado uma 

doença heterogênea. A maioria dos tumores de mama origina-se no epitélio ductal (cerca de 

80%) e são conhecidos como carcinoma ductal invasivo. No entanto, existem ainda outros 

subtipos de carcinomas que podem ser diagnosticados, como o lobular, o tubular, o mucinoso, 

o medular, o micropapilar e o papilar (INCA, 2018). Apesar de investigações apontarem para 

vários subtipos, métodos atuais de classificação do câncer de mama agrupam tumores em 

quatro subtipos intrínsecos geneticamente e molecularmente como câncer luminal A (baixa 

proliferação), luminal B (alta proliferação), super-expressão do fator de crescimento 

epidérmico humano receptor 2 (HER2), chamado também de HER2-overexpressing, e o 

basal-like, que expressa marcadores similares às células basais, é resistente à terapia 

endócrina e possui alta capacidade proliferativa (Yeo e Guan, 2017).  
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Embora haja discussão na literatura sobre a classificação mais adequada, o tipo basal-

like por vezes é nomeado equivocadamente de triplo-negativo (Aysola et al., 2013; Yao et al., 

2017; Yeo e Guan, 2017; Barbosa et al., 2018). É importante esclarecer que o câncer de 

mama triplo negativo (triple-negative breast cancer - TNBC) é um termo baseado em ensaios 

clínicos de imunohistoquímica para receptor de estrógeno (ER), progesterona (PR) e HER2, 

enquanto o basal-like é um fenótipo molecular inicialmente definido usando microarrays de 

cDNA. Adicionalmente, a maioria dos TNBC podem ser classificados dentro de um subgrupo 

basal-like, porém, esses termos não são sinônimos devido à ocorrência de discordância em 

torno de 30% entre os dois subgrupos (Anders e Carey, 2008).  

Os receptores hormonais e de crescimento, envolvidos na sinalização e crescimento 

celular, definem basicamente os subtipos moleculares de tumores de mama. O receptor de 

estrógeno, progesterona e HER2 são classicamente usados para subtipos de câncer de mama 

(Fulford et al., 2006). Nesse sentido, os tumores da mama podem ser classificados em [ER
+
 | 

PR
+
] HER2

+
, com resposta à terapia hormonal e melhor prognóstico. Os subtipos [ER

+
 | PR

+
] 

HER2
-
 e [ER

-
 | PR

-
 ] HER2

+
, apresentam prognóstico pior em comparação ao subtipo com 

todos os receptores positivos. Enquanto os subtipos com receptores negativos, conhecido 

como triplo-negativo [ER
-
 | PR

-
] HER2

-
, são pouco diferenciados, apresentam comportamento 

agressivo e são menos propensos a responder à terapia hormonal (Dai et al., 2016). 

As características histopatológicas dos TNBC’s incluem um alto grau nuclear, 

aumento da atividade mitótica, alta relação citoplasmática nuclear e taxa acelerada de 

proliferação tumoral (Elsawaf e Sinn, 2011). Além disso, o TNBC representa 15-20% de 

todos os tipos de câncer de mama, com alta prevalência em mulheres pertencentes a grupos 

étnicos específicos (i.e. afrodescendentes e hispânico-latino-americanas), em idade jovem, 

com menos de 50 anos e pré-menopausa (Carey et al., 2006; Yao et al., 2017). O TNBC 

também se caracteriza pelo seu grande tamanho tumoral e aumento de quatro vezes no risco 

de metástases, com maior frequência para os pulmões e o sistema nervoso central (Sihto et al., 

2011; Aysola et al., 2013). Este comportamento metastático agressivo contribui para o pior 

prognóstico e redução geral da sobrevida de pacientes com TNBC em comparação com os 

demais subtipos de câncer de mama (Aysola et al., 2013; Yao et al., 2017). 

As estratégias para o tratamento de TNBC são desafiadoras. Até o momento nenhuma 

terapia específica para o TNBC está disponível na prática clínica e a terapia padrão para este 

tipo molecular de câncer inclui agentes como taxanos, antraciclinas e ciclofosfamida (Yao et 

al., 2017). Outras estratégias terapêuticas incluem o uso de inibidores da polimerase de ribose 

poli ADP (inibidores da PARP), inibidores de receptor do fator de crescimento epidérmico 
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(EGFR), agentes antiangiogênicos (Anders e Carey, 2008; Aysola et al., 2013; Yao et al., 

2017), inibidores de receptores tirosina quinase, inibidores mTOR, além do interesse no papel 

dos compostos de platina, incluindo carboplatina e cisplatina (Yao et al., 2017). Sobretudo, é 

emergente a necessidade na busca por novas formas de intervenção, sejam adjuvantes, 

coadjuvantes ou neoadjuvantes, que além de eficazes no combate ao tumor, produzam o 

mínimo de efeitos colaterais ao paciente. A este respeito, ainda que de forma embrionária, 

pesquisas acerca dos efeitos do exercício físico na tumorigênese ganham espaço cada vez 

maior na literatura científica. 

Exercício Físico e Câncer de Mama 

Após o diagnóstico de câncer é comum que as pacientes alterem sua rotina, 

consequentemente diminuam suas atividades físicas durante o tratamento e raramente 

retornam aos níveis de exercícios físicos praticados anteriormente (Vaisberg e Mello, 2010; 

Wirtz e Baumann, 2018). No entanto, o treinamento físico em mulheres com câncer de mama 

em estágio inicial, durante ou após o tratamento do câncer, melhora a capacidade aeróbica, 

força muscular e a função física, reduz a ansiedade e a depressão, sobretudo, dando 

contribuição à melhoria da qualidade de vida (Speck et al., 2010; Ballard-Barbash et al., 

2012; Brown et al., 2012; Loprinzi et al., 2012; Figueira et al., 2018; Wirtz e Baumann, 

2018). 

Há agora evidências observacionais substanciais de que a prática regular de exercícios 

físicos de intensidade moderada à vigorosa reduz o risco de desenvolver câncer de mama na 

pós-menopausa (Friedenreich et al., 2010) e melhora a sobrevida após o diagnóstico de câncer 

de mama (Loprinzi et al., 2012; Schmidt et al., 2013). Além disso, a recorrência do câncer 

também parece depender do estilo de vida pré e pós diagnóstico/tratamento (Wirtz e 

Baumann, 2018). Embora os estudos sobre atividade física e câncer estejam concentrados em 

associações epidemiológicas, é importante elucidar os potenciais mecanismos biológicos 

capazes de sustentar os efeitos anti-tumorigênicos da atividade física, tanto na prevenção do 

câncer, como na atenuação da taxa de crescimento tumoral (Ruiz-Casado et al., 2017). 

Alguns mecanismos para esse efeito protetor da atividade física foram propostos, 

incluindo alterações nos hormônios sexuais, hormônios metabólicos, capacidade de reparo do 

DNA e baixo grau de inflamação sistêmica (Campbell e Mctiernan, 2007; Ballard-Barbash et 

al., 2012). As alterações na vascularização e fluxo sanguíneo em tumores, as relações entre o 

câncer, tecido muscular e o metabolismo, assim como, a disponibilização de substratos e a 

função imunológica, são sugeridos como possíveis mecanismos pelos quais o exercício físico 
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pode exercer influência sobre a carcinogênese (Pedersen et al., 2015; Ruiz-Casado et al., 

2017). 

Deste modo, o entendimento da relação entre a atividade física e tumorigênese pode 

fornecer evidências e corroborar qualitativamente no âmbito da prescrição de exercícios 

físicos para pessoas com e sem câncer, e tais investigações podem levar a novas pistas para a 

biologia do câncer, que podem auxiliar na elaboração de novas modalidades na prevenção e 

tratamento do câncer (Mctiernan, 2008). Neste contexto, apesar do crescente número de 

publicações, os dados de pesquisa são incompletos e com limitações metodológicas, 

sobretudo, com recomendações gerais de prescrição de exercícios físicos, sem especificidade 

e que muito se assemelham as recomendações para indivíduos saudáveis (Wirtz e Baumann, 

2018). No geral, ainda não há intervenção específica de treinamento físico para prevenir a 

incidência, recorrência ou a mortalidade relacionada ao câncer de mama.  

Nesse sentido, estudo de meta-análise envolvendo roedores demonstrou que a 

intensidade do exercício físico parece ser determinante para a modulação da tumorigênese, 

com benefícios acumulados em sessões com exercícios de intensidade moderada ou vigorosa, 

e duração de 30 a 45 min, com frequência de cinco vezes por semana (Figueira et al., 2018). 

Contudo, nesta meta-análise não há distinção entre camundongos e ratos, além de agrupar os 

mais diferentes métodos para indução tumoral (i.e. químicos, transgênicos e inoculação de 

células tumorais).  

Estudos experimentais em modelo animal, utilizando-se de camundongos e exercícios 

forçados em esteira, com intensidade moderada ou exercício voluntário na roda-livre, têm 

mostrado efeito benéfico do exercício físico na redução da carcinogênese mamária, com 

consequente redução do tamanho tumoral (Murphy et al., 2011; Goh et al., 2014; Shalamzari 

et al., 2014; Aveseh et al., 2015; Betof et al., 2015; Khori et al., 2015). Estes protocolos têm 

sido desenvolvidos por tempo médio de 45 min, cinco vezes na semana, com duração de 4 a 8 

semanas. Além disso, as investigações também têm mostrado que o exercício físico é capaz 

de causar aumento da densidade e perfusão tecidual com consequente redução da hipoxia 

intratumoral e aumento de apoptose (Shalamzari et al., 2014; Isanejad et al., 2016), redução 

nos níveis de citocinas e fatores de transcrição pró-inflamatórios (Khori et al., 2015), 

supressão de receptores de estrógeno (Isanejad et al., 2016) e redução nos níveis de 

hormônios sexuais (McTiernan, 2008).  

De modo geral, os poucos estudos disponíveis na literatura demonstram efeitos 

positivos do exercício físico, seja como estratégia preventiva ou terapêutica contra o câncer de 

mama e apontam para o fato do esforço físico ter a capacidade de influenciar o crescimento e 
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progressão de tumores, com influência sobre mecanismos angiogênicos, hormonais e 

imunológicos, possivelmente relacionados com alterações no microambiente tumoral. 

Microambiente Tumoral 

Há mais de quatro décadas as pesquisas tinham como foco principal as células 

tumorais, entretanto, evidências indicam que os tumores são compostos de parênquima e 

estroma tumoral (Mao et al., 2013). Na última década, o microambiente tumoral (TME - 

tumor microenvironment) e seu constituinte de células ''estromais'' tiveram maior destaque, 

englobando um vasto campo de investigação. O TME é o ambiente celular no qual existe o 

tumor, incluindo vasos sanguíneos circundantes, células do sistema imunológico, fibroblastos, 

células inflamatórias derivadas da medula óssea, moléculas de sinalização e a matriz 

extracelular (Pavlides et al., 2009). O tumor e o microambiente circundante estão intimamente 

relacionados e interagem constantemente (Hanahan e Coussens, 2012). Logo, os tumores 

podem influenciar o microambiente, liberando sinais extracelulares e promovendo a 

tumorigênese, enquanto que as células do microambiente tumoral também podem afetar o 

crescimento e desenvolvimento de células cancerosas.  

Uma das evidências diretas de que o microambiente desregulado afeta a tumorigênese 

é que tecidos sujeitos a inflamação crônica geralmente exibem alta incidência de câncer, além 

de apresentarem modulações de células do sistema imune (Quail e Joyce, 2013; Turley et al., 

2015). Nesse sentido, o principal mecanismo da imunidade a tumores é por meio da resposta 

de células T, cuja atividade anti-tumoral pode ser resultante da morte direta de células 

tumorais por linfócitos T citotóxicos CD8
+
. Porém, na maioria dos casos a resposta imune 

adaptativa contra células tumorais é extremamente fraca e ineficiente (Mantovani et al., 

2008). O próprio tumor e o TME regulam negativamente as respostas imunes e escapam da 

detecção imune inicial, devido ao microambiente imunossupressor que restringe a infiltração 

e ativação de células T, seja pela ação de citocinas, prostaglandinas, restrição de glicose, ou 

mesmo pelo recrutamento de populações imunossupressoras encarregadas de manter a 

tolerância imunológica (Jiang, Y. et al., 2015).  

Em adição, a hipoxia é um hallmark do microambiente tumoral, como resultado da 

vascularização defeituosa e redução da perfusão sanguínea, tornando o TME hipóxico e com 

baixo pH (Justus et al., 2015). A hipóxia e a acidose têm efeitos complexos no metabolismo 

celular, na evolução das células cancerosas, função oncogênica e supressora de tumores, além 

de metástases. Além disso, por meio de fatores induzidos por hipóxia (HIF’s) os genes 

glicolíticos, como hexoquinases, lactato desidrogenase (LDH) e transportadores de glicose 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibroblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Extracellular_matrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Extracellular_matrix
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(GLUT), são regulados positivamente, fato que gera realce do metabolismo glicolítico nas 

células tumorais (Wallace, 2012).  

A investigação sobre o fenótipo metabólico de células cancerosas tem como marco 

inicial a pesquisa de Otto Warburg, no início do século XX, quando notou que células 

tumorais apresentavam exacerbada produção de lactato, mesmo em condições normais de 

oxigênio, que o levou a denominar tal efeito de “glicólise aeróbica”, também denominado 

posteriormente de “Efeito Warburg” (Wallace, 2012; Vyas et al., 2016; Zong et al., 2016) 

(Figura 1). Assim, ao considerar tal fenótipo e TME, a produção excessiva de lactato pela via 

glicolítica extravasa das células tumorais e contribui para a acidificação do TME, 

consequentemente, isto favorece a tumorigênese em função de tornar o ambiente hostil para 

células do sistema imune ao mesmo tempo em que mantém o meio intracelular menos ácido 

(Justus et al., 2015).  

Por outro lado, o TME poderia influenciar e favorecer o crescimento tumoral devido à 

colaboração de fibroblastos associados ao tumor, fornecendo substratos metabólicos 

diretamente às células tumorais em um evento denominado “Efeito Warburg Reverso” 

(Pavlides et al., 2009; Wallace, 2012; Witkiewicz et al., 2012). Neste modelo, o estresse 

oxidativo oriundo das células tumorais direciona a secreção de lactato a partir dos fibroblastos 

associados ao câncer (CAF’s), que através de transportadores de monocarboxilatos (MCT’s) 

são transportados para células tumorais. Como consequência, o lactato secretado estimula o 

metabolismo oxidativo mitocondrial - fosforilação oxidativa (OXPHOS) - nas células 

cancerosas, e é possível que o mesmo ocorra com cetonas e glutamina, que podem ser 

utilizados como “combustível” no metabolismo mitocondrial (Pavlides et al., 2009; 

Witkiewicz et al., 2012).  

Estes mecanismos que envolvem CAF’s induzem a carcinogênese mamária e 

promovem a invasão e metástase no câncer de mama (Mao et al., 2013). A indução de invasão 

ocorre pelo aumento na atividade de metaloproteinases, angiogênese, extravasamento de 

células tumorais e múltiplos eventos incluindo a transição epitélio mesenquimal (EMT), até 

finalmente formar uma nova colônia em microambiente distante (Hanahan e Coussens, 2012; 

Mao et al., 2013). Portanto, as células cancerosas são capazes de alterar seu metabolismo em 

favor da tumorigênese. Embora grande parte da reprogramação metabólica seja considerada 

intrínseca das células cancerosas, há evidências emergentes de moduladores extrínsecos no 

microambiente tumoral (Mantovani et al., 2008; Pavlides et al., 2009; Whiteside et al., 2011; 

Hanahan e Coussens, 2012; Mao et al., 2013). 
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Figura 1 - Esquema geral de vias metabólicas ativas durante o Efeito Warburg. 

O ambiente hipóxico ativa HIF-1α, responsável por realçar enzimas da via glicolítica (vermelho). Atualmente, 

CDK-8 também é considerada como indutor de realce da via glicolítica. A redução na função mitocondrial leva a 

exportação de citrato e malato para o citosol, posteriormente utilizados para vias anabólicas. O MCT-1 importa 

lactato do meio extracelular para utilização como substrato energético, enquanto MCT-4 exporta lactato para o 

meio extracelular, aumentando o pH intracelular. 
GLUT1: glucose transporter 1; MCT: monocarboxylate transportes, MCT 1/2; HK-II: hexokinase II; LDHA: 

lactate dehydrogenase A; PDH: pyruvate dehydrogenase; PDK: pyruvate dehydrogenase kinase; GLS: 

glutaminase; ME: malic enzyme; NADP+/NADPH: nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidized / 

nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced; HIF: hypoxia-inducible factors; CDK-8: cyclin-

dependent kinase 8; ACC: acetyl-CoA carboxylase, alpa/beta; NAD+/NADH: nicotinamide adenine 

dinucleotide oxidized / nicotinamide adenine dinucleotide reduced; ETC: electron transport chain. 

Nesse sentido, as alterações no metabolismo lipídico têm sido reportadas em muitos 

tipos de câncer, com influência na proliferação, diferenciação, apoptose, inflamação, 

autofagia, motilidade e homeostase da membrana (Baumann et al., 2013; Beloribi-Djefaflia et 

al., 2016). Os lipídios desempenham vários papéis importantes nos níveis celular e orgânico. 

Os ácidos graxos são os principais blocos de construção para a síntese de triacilglicerídeos 

(TAG), usados principalmente para armazenamento de energia. Os fosfoglicerídios, 

juntamente com os esteróis e esfingolípidos, representam os principais componentes 

estruturais das membranas biológicas. Enquanto os lipídios também podem ter papéis 

importantes na sinalização, funcionando como segundos mensageiros e como hormônios 

(Santos e Schulze, 2012). 
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A distribuição lipídica dentro da célula é rigidamente regulada, com os TAG’s sendo 

predominantemente encontrados em gotículas lipídicas intracelulares, enquanto os 

fosfolipídios são os principais constituintes das membranas (Santos e Schulze, 2012; Beloribi-

Djefaflia et al., 2016). Os glicolipídios estão localizados no folheto externo das membranas, 

juntamente com a fosfatidilcolina (PC) e esfingomielina (SM), enquanto os fosfatidilinositóis 

(PI) e fosfatidilserinas (PS) são predominantemente localizados no folheto interno da 

membrana (Bretscher, 1972; Baumann et al., 2013). Os lipídeos de membrana também dão 

origem a segundos mensageiros, como diacilglicerol (DAG) e fosfatidilinositol-3,4,5-

trifosfato (PIP3), que são formados em resposta a estímulos extracelulares (Rohrig e Schulze, 

2016). 

Assim, os lipídios servem como sensores que transmitem informações sobre diversos 

estados celulares para apoiar o desenvolvimento e a homeostase. Disrrupções dessas vias de 

sinalização e mecanismos representam um fator significativo na fisiopatologia do câncer e 

doenças metabólicas (Baumann et al., 2013; Rohrig e Schulze, 2016). 

Alguns cânceres, incluindo mama e próstata mostram aumento da síntese de ácidos 

graxos, que desempenha papel importante na patogênese do câncer (Santos e Schulze, 2012). 

Em adição, a importância da síntese de membrana nas células cancerosas tem sido destacada 

pela observação de que a expressão e atividade da colina quinase, uma enzima necessária para 

a síntese de fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina (os principais fosfolipídios encontrados 

nas membranas celulares) cujo aumento é relatado em tumores de vários tecidos e se 

correlaciona com o pior prognóstico (Ramirez De Molina et al., 2002; Baumann et al., 2013). 

De fato, os tumores de mama, quando comparados com o tecido normal adjacente, foram 

caracterizados por um notável aumento de fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina na 

membrana (Beloribi-Djefaflia et al., 2016), assim como o ácido fosfatídico (PA), considerado 

um oncometabólico (Sliva et al., 2000; Zhang e Du, 2009; Bruntz et al., 2014; Han et al., 

2018). Portanto, as vias reguladoras do metabolismo lipídico desempenham papel 

fundamental no desenvolvimento tumoral, e são consideradas importantes alvos de 

investigação para intervenção clínica. 

Adicionalmente, outra via importante de sinalização para o processo de 

desenvolvimento tumoral e possíveis mecanismos para o surgimento de metástases é a via de 

sinalização Hippo, a qual desempenha papel crucial na proliferação celular, apoptose, 

diferenciação e desenvolvimento tumoral (Bae et al., 2017). Quando ativada a via Hippo 

desempenha papel importante como supressor de tumor em mamíferos, enquanto distúrbios 

da via e regulação negativa são frequentemente detectados em cânceres humanos e 
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correlacionados com as propriedades agressivas das células cancerosas (Bao et al., 2011). Os 

principais responsáveis pela via de sinalização Hippo são as oncoproteínas YAP e TAZ, que 

atuam como fatores de transcrição juntamente com TEAD (membro da família de domínio 

TEA) no núcleo. A ativação de LATS1 e LATS2, cuja ação é fosforilar YAP e TAZ, é 

regulada por múltiplos mecanismos moleculares e fatores podem afetar a atividade da via 

Hippo, além da fosforilação simples de YAP e TAZ por LATS (Bae et al., 2017). Logo, 

LATS é responsável por fosforilar e inativar YAP e TAZ e consequentemente exerce papel de 

supressor tumoral (Bao et al., 2011; Bae et al., 2017) (Figura 2). 

 
Figura 2 - Via de Sinalização Hippo. 

A ativação da cascata de sinalização da via Hippo ocorre por meio da fosforilação inibitória de YAP/TAZ, que 

resulta na sua retenção citoplasmática e degradação proteosomal. Quando a cascata da via Hippo não está ativa, 

YAP/TAZ é translocado para o núcleo e promove a transcrição de genes alvo. MST: sterile 20-like kinase 

(MST1 e MST2); LATS: large tumor suppressor (LATS1 e LATS2); YAP: Yes-associated protein; TAZ: PDZ-

binding motif; TEAD: TEA domain-containing sequence-specific transcription factors (TEAD1 a 

TEAD4).Adaptado de Maugeri-Sacca e De Maria (2016). 

Em adição, as investigações acerca do câncer de mama levaram à descoberta de 

várias vias de sinalização complexas relacionadas a tumorigênese da mama, na qual a via 

Hippo está implicada na proliferação tumoral e acometimento de metástases relacionadas ao 

tumor mamário, (Shi et al., 2015; Maugeri-Sacca e De Maria, 2016; Britschgi et al., 2017; 

Wei et al., 2018). A via Hippo também desempenha papel nas metástases pulmonares e foi 

observado que o aumento na expressão isolada de YAP ou TAZ leva a formação de 

metástases pulmonares em camundongos (Lamar et al., 2012; Bartucci et al., 2015). Enquanto 

animais knockdown para YAP ou TAZ no câncer de mama, reduzem a incidência de 

metástases pulmonares (Chen et al., 2014; Bartucci et al., 2015). Além disso, a via Hippo 

também está relacionada às metástases ósseas do câncer de mama pela ativação de YAP/TAZ 

em células tumorais (Rashidian et al., 2015; Li et al., 2017). Várias linhas de evidência 
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sugerem que a deleção ou mutação de LATS1/2 leva a um fenótipo de câncer de mama mais 

agressivo, com maior capacidade invasiva (Visser e Yang, 2010; Maugeri-Sacca e De Maria, 

2016; Li et al., 2017; Furth et al., 2018; Wei et al., 2018) e evidências têm sugerido que um 

dos pontos importantes para a ativação da via Hippo são perturbações homeostáticas 

relacionadas à privação de substratos energéticos (Mao et al., 2015; Ardestani et al., 2018; 

Furth et al., 2018).  

Nessa perspectiva, torna-se importante considerar que o exercício físico, 

independentemente da condição patológica, perturba vários processos fisiológicos que são 

regulados por muitos circuitos integrados de controle homeostático (Koelwyn, G. J. et al., 

2017). Enquanto a reprogramação do ambiente sistêmico pode impactar em níveis tecidual e 

celular no microambiente de órgãos distantes, que potencialmente abrigam células 

transformadas ou um conjunto de células preparadas para a transformação maligna (Koelwyn, 

Graeme J. et al., 2017). De modo geral, este entendimento global sustenta hipóteses de que o 

exercício físico crônico pode atuar no microambiente tumoral (Koelwyn, G. J. et al., 2017; 

Wiggins et al., 2018). 

Corroborando, há evidências sobre o impacto do exercício físico sobre o TME em 

modelo experimental de câncer de mama, o qual demonstrou redução de citocinas pró-

inflamatórias (Hojman et al., 2011; Khori et al., 2015; Molanouri Shamsi et al., 2017). 

Admite-se também que os macrófagos estejam envolvidos no efeito supressor do exercício 

sobre o crescimento tumoral em função do aumento da citotoxicidade avaliada após o 

treinamento físico (Pedersen et al., 2015). Adicionalmente, em modelo experimental de 

melanoma, demonstrou-se que o exercício foi capaz de realçar o conteúdo de células NK, com 

consequente redução do tamanho tumoral (Pedersen et al., 2016). Entretanto, nenhuma 

alteração no infiltrado de linfócitos foi observada após exercício físico em meio aquático com 

modelo experimental de câncer de mama (Bianco et al., 2017). Além disso, estima-se que o 

exercício aeróbico pode melhorar a perfusão e amenizar a hipoxia tumoral via estímulos 

angiogênicos e redução na expressão de HIF’s em modelos xenográficos de câncer de mama 

(Betof et al., 2015; Khori et al., 2015; Isanejad et al., 2016; Wiggins et al., 2018). Contudo, a 

magnitude acerca do impacto do exercício físico no TME pode ser dependente do tipo 

tumoral (Glass et al., 2017).  

O papel do exercício físico sobre o metabolismo tumoral está alicerçado na capacidade 

de adaptação que o treinamento exerce sobre a redução circulatória de fatores de crescimento, 

como insulina e IGF, assim como, restrição a disponibilidade de glicose à células tumorais, 

competindo diretamente com o tumor por substratos energéticos, fato que influencia 
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diretamente a ativação de vias metabólicas como PI3K/Akt, reconhecidamente importantes 

para a tumorigênese (Koelwyn, G. J. et al., 2017). Em modelo xenográfico de tumor de 

mama, o treinamento físico foi capaz de reduzir os transportadores de monocarboxilato 

(MCT’s) e concentrações de lactato em lisados tumorais, acompanhado da redução da massa 

tumoral (Aveseh et al., 2015). Da mesma forma, em modelo experimental de tumor hepático, 

o treinamento de intensidade moderada em meio aquático demonstrou reduzir não apenas o 

tamanho tumoral, mas também a incidência de metástases, com impacto em moléculas de 

adesão celular (Zhang et al., 2016). No entanto, ainda há uma lacuna acerca das vias 

metabólicas e de sinalização pelas quais o exercício físico possa exercer seus efeitos anti-

tumorigênicos. 

Metabolismo Mitocondrial e Tumorigênese 

As mitocôndrias são importantes fábricas bioenergéticas e biossintéticas para a 

função celular e ao longo do século XX muitos cientistas elucidaram a maquinaria 

responsável pela respiração mitocondrial, ciclo do ácido tricarboxílico (TCA), cadeia de 

transporte de elétrons, complexo da ATP-sintase, dentre tantas outras características 

fundamentais das mitocôndrias para o metabolismo, tanto bioenergético como de homeostase 

celular (Wallace, 2012; Vyas et al., 2016).  

No entanto, desde que Otto Warburg, décadas atrás descobriu que células cancerosas 

sofrem “glicólise aeróbica”, convertendo glicose em lactato mesmo na presença de oxigênio 

(Wallace, 2012), as mitocôndrias passaram a representar um importante ramo da pesquisa 

oncológica. Os achados de Otto Warburg, caracterizados pela inibição da oxidação completa 

da glicose para alimentar a respiração mitocondrial, chamaram a atenção para o papel das 

mitocôndrias na tumorigênese e levaram Warburg à hipótese de que tal alteração metabólica 

ocorreu devido a uma falha respiratória, e este evento metabólico crítico poderia ser 

considerado então, “a origem da célula cancerosa” (Warburg, 1956; Scatena, 2012; Wallace, 

2012). É importante ressaltar que o aumento da atividade glicolítica observada por Warburg, 

foi semelhante ao observado nas células embrionárias, conduzindo-o a concluir que as células 

cancerosas, de alguma forma, retornam a um padrão metabólico primitivo (Warburg, 1956). 

As hipóteses e/ou justificativas para tais alterações metabólicas mitocondriais foram 

alicerçadas de modo geral sob a alegação que este fenótipo confere vantagens adaptativas às 

células cancerosas. Por exemplo, a glicólise sozinha gera ATP mais rapidamente do que a 

glicólise acoplada a OXPHOS, apesar da baixa eficiência (Smolkova et al., 2010); o aumento 

da captação de glicose associado a redução na OXPHOS permite uma maior utilização da via 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cancer-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/glucose
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/carcinogenesis
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das pentoses fosfato. Isto produz ribose para a síntese de ácidos nucléicos de novo e NADPH, 

a principal fonte de equivalentes redutores para as vias anabólicas (Moreno-Sanchez et al., 

2007; Wallace, 2012); o acúmulo de piruvato e formação de lactato, que resulta em 

acidificação celular, parecem favorecer células cancerosas à invasão (Wu et al., 2007; 

Weinberg e Chandel, 2009; Vyas et al., 2016); alguns dos piruvatos acumulados também 

podem ser redirecionados para a síntese lipídica (Moreno-Sanchez et al., 2007; Wallace, 

2012; Vyas et al., 2016); similarmente, a diminuição da OXPHOS leva ao acúmulo de citrato 

e à sua exportação da matriz mitocondrial, onde é convertido em acetil-CoA citosólico e pode 

ser utilizado para síntese de ácidos graxos e colesterol (Moreno-Sanchez et al., 2007; Vyas et 

al., 2016). 

Além disso, também é importante considerar que alguns cânceres têm mutações em 

enzimas mitocondriais do TCA. Mutações estas que desencadeiam na inibição da enzima 

succinato desidrogenase (SDH) e aumentam os níveis de succinato mitocondrial e citosólico, 

com subsequente inibição de prolil hidroxilases (PHD’s) dependentes do α-cetoglutarato, 

causando assim a estabilização do fator induzível por hipóxia 1α (HIF1α). O HIF1α 

estabilizado é então translocado para o núcleo e provoca mudanças no metabolismo 

energético com realce da via glicolítica (Wallace, 2012; Vyas et al., 2016). O HIF1α também 

pode ser estabilizado quando PHD’s são inativadas por espécies reativas de oxigênio (ROS) 

que foram geradas a partir da cadeia de transporte de elétrons (Wallace, 2012; Zong et al., 

2016). O papel de HIF no realce do metabolismo glicolítico ocorre quando é deslocada a 

atividade da piruvato-desidrogenase (PDH), haja vista que HIF estimula a fosforilação de 

PDH por meio da piruvato-desidrogenase quinase (PDK), além de aumentar a expressão de 

enzimas glicolíticas (Gogvadze et al., 2008). Ainda, a fumarato hidratase (FH) converte 

fumarato em malato, e células que apresentam mutações em FH produzem até 100 vezes mais 

fumarato, sete vezes mais succinato, e têm diminuição acentuada nos níveis de malato e 

citrato (Wallace, 2012). A enzima isocitrato desidrogenase (IDH), responsável por reduzir 

NADP
+
 reversivelmente em NADPH para fornecer energia suficiente em conduzir a 

carboxilação redutiva de isocitrato à α-cetoglutarato. Mas, quando ocorrem mutações em IDH 

o NADPH pode ser utilizado para reduzir α-cetoglutarato em 2-hidroxiglutarato (2HG). Como 

resultado, nas células mutantes a IDH produz níveis aumentados de 10 a 100 vezes 2HG, 

considerado como "oncometabólico" (Wallace, 2012). Além disso, a maioria dos cânceres 

demonstram mutações oncogênicas em K-ras, c-Myc e fosfatidilinositol-3 (PI3) quinase ou 

perda de fosfatase e homólogo de tensinas (PTEN) e p53, que são capazes de inativar 

complexos respiratórios mitocondriais, mas promovem a glicólise (Heiden et al., 2009).  
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Nesse sentido, além das mitocôndrias fornecerem energia e precursores para a 

formação de blocos de construção para novas células, elas também atuam no controle da 

homeostase redox, sinalização oncogênica e apoptose (Alirol e Martinou, 2006; Gogvadze et 

al., 2008; Smolkova et al., 2011; Wallace, 2012; Vyas et al., 2016; Zong et al., 2016), 

demonstrando seu papel fundamental para a homeostase celular. É evidente que as células 

cancerosas apresentam vários graus de glicólise aumentada, dependendo do tipo da célula e 

condições de crescimento. Geralmente, na presença de oxigênio, as células cancerosas 

produzem cerca de 60% do seu ATP através da glicólise (Nakashima et al., 1984; Chen et al., 

2007), enquanto as células normais parecem gerar a maior parte de seu ATP através da 

fosforilação oxidativa mitocondrial, usando glicose, ácidos graxos e outros intermediários 

metabólicos como fontes de energia. A este respeito, inicialmente foi determinado que a 

agressividade do tumor estivesse correlacionada com a baixa atividade da cadeia respiratória 

mitocondrial, enquanto o aumento da fosforilação oxidativa poderia reduzir o crescimento do 

tumor (Rossignol et al., 2004; Weinberg e Chandel, 2009; Wallace, 2012). 

Entretanto, nem todos os tumores compartilham essa propriedade do “efeito 

Warburg”, há evidências que defeitos na respiração mitocondrial não são geralmente a causa 

do “efeito Warburg” (Moreno-Sanchez et al., 2007). Além disso, a maioria os cânceres ainda 

mantêm a função mitocondrial, incluindo a respiração. Alguns tumores têm altos níveis de 

fosforilação oxidativa, enquanto outros que são relativamente glicolíticos, ainda mantêm a 

respiração mitocondrial e outras funções (Zu e Guppy, 2004; Smolkova et al., 2011). A 

confirmação de que as células tumorais dependem da mitocôndria funcional reside na 

evidência de que células cancerosas cujo mtDNA foi eliminado apresentam redução nas taxas 

de crescimento e diminuição na capacidade de colonização (Morais et al., 1994; Cavalli et al., 

1997; Tan et al., 2015). Nesse sentido, a investigação de Tan e colaboradores (2015) com 

modelo experimental de câncer de mama triplo-negativo (células 4T1), demonstrou que 

células tumorais cujo mtDNA foi eliminado, tem retardo na velocidade de crescimento 

tumoral. Por sua vez, a formação do tumor demonstrou ser associada à aquisição do mtDNA 

oriundo das células do hospedeiro, presentes no TME, que por sua vez foram transferidas às 

células cancerosas o que resultou no restabelecimento da respiração mitocondrial e eficácia da 

tumorigênese (Tan et al., 2015). Além disso, células desprovidas do mtDNA não foram 

capazes de gerar nódulos metastáticos no pulmão, ao contrário, células isoladas das 

metástases pulmonares exibiram reestabelecimento completo da função respiratória 

mitocondrial (Tan et al., 2015). Estas e outras descobertas sugerem que o papel das 

mitocôndrias no câncer é ainda mais complexo do que o sugerido por Otto Warburg. Em 
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contraste, pesquisas apontam para a importância da função mitocondrial no realce da 

tumorigênese, corroborando com a agressividade tumoral. 

Não obstante, faz-se necessário considerar que os diferentes tumores podem 

apresentar características metabólicas distintas. Há tumores com fenótipo metabólico 

predominantemente glicolítico, como tumores cerebrais, o glioma C6, meduloblastoma, 

meningioma, além de canceres do cólon, como o CT-26 e LoVo adenocarcinoma Novikoff 

(Moreno-Sanchez et al., 2007). Enquanto o câncer de pele melanoma, câncer de pulmão e 

alguns tipos de câncer de mama são predominantemente oxidativos. Há ainda tumores com 

metabolismo misto, tanto glicolítico como oxidativo, como por exemplo, glioblastoma, 

Ehrlich, Walker-256 e MCF-7 (Moreno-Sanchez et al., 2007).  

Ademais, essas organelas são altamente dinâmicas, e por meio de processos de fissão e 

fusão mitocondrial, sofrem mudanças em sua morfologia, comprimento, tamanho e número 

(Liu et al., 2012). Por conseguinte, a dinâmica mitocondrial é capaz de afetar sua função e 

vice-versa (Wang et al., 2009). A fissão envolve pelo menos duas proteínas, a DRP1 e outra 

chamada Fissão 1 (Fis1). A fusão, por sua vez, é regulada por três grandes GTPases, 

chamadas de Mitofusina 1 (Mfn1), Mitofusina 2 (Mfn2) e proteína atrofia óptica 1 (OPA1) 

(Wang et al., 2009; Boland et al., 2013; Wai e Langer, 2016; Maycotte et al., 2017). O 

equilíbrio entre os eventos de fusão e fissão mitocondrial são importantes para a manutenção 

metabólica celular, além de renovar as organelas danificadas (Maycotte et al., 2017). Quanto 

ao efeito metabólico, o quadro predominante de fusão mitocondrial é caracterizado por 

aumento da OXPHOS e produção de ATP mitocondrial, diminuição na síntese protéica e 

aumento da autofagia (Maycotte et al., 2017). Enquanto a fissão mitocondrial desencadeia 

defeitos na OXPHOS e redução no consumo de ATP mitocondrial, excesso de nutrientes no 

ambiente celular, disfunção e proliferação celular, estresse severo e morte de células, além de 

disfunção mitocondrial e aumento da eliminação por mitofagia (Maycotte et al., 2017). 

Portanto, as mitocôndrias e células tumorais possuem alta plasticidade e são capazes 

de se adaptar aos mais diferentes microambientes. A este respeito, é razoável admitir que 

durante a tumorigênese as células tumorais passam por transformações metabólicas que 

favorecem o seu desenvolvimento. Há quase uma década Smolková e colaboradores (2011) e 

Jose e colaboradores (2011) propuseram a hipótese de que ocorrem estágios ou “ondas” de 

transformação, capazes de interferir no fenótipo metabólico e reestabelecer a fosforilação 

oxidativa em células tumorais. 

Nesse sentido, pelo menos quatro ondas de transformação ocorrem até que as células 

tumorais se disseminem, provocando metástases. Neste modelo, um estímulo original, ainda 
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que desconhecido, leva à desregulação da sinalização de informações e ativa oncogenes e / ou 

células-tronco cancerosas, dando início à primeira onda de transformação de células tumorais, 

enquanto a segunda onda de transformação caracteriza-se pela hipóxia, devido a alta taxa de 

proliferação e angiogênese deficitária, com destaque para a sinalização mediada por HIF’s e 

subsequente realce de enzimas glicolíticas (Alirol e Martinou, 2006; Weinberg e Chandel, 

2009; Smolkova et al., 2010; Jose et al., 2011; Smolkova et al., 2011; Wallace, 2012; Zong et 

al., 2016). Portanto, nas duas primeiras ondas/estágios de transformação celular o 

metabolismo da glicólise é favorecido em comparação a OXPHOS, ou seja, o fenótipo 

clássico do “efeito Warburg”. Na sequência, a terceira onda de transformação, tem como 

principal marcador a restrição à glicose, com o fornecimento de energia provindo via 

anaplerose, haja vista a escassez de nutrientes devido à alta taxa de proliferação, porém, a 

função da OXPHOS é parcialmente restaurada devido à reprogramação gênica via LKB1-

AMPK-p53 e/ou pela via PI3K-Akt-mTOR, além do aumento na biogênese mitocondrial via 

PGC-1α (Smolkova et al., 2010; Jose et al., 2011; Smolkova et al., 2011). A glutaminólise 

mediada por c-MYC é também envolvida neste processo, corroborando para o TCA truncado 

a partir das reações com α-cetoglutarato (Smolkova et al., 2011; Wallace, 2012). Na 

sequência, a quarta onda de transformação tem como característica a revitalização das 

mitocôndrias, muito provavelmente devido ao reinício da biogênese mitocondrial (Smolkova 

et al., 2011; Tan et al., 2015) (Figura 3).  

Assim, entre as células sobreviventes selecionadas a partir do processo de 

desenvolvimento neoplásico, será determinado o fenótipo metabólico final da célula tumoral 

(Smolkova et al., 2011). Em geral, as células cancerosas são altamente adaptáveis a estresses 

bioenergéticos (Rossignol et al., 2004). Corroborando, a importância das mitocôndrias para o 

metabolismo das células tumorais, com o reestabelecimento da OXPHOS e agressividade 

metastática foi demonstrada recentemente em investigação experimental de câncer de mama 

(Tan et al., 2015). 
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Figura 3 - Modelo de “Ondas de Transformações” do metabolismo tumoral durante a tumorigênese. 

MYC: myc-proto-oncogene; mut-p53: tumor suppressor p53 mutated; Akt: protein kinase B; Ras: family protein 

Ras; GLUT1: glucose transporter 1; HK-II: hexokinase II; PFKFB: 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-

bisphosphatase; LDHA: lactate dehydrogenase A; PDK: pyruvate dehydrogenase kinase; mut-mtDNA: 

mitochondrial DNA mutated; GLS: glutaminase; mTOR: mammalian target of rapamycin; PGC-1α: peroxisome 

proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha; AMPK: AMP-activated protein kinase; p53: tumor 

supressor p53; NAD+/NADH: nicotinamide adenine dinucleotide oxidized / nicotinamide adenine dinucleotide 

reduced; NO: nitric oxide. 

Adaptado de Smolkova et al. (2011) e Jose et al.(2011)  

Não obstante, tanto o tipo de câncer, como também os subtipos tumorais dentro de 

cada câncer, podem apresentar fenótipos metabólicos distintos, o que torna desafiadora a 

investigação acerca da bioenergética tumoral. Independentemente da mitocôndria estar ou não 

envolvida no início ou origem do câncer, esta organela apresenta papel crucial para a 

transformação maligna das células tumorais. Há mais de um século pesquisas acerca do papel 

da mitocôndria no câncer são desenvolvidas, entretanto, pesquisas acerca do exercício físico 

sobre o metabolismo e bioenergética tumoral ainda são incipientes.  
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Objetivo Geral 

Avaliar os efeitos do exercício físico aeróbico moderado em modelo experimental de 

câncer de mama de subtipo triplo-negativo.  

 

Objetivos Específicos 

1. Avaliar o impacto do exercício físico sobre a carcinogênese mamária; 

2. Analisar a influência do exercício físico sobre a função mitocondrial do tumor; 

3. Analisar o efeito do exercício físico sobre a função mitocondrial de células 

mononucleares do baço durante o desenvolvimento do câncer de mama;  

4. Quantificar a expressão relativa de mRNA’s relacionados à bioenergética celular; 

5. Averiguar o impacto do exercício físico sobre a expressão relativa de mRNA’s da via 

Hippo; 

6. Quantificar o conteúdo de ácidos graxos, fosfolipídios e fosfatidilinositóis fosfato no 

tumor de mama. 
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Animais 

Os camundongos da linhagem BALB/c fêmeas de 8 a 10 semanas de idade foram 

utilizados para o protocolo de exercícios e indução tumoral. Os animais foram obtidos junto 

ao Serviço de Biotério da Prefeitura do Campus da Universidade de São Paulo-USP de 

Ribeirão Preto e mantidos no Biotério do Departamento de Físico-Química da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCF-RP) em ciclo claro/escuro invertido de 12h 

em temperatura ambiente de 22±2 °C, com água e ração ad libitum. Os procedimentos 

experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FCF-

RP, Processo nº. 16.1.791.60.9. 

Grupos Experimentais 

O desenho experimental foi composto de quatro grupos (10 animais/grupo) que 

foram treinados com carga de exercício físico estimada como moderada (Fernando et al., 

1993). Todos os animais foram inoculados com células tumorais oito semanas após o início 

do protocolo experimental e quatro semanas após a indução de células tumorais os animais 

foram eutanasiados. O Grupo [G1 – SED + SED] não realizou o protocolo de exercícios, enquanto 

o Grupo [G4 – ExFis + ExFis] realizou exercício físico durante todo o experimento. O Grupo [G2 – 

SED + ExFis] realizou exercício apenas após a indução de células tumorais, inversamente ao 

Grupo [G3 – ExFis + SED] que realizou exercícios na esteira somente até a indução de células 

tumorais (Figura 4). 

Figura 4 - Desenho experimental 
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Protocolo de Exercício Físico 

Previamente ao desenvolvimento do protocolo de treinamento os animais passaram 

por período de adaptação aos exercícios físicos, com duração de uma semana e aumento 

gradual da carga de treino, (10-15 min) de duração e (8-12 m/min) na velocidade. Em nenhum 

momento do período de adaptação ou protocolo de exercícios físicos foi utilizado choque 

elétrico como estímulo à corrida. Quando necessário, leves toques com os dedos no dorso do 

animal foram empregados.  

O protocolo de exercícios físicos foi realizado cinco vezes por semana em esteira 

motorizada (AVS Projetos Especiais
®

) sem inclinação, com início da sessão entre 3h e 4h 

após início do ciclo escuro. Em cada sessão teve a duração de 30 min. e foi empregado 

período de aquecimento com aumento gradual da velocidade, seguido de manutenção da carga 

com a velocidade média de treino de 18 m/min., totalizando volume médio de 490 m/sessão. 

Ao final da sessão, a velocidade foi reduzida gradualmente.  

Cultura Celular e Inoculação 

As linhagens de células de carcinoma mamário murino 4T1 foram mantidas em meio de 

cultura RPMI-1640® (Sigma-Aldrich, St. Luis, EUA), suplementado com 10% de soro bovino 

fetal (SBF), 1% penicilina-streptomicina. Para os experimentos in vivo, as células foram 

dissociadas com tripsina e lavadas duas vezes com PBS, e a viabilidade celular determinada 

utilizando azul de Tripan. Foram utilizadas suspensões celulares com viabilidade igual ou acima 

de 95%.  

Para a inoculação de células tumorais os camundongos foram previamente anestesiados 

via intramuscular a partir das orientações de Erhardt e colaboradores (Erhardt et al., 1984), com 

injeção de 50 μL de Xilazina (10 mg/kg) + Ketamina (100 mg/kg). Na sequência, 1x104 

células/animal (50 μL PBS) foram injetadas subcutâneamente na quarta almofada mamária, lado 

direito dos animais. 

O tamanho dos tumores foi mensurado a partir do 10° dia pós-inoculação das células 

tumorais utilizando paquímetro. O volume do tumor foi calculado de acordo com a seguinte 

fórmula: V=DxL2/2 (D= maior diâmetro do tumor (mm); L= menor diâmetro do tumor (mm)) 

(Jovanovic et al., 2011).  

Calorimetria Indireta 

A analise do metabolismo corporal dos animais foi realizada por calorimetria 

indireta, com auxílio do equipamento Oxylet Physiocage
®

 (PanLab). O experimento foi 
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realizado em quatro caixas metabólicas, com 04 animais/caixa. Quando analisado mais de 

dois grupos, os animais de cada grupo foram divididos em dois subgrupos, para análise 

posterior, no intuito de realizar as análises concomitantemente em todos os grupos. O período 

de exposição na caixa metabólica foi de 36-48h, das quais foram utilizadas 24h, 

correspondentes a um ciclo claro/escuro completo, para análise de parâmetros metabólicos. 

As variáveis analisadas foram o volume de oxigênio consumido (VO2); o volume de gás 

carbônico produzido (VCO2); coeficiente respiratório (RQ) calculado pela relação [VCO2 / 

VO2]. 

Sacrifício e Extração Tecidual 

O sacrifício dos animais, por meio de deslocamento cervical, foi realizado ao final da 

décima semana de experimento, 36h após a última sessão de treinamento para os grupos 

exercitados. Após a extração do tumor uma parte foi retirada para a análise de oximetria e o 

restante armazenado à -80 °C. O baço foi extraído e processado para isolamento de células 

mononucleares. O pulmão foi extraído e separado, um pulmão armazenado em tubo plástico e 

outro em recipiente com meio para inclusão de biópsia Tissue-Tek
®
 (Sigma-Aldrich) para 

posterior processamento no criostato e análise histológica. Todos os tecidos foram 

armazenados à -80 °C. 

Separação de Células Mononucleares do Baço 

Após a extração e lavagem do baço com PBS, o órgão foi homogeneizado em tubo 

de vidro em 5-10 mL de PBS em temperatura ambiente. A separação das células 

mononucleares foi realizada com Histopaque
®
 - 1077 (Sigma-Aldrich), conforme orientações 

do fabricante. O conteúdo foi então transferido para tubo de 15 mL que continha 3 mL de 

Histopaque
®
 - 1077 (Sigma-Aldrich) para completar volume final de 10 mL. A sequência de 

procedimentos consistiu em: centrifugar 400g por 30 min. à temperatura ambiente; 

transferência do anel de células mononucleares para novo tubo 15 mL e realizada duas 

lavagens com 10 mL de PBS com centrifugação de 250g por 10min em temperatura ambiente. 

Após lavagens às células foram ressuspendidas em 5 mL de PBS e transferidas para oxígrafo. 

A contagem de células foi realizada em câmara de Neubauer com Trypan Blue
®
 (Sigma-

Aldrich). 
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Oximetria Células Mononucleares do Baço 

Taxas Respiratórias das Células Mononucleares do Baço 

O consumo de oxigênio foi monitorado em oxígrafo Oxygraph-2k® (Oroboros, 

Innsbruk, Áustria). O volume total de 1 mL de suspensão de células mononucleares do baço 

foram incubadas em 1 mL de PBS suplementado com 10 mM de glicose, mais 1 mL de 

MiR05 com [EGTA 0,5 mM, MgCl2 3 mM, K-lactobionato 60 mM, taurina 20 mM, KH2PO4 

10 mM, HEPES 20 mM, sacarose 110 mM, albumina 1 g/L, pH 7,1] a 37 °C, 300 rpm. Os 

estados respiratórios foram determinados da seguinte forma: LEAK, após inibição de ATP 

sintase por oligomicina (1 ug/mL); NONCOUPLED, na presença do desacoplador 

mitocondrial carbonilcianeto m-clorofenil-hidrazona (CCCP, 1 ou 2 μM); e RESIDUAL, após 

a inibição do complexo III por antimicina A (3 μM AA) (Pesta e Gnaiger, 2012). As taxas 

residuais foram subtraídas de todos os estados respiratórios. A normalização da oximetria foi 

realizada pelo número total de células adicionado no oxígrafo. 

Oximetria Tumoral  

Permeabilização de Biópias Tumorais 

As amostras de biópsia tumoral foram separadas em cubos de 1 mm e colocadas em 

solução de BIOPS gelada [EGTA 2,7 mM, imidazole 20 mM, taurina 20 mM, potássio 2 mM 

(2- (N-morfolino) etanossulfónico, 0,5 mM ditiotreitol, 6,5 mM de MgCl2, 15 mM de 

fosfocreatina, 0,57 mM de ATP, pH 7,1, conforme recomendado por Oroboros Instruments® 

(Innsbruck, Áustria). Para a permeabilização da membrana plasmática, as biópsias foram 

colocadas na solução BIOPS contendo saponina (0,01%) durante 10 minutos. 

Taxas Respiratórias de Biópsias Tumorais 

O consumo de oxigênio foi monitorado em oxígrafo Oxygraph-2k® (Oroboros, 

Innsbruk, Áustria). Aproximadamente 10 mg de biópsia permeabilizada foram incubadas em 

2 mL de MiR05 com [EGTA 0,5 mM, MgCl2 3 mM, K-lactobionato 60 mM, taurina 20 mM, 

KH2PO4 10 mM, HEPES 20 mM, sacarose 110 mM, albumina 1 g/L, pH 7,1] a 37 °C, 300 

rpm. Os estados respiratórios foram determinados da seguinte forma: NADH na presença de 

substratos exógenos (glutamato 9 mM, malato 5 mM); OXPHOS, após a adição de difosfato 

de adenosina (ADP 1 mM); LEAK, após inibição de ATP sintase por oligomicina (1 μg/mL); 

NONCOUPLED, na presença do desacoplador mitocondrial carbonilcianeto m-clorofenil-

hidrazona (CCCP, 1 ou 2 μM); e RESIDUAL, após a inibição do complexo III por antimicina 

A (3 μM AA) (Pesta e Gnaiger, 2012). As taxas residuais foram subtraídas de todos os 
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estados respiratórios. Após a determinação das taxas respiratórias, a mistura de reação foi 

utilizada para quantificação de proteínas usando o método de Bradford (Bradford, 1976). 

Ensaio de Atividade da Citrato Sintase 

Aproximadamente 100 mg de amostra foram homogeneizados em 1 mL de tampão 

RIPA [NaCl 0,75 M, SDS a 0,5%, Tris 0,25 M, Triton X-100 a 5%, EDTA 100 mM 

suplementado com ortovanadato 100 mM, pirofosfato de sódio e sódio 100 mM , 100 mM de 

PMSF, 1% de leupeptina], as proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford 

(Bradford, 1976). Foram incubados 10 mg de proteínas com meio de reação [Tris-HCl 50 

mM, ácido 5,5'-di-tiobis- (2-nitrobenzóico 100 μM) (DTNB), Triton X-100 a 0,25%, pH 8,0, 

suplementado com 50 μM acetil-CoA] a 37 °C durante 10 minutos, a reação foi iniciada com 

a adição de oxaloacetato (250 μM) (Shepherd e Garland, 1966). 

Histologia Pulmonar 

Para a análise histológica do pulmão foi utilizado o tecido previamente armazenado 

em Tissue-Tek® (Sigma-Aldrich) à -20ºC. Foram então realizados 9-12 cortes do tecido na 

espessura de 50μm em criostato, totalizando 3-4 lâminas por animal. Na sequência foi realizada a 

coloração com a técnica de Hematoxilina-Eosina adaptada de Cardiff e colaboradores (Cardiff 

et al., 2014), conforme segue: as lâminas congeladas foram mantidas 5 min. em temperatura 

ambiente e depois umedecidas com água ultrapura; seguida de exposição à hematoxilina por 

1min, lavagens com água ultrapura e exposição à eosina por 30 seg. e nova lavagem. A 

desidratação foi realizada com álcool-100% (2 min.), xilol (9 min). Por fim as lâminas foram 

unidas à lamínulas com bálssamo e armazenadas para secagem. A análise foi realizada em 

microscópio óptico motorizado Olympus-BX61VS
®
 e imagens escaneadas com aumento de 

20x. Posteriormente as imagens foram processadas no software Fiji
®
 (Schindelin et al., 2012). 

Expressão de RNA 

Extração de RNA 

Para a extração de RNA foram utilizados aproximadamente 70 mg de tecido tumoral 

homogeneizado em 400 μL de TRIzol™ Reagent (Invitrogen) utilizando materiais estéreis e 

livre de RNAses. Os procedimentos para extração foram adaptados de Chomczynski e Sacchi 

(Chomczynski e Sacchi, 1987). Após a homogeneização foi adicionado 200μL de 

clorofórmio, o tubo foi agitado e mantido em temperatura ambiente por 3min para então ser 
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centrifugado à 12.000 g por 15min à 4°C; O sobrenadante foi transferido para outro tubo, 

adicionado 500 μL de isopropanol e incubado overnight à -20°C. Após centrifugação 12.000 g 

por 10min a 4°C o sobrenadante foi desprezado. Então, foi adicionado 500μL de etanol 75% e 

centrifugado à 7.500 g por 5min a 4°C; O sobrenadante foi desprezado e os tubos incubados 

em temperatura ambiente para secagem. Por fim, o pellet foi ressuspenso em 50 μL de H2O 

RNA-Free. 

Conversão de cDNA 

Para a conversão de cDNA, a quantificação e grau de pureza das amostras foi 

analisado por meio de espectrofotometria com o equipamento NanoDrop
®

 1000 

(ThermoFisher). Para estas analises de RNA total foi utilizado 1 μL de amostra e a qualidade 

da amostra calculada pela razão entre as absorbâncias; A260/A280 com valor de ~ 2.0 para 

identificar a pureza da amostra, livre de DNA, e A260/A230 com valores entre 2.0-2.2 para 

identificar a pureza em relação a ácidos nucleicos e outros contaminantes. 

Para as reações de transcriptase reversa (RT-PCR) foram realizadas com os reagentes 

High-Capacity RNA-to-cDNA
®
 (Applied Biosystems) em tubos 0,5 mL, seguindo orientações 

do fabricante, 5,8 μL de Mix foram preparados para cada 500 ng de RNA/amostra, em 20 μL 

de volume final completados com H2O RNA-Free. Para a reação de transcrição reversa o 

equipamento Eppendorf Mastercycler EP Gradient S
®
 (Eppendorf) foi configurado conforme 

descrições no Data Sheet dos reagentes High-Capacity RNA-to-cDNA
®
 (Applied 

Biosystems). 

Análise da Expressão Relativa de mRNA (qPCR) 

Para a análise de expressão de mRNA foram utilizados os cDNAs provenientes das 

amostras de interesse e reagentes para as reações de cadeia da polimerase (PCR) GoTaq
®

 

qPCR Systems (Promega). Os primers dos genes à serem analisados foram primeiramente 

desenhados para a espécie de interesse com auxílio da ferramenta Primer Designing Tool
®
 - 

National Center for Biotechnology Information (NCBI). Após a seleção do gene desejado, 

adotou-se o PCR product size mínimo de 150pb e máximo de 200pb, com diferença máxima 

na Primer Melting Temperature não superior à 3. Além disso, o desenho de primer foi 

realizado com junção exon-exon e comprimento de intron entre 100 e 10000pb. A partir das 

sugestões de primers fornecidas pelo software foi selecionado aquele com %GC entre 50 e 

60. Então, a sequência escolhida foi testada na ferramenta BLAST - Basic Local Alignment 

Search Tool
®
 (NCBI) para a espécie de interesse no intuito de identificar possíveis sequências 

homólogas. Constatada a especificidade da sequência selecionada os primers foram 
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adquiridos junto à empresa Exxtend
®
, descritos no Quadro 1, com diluição conforme 

orientações do data sheet.  

Quadro 1 - Lista de Primer's utilizadas nas reações de PCR 

Gene Forward Reverse 

Fis1 AAAGATGGACTGGTAGGCATG AGGATTTGGACTTGGAGACAG 

Mtp18 TTTGTGGTAGTGTGGCTGAG TTGTGATTGTCCTGCCTCTC 

Drp1 CCTCAGATCGTCGTAGTGGGA GTTCCTCTGGGAAGAAGGTCC 

Opa1 GAAAATTAGAAAAGCCCTGCCC GCTCTCAGTAATCTTGTCCAGG 

Mfn1 TCTCCAAGCCCAACATCTTC CGACGGACTTACAACCTTGAG 

Mfn2 CATCCCCAGTTGTCCTCAAG CAAGCCGTCTATCATGTCCTG 

HKII GGAGTCTTCGATCCCAGCCG CTGGTCAACCTTCTGCACTTGG 

Hif1a TGAGTTCTGAACGTCGAAAAGA TAGACCACCGGCATCCAGA 

Glut-1 GTGACGATCTGAGCTACGGG TCACCTTCTTGCTGCTGGG 

Ldha iso1 ATCGTGCACTAGCGGTCTCA CCATCATCTCGCCCTTGAGT 

Ldha iso2 AACTTGGCGCTCTACTTGCT GGACTTTGAATCTTTTGAGACCTTG 

Pdk 1 AAGCAGTTCCTGGACTTCGG GGCTTTGGATATACCAACTTTGC 

VEGFR 1 GTGTCTATAGGTGCCGAGCC CGGAAGAAGACCGCTTCAGT 

VEGFR 2 GCATACCGCCTCTGTGACTT AAATCGCCAGGCAAACCCAC 

Igf1r GCACCAATGCTTCAGTCCCT TTGGAGCAGTAGTTGTGCCG 

Gls CGTCAGATGGTGTCATGCTAGA ATCAGCAACCTTCCCTCCAGA 

IRS-1 CCGATATGGTGATGAGGAGCTG TGGCAATATTTGATGGGACATCT 

Mtor TCACTTCCTGAACAGCGAGC GTAGCGGATATCAGGGTCAGG 

Me1 iso1 GGACCCGCATCTCAACAAGG CAGGAGATACCTGTCGAAGTCAG 

Me2 GCGTCCGGGGAGAGAAGATG CGCTCTTGTAACGTAAACGCC 

Mct1 ACGCCGGAGTCTTTGGATTT TGAGGCGGCCTAAAAGTGG 

Mct4 GCACTTAAAGTCGCCCCCG GAGGGCTGCTTTCACCAAGAAC 

Yap CTGGACCCTCGTTTTGCCAT TCAACCGCAGTCTCTCCTTC 

Taz CCGGGGATAAAGATGAATCCGT CCGGAATCGGGCTCCTTAAA 

Lats 1 TGATGCGGGTTGGATTATCTC AGACTTCACCAAACGCTCCT 

Lats 2 AGCTGAAGGTGATCAACTGGG CAGGCTGCTTTCGGATGTCA 

Cdk8 GAGACAAAAAGACCCAGCAGC GGAACGCTGATAGTCGGAGG 

Acaca CTGGTGCAGAGGTACCGAAG CCTGAGCGTGGGAGAAGATG 

Acacb CCCGCACCTTCTTCTACTGG CCACAGGTAGGCCTTGACAG 

Gapdh GGAGAGTGTTTCCTCGTCCC TTTGCCGTGAGTGGAGTCAT 

β Actina GATCAAGATCATTGCTCCTCCTG AGGGTGTAAAACGCAGCTCA 

 

Antes da utilização para análise nas amostras de interesse, a eficiência dos primers 

foi analisada com quatro diluições de cDNA: [1; 0,1; 0,01 e 0,001]. A avaliação considerou a 

melting curve, curvas de amplificação e foram selecionados para utilização primers com 

eficiência entre 90-120%. As reações de qPCR, para eficiência ou quantificação da expressão 

relativa, foram realizadas no equipamento StepOne
®

 Real-Time PCR System e StepOne
® 

software v2.3 (Applied Biosystems). Para a análise da expressão relativa, em cada poço: 1μL 

de cDNA, 0,4 μL de Primer-Forward, 0,4 μL de Primer-Reverse, 6 μL de qPCR Mix e 4,2 μL 

de H2O RNA-Free. A análise de PCR em tempo real (qPCR) foram realizadas com as 

seguintes condições de ciclagem: Holding Stage – 95ºC por 10 min; Cycling Stage – 40x 95ºC 
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por 1 5seg / 60ºC por 1min; Melt Curve Stage – 95ºC por 15 seg / 60ºC por 1min. Os valores 

de Ct obtidos nesses ensaios foram utilizados para o cálculo da expressão relativa de mRNA 

de cada gene alvo em relação à do controle endógeno (GAPDH). Os cálculos foram realizados 

conforme orientações de Schmittgen e Livak (Schmittgen e Livak, 2008). 

Extração de Lipídios 

O tecido tumoral congelado foi preparado por homogeneização (Mixer 

Homogenizer-Labortechnik, Staufen, Alemanha) de aproximadamente 80 mg em 400 µl de 

água desionizada (H2O) do sistema de purificação de água integral Milli-Q (Merck-Millipore, 

Kenilworth, NJ, EUA), então, os lípidos homogeneizados do tecidos foram extraídos para 

uma monofase de clorofórmio-metanol-água usando o protocolo de Bligh e Dyer (Bligh e 

Dyer, 1959). Resumidamente, padrões internos foram adicionados (complexo de ácidos 

graxos de cadeia ímpar em espécies de fosfolipídios - Avanti, EUA). Após o passo 

monofásico do procedimento de extracção, as fases aquosa e orgânica foram separadas por 

adição subsequente de clorofórmio e água, seguida por centrifugação durante 10 min a 800 x 

g. A fase orgânica inferior foi removida para um novo tubo de vidro e secada sob azoto e um 

vácuo parcial (Concentrator Plus, Eppendorf, Alemanha) à temperatura ambiente. Os extratos 

lipídicos foram dissolvidos em 200 μL de isopropanol: metanol: acetonitrila: água (3: 3: 3: 1, 

v/v, contendo 2 mM de formato de amônio) para análise por MS/MS
all

. A concentração de 

proteína foi determinada pelo método de Bradford (Bradford, 1976) a partir de cada amostra 

sedimentada. 

Análise lipídica por espectrometria de massa Tandem 

Os lípidos foram analisados utilizando uma técnica de aquisição de perfil lipídico 

global livre de viés, denominada MS/MS
ALL

, empregando fragmentação iónica precursora 

sequencial. As análises lipidômicas foram realizadas por infusão direta (40 μL de amostra) em 

isopropanol: metanol: acetonitrila: água (3: 3: 3: 1, v/v, contendo 2 mM de formato de 

amônio), utilizando auto-amostrador a vazão de 5 μL/min. O fluxo de trabalho do Infusion 

MS/MS
ALL

 no sistema TripleTOF ™ 5600+ (Sciex, CA, EUA) usando a ferramenta de 

aquisição no Analyst
®
 Software (Sciex, CA, EUA). 

O experimento consiste em um escaneamento TOF MS de 200-1500 m/z acumulado 

por 250 ms seguido por uma aquisição ordenada de espectros de íons de produto adquiridos 

de 200,051 a 1200,051 m/z com um degrau de 1 Da. Os espectros MS/MS são obtidos a partir 

de 100 - 1500 m / z acumulados por 100 ms cada e o tempo total de ciclo para o experimento 
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está em polaridade negativa. Os parâmetros da fonte incluíam gases de nebulização GS1 a 20, 

GS2 a 15, gás de cortina a 20, tensão de pulverização de íons de modo negativo a -4000, 

potencial de dispersão a 40 V e a uma temperatura de operação da fonte ESI de 300 ° C. A 

energia de colisão para cada etapa de MS/MS foi de -40 ± 30 eV. A calibração em massa (<2 

ppm) foi realizada periodicamente usando Solução de Calibração Negativa APCI (Sciex-

Foster, CA, EUA) injetada via infusão direta a 300 μL/min. A visualização dos dados do 

MS/MS
ALL

 foi realizada utilizando o software PeakView ™ (Sciex-Foster, CA, EUA) e a 

identificação dos lipídios e quantificação relativa foi realizada utilizando uma biblioteca in-

house no software LipidView™ (Sciex-Foster, CA, EUA). Os lipídios identificados foram 

quantificados contra o seu padrão interno correspondente da mesma classe de lipídios ou 

intimamente relacionados e normalizados para 1 mg de proteína total a partir de amostras de 

homogenato de tecido tumoral. 

Análise Estatística 

As análises foram realizadas em cada fase da pesquisa. A análise de variância (ANOVA) 

seguida pelo teste de Bonferroni foi utilizada com experimentos com mais de dois grupos 

experimentais. O teste-t independente foi utilizado para analises envolvendo dois grupos. Foram 

considerados significantes valores estatísticos com p<0,05. Análises estatísticas e gráficos foi 

realizada com GraphPad Prism versão 5.0 (GraphPad Prism, San Diego – USA).  



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
  



39 
 

Efeitos do Exercício Físico Aeróbico Moderado em Modelo Experimental de Câncer de 

Mama Triplo-Negativo  

Exercício físico aeróbico moderado reduz a velocidade de crescimento tumoral em 

modelo experimental de TNBC 

O exercício físico aeróbico moderado foi capaz de reduzir a velocidade de 

crescimento do câncer de mama triplo-negativo em modelo experimental murino com células 

4T1. Neste modelo experimental, os animais que permaneceram sedentários durante todo o 

experimento, previamente e após a inoculação de células tumorais (G1 – SED+SED) e aqueles que 

realizaram exercícios físicos apenas no período pré-inoculação tumoral (G3 – ExFis+SED), 

apresentaram crescimento tumoral similar. Por outro lado, animais que realizaram exercícios 

somente após a inoculação de células tumorais (G2 – SED+ExFis) ou realizaram exercícios 

previamente e após a inoculação de células tumorais (G4 – ExFis+ExFis), apresentaram curva de 

crescimento tumoral similar e concomitantemente diferente em relação aos grupos G1 

(SED+SED) e G3 (ExFis+SED), sobretudo, à partir da quarta semana de exercícios após a inoculação 

das células 4T1 (Figura 5). 

 
Figura 5 - Exercício físico aeróbico moderado reduz a velocidade de crescimento tumoral em animais 

portadores de tumor de mama (4T1). 

G1 – não realizou exercícios físicos pré ou pós-inoculação de células tumorais; n=9; 

G2 – realizou exercícios físicos somente após a inoculação de células tumorais; n=8; 

G3 – realizou exercícios físicos somente antes da inoculação de células tumorais; n=8; 

G4 – realizou exercícios físicos pré e pós-inoculação de células tumorais. n=9; 

Anova Two-Way – post hoc Bonferroni. Média±EPM 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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A análise do tamanho tumoral após a extração evidenciou que o exercício físico 

aeróbico moderado influenciou o crescimento tumoral, uma vez que animais do grupo G4 – 

ExFis+ExFis apresentaram tumores menores em relação aos animais dos demais grupos. Por outro 

lado, as massas tumorais dos grupos G2 – SED+ExFis e G4 – ExFis+ExFis foram similares, as quais 

diferiram das massas tumorais dos animais dos grupo G1 – SED+SED e G3 – ExFis +SED, que também 

foram similares. É importante considerar que a forma irregular do tecido tumoral torna 

desafiadora a precisão na averiguação da medida cúbica da massa do tumor. Contudo, a 

medida da massa tumoral elimina possível viés na medida do tamanho tumoral. Ainda, a 

massa corporal dos animais dos grupos G3 – ExFis +SED e G4 – ExFis+ExFis ao final do experimento 

foi menor em relação ao grupo s G1 – SED+SED (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4T1).  

(A) Tamanho tumoral após a extração do tumor; 

(B) Massa tumoral após a extração do tumor; 

(C) Massa corporal dos animais após quatro semanas de indução tumoral. 

SED+SED – não realizou exercícios físicos pré ou pós-inoculação de células tumorais; n=9; 

SED+ExFis – realizou exercícios físicos somente após a inoculação de células tumorais; n=8; 

ExFis+SED – realizou exercícios físicos somente antes da inoculação de células tumorais; n=6; 

ExFis+ExFis – realizou exercícios físicos pré e pós-inoculação de células tumorais. n=9; 

Anova One-Way – post hoc Bonferroni. Média±Desvio Padrão 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

A análise da massa tumoral dos animais com câncer de mama triplo-negativo 

evidenciou que a prática de exercícios físicos aeróbicos somente antes da inoculação de 
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Figura 6 - Efeito do exercício físico aeróbico moderado sobre o tamanho e massa tumorais e sobre a 

massa corporal de animais portadores de tumores de mama (4T1). 
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células tumorais G3 – ExFis +SED não teve efeito algum sobre o crescimento do tumor. Em 

contrapartida, a realização de exercícios somente após a inoculação de células tumorais G2 – 

SED+ExFis ocasionou redução de 28 e 16,9 % em relação ao grupo G1 – SED+SED e G3 – ExFis +SED, 

respectivamente. Além disso, a realização de exercícios físicos pré e pós-inoculação de 

células tumorais G4 – ExFis+ExFis proporcionou redução percentual ainda maior, de 42,8 e 33,4 % 

em relação ao grupo G1 – SED+SED e G3 – ExFis +SED, respectivamente. 

Em adição, o treinamento aeróbico moderado também teve impacto sobre a massa do 

baço e pulmão dos animais portadores de tumores. As massas do baço do grupo G2 – SED+ExFis e 

G4 – ExFis+ExFis foram significativamente menores em relação ao grupo G1 – SED+SED e G3 – ExFis 

+SED. Da mesma forma, a massa pulmonar de G2 – SED+ExFis e G4 – ExFis+ExFis foi 

significativamente menor quando comparada ao grupo G1 – SED+SED (Figura 7). 

 

Figura 7 - Exercício físico aeróbico moderado reduz a massa do baço e massa pulmonar de animais 

portadores de tumores de mama (4T1). 

SED+SED – não realizou exercícios físicos pré ou pós-inoculação de células tumorais; n=9; 

SED+ExFis – realizou exercícios físicos somente após a inoculação de células tumorais; n=8; 

ExFis+SED – realizou exercícios físicos somente antes da inoculação de células tumorais; n=6; 

ExFis+ExFis – realizou exercícios físicos pré ou pós-inoculação de células tumorais. n=9; 

Anova One-Way – post hoc Bonferroni. Média±Desvio Padrão 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Portanto, o treinamento aeróbico moderado reduziu a velocidade de crescimento 

tumoral e teve impacto sobre a massa do baço e pulmão de animais com câncer de mama 

triplo-negativo. Apesar do exercício físico ter causado efeitos similares sobre a velocidade de 

crescimento tumoral nos grupos G2 – SED+ExFis e G4 – ExFis+ExFis, as diferenças são mais 

acentuadas quando comparados o grupo G1 – SED+SED ao grupo G4 – ExFis+ExFis.  
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O metabolismo energético corporal é alterado durante a tumorigênese em modelo 

experimental de TNBC 

A avaliação do substrato energético predominantemente oxidado, expresso por meio 

do quociente respiratório (RQ) a partir da calorimetria indireta durante 24h demonstrou 

similaridade entre os RQ(pré-tumor) dos grupos G1 (SED+SED) e G2 (SED+ExFis), os quais se 

mantiveram sedentários no período prévio à inoculação tumoral. Além disso, estes mesmos 

quocientes indicam ter havido predominância na utilização de carboidratos como substrato 

energético. Por outro lado, os grupos G3 (ExFis +SED) e G4 (ExFis +ExFis), exercitados no período 

anterior à inoculação tumoral, tiveram o RQ(pré-tumor) similar, indicativo de oxidação mista de 

substratos energéticos, com utilização tanto de carboidratos como ácidos graxos (Zuntz, 1901) 

(Tabela 1).  

Quatro semanas após a indução tumoral a avaliação do RQ(pós-tumor) demonstrou que o 

grupo G1 (SED+SED) apresentou redução do quociente respiratório, enquanto G3 (ExFis +SED) 

manteve inalterado o RQ após indução tumoral, ambos sugerindo oxidação mista de 

substratos energéticos. Por outro lado, os grupos G2 (SED+ExFis) e G4 (ExFis +ExFis), exercitados 

durante a tumorigênese, tiveram oxidação predominantemente de carboidratos neste período 

(Zuntz, 1901) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Avaliação do quociente respiratório por calorimetria indireta (24h). 

 (SED+SED)  (SED+ExFis)  (ExFis+SED) (ExFis+ExFis) 

RQ pré-tumor 1,00±0,15 1,00±0,28 0,90±0,12 0,90±0,13 

RQ pós-tumor 0,94±0,14*** 1,00±0,10 0,90±0,16 1,00±0,13*** 
RQ pré-tumor: Quociente respiratório pré-inoculação de células tumorais; 

RQ pós-tumor: Quociente respiratório após 4 semanas de inoculação tumoral - ≈36h pré-sacrifício; 

SED+SED – não realizou exercícios físicos pré ou pós-inoculação de células tumorais; n=9; 

SED+ExFis – realizou exercícios físicos somente após a inoculação de células tumorais; n=9; 

ExFis+SED – realizou exercícios físicos somente antes da inoculação de células tumorais; n=9; 

ExFis+ExFis – realizou exercícios físicos pré ou pós-inoculação de células tumorais. n=9; 

Teste Student-t pareado, Média ± Desvio Padrão. 

***p<0,001 

Os resultados demonstram que o exercício físico, executado previamente e após a 

indução tumoral, foi capaz de alterar o metabolismo energético corporal durante o processo de 

desenvolvimento tumoral. Contudo, o mesmo não foi observado quando o treinamento foi 

iniciado ou interrompido após a inoculação de células tumorais. 

Considerando que o exercício físico aeróbico moderado ocasionou diferenças 

proeminentes entre o grupo SED+SED e ExFis+ExFis, tanto antes como após a inoculação de 

células tumorais, com destaque para a redução na velocidade de crescimento tumoral e 

alterações no metabolismo energético corporal, estes dois grupos foram escolhidos para as 

análises da bioenergética tumoral.   
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Exercício físico aeróbico moderado modula a bioenergética tumoral para fenótipo 

glicolítico em modelo experimental de TNBC 

Para analisar a bioenergética tumoral, a respiração mitocondrial do tecido tumoral foi 

avaliada. A respiração mitocondrial no tecido tumoral de animais treinados demonstrou ser 

menor no estado de máxima capacidade de transporte de elétrons (E). Apesar do estado Leak 

(L) apresentar tendência a reduzir-se no grupo treinado, estatisticamente não foi verificada 

diferença entre os grupos (p=0,08) em ambas as condições (Figura 8A). Além disso, o grupo 

treinado demonstrou menor consumo de oxigênio não mitocondrial ou residual (ROx) (Figura 

8C). 

 

Figura 8 - Efeito do exercício físico aeróbico moderado sobre a respiração e controle do fluxo de oxigênio 

mitocondrial do tecido tumoral de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

(A) Velocidade de consumo de oxigênio (O2) nos estados estimulado com substratos - glutamato, malato, piruvato (S); estado 

fosforilativo - com adição de ADP (P); estado não-fosforilante - na presença de oligomicina (Leak, L); estado desacoplado - 

na presença de CCCP (E). 

(B) Razões de Controle de Fluxo: desacoplamento como fração da fosforilação (L/P); fosforilação como fração da máxima 

capacidade de transporte de elétrons (P/E); vazamento de elétrons (leak) como fração da máxima capacidade de transporte de 

elétrons (L/E). 

(C) Consumo de oxigênio residual (ROx);  

(D) Atividade da enzima citrato sintase no tecido tumoral de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1); 

(E) Efeito do exercício físico aeróbico moderado sobre a estimativa do limite bioenergético mitocondrial do tecido tumoral 

de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

Grupo SED n=9; Grupo ExFis n=7. 

Teste Student-t independente, Média ± EPM. 

*p<0,05; **p<0,01 
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Apesar da avaliação sobre a Razão do Controle de Fluxo não demonstrar diferenças 

nos controles L/E e L/P, o controle de fosforilação (P/E) foi maior no grupo treinado (Figura 

8B). Portanto, a fosforilação das mitocôndrias do tecido tumoral do grupo treinado estão mais 

próximas ao seu limite máximo respiratório quando comparadas ao grupo sedentário.  

Para confirmar se a capacidade mitocondrial do tecido tumoral do grupo treinado 

seria oriunda também da densidade mitocondrial no ambiente celular, foi mensurada a 

atividade da enzima citrato sintase, um biomarcador clássico do número de mitocôndrias, que 

revelou similaridade entre os grupos sedentário e treinado (Figura 8D). Ou seja, mitocôndrias 

do grupo sedentário tem maior capacidade de resposta a estímulos bioenergéticos quando 

comparadas ao grupo treinado, independente da densidade mitocondrial (Figura 8E). Em 

adição, foi realizada a análise sobre a expressão relativa de mRNA de genes envolvidos com a 

dinâmica mitocondrial, na qual a expressão de genes relacionados à fissão mitocondrial, Fis1 

e Mtp18, mostrou-se aumentada no grupo treinado (Figura 9). Na sequência, foi avaliada 

também a expressão relativa de mRNA de genes relacionados ao metabolismo energético, 

cujo resultado denota maior expressão de genes envolvidos com o metabolismo anaeróbico e 

realce na expressão de genes da via glicolítica (Figura 10). 

 

 
Figura 9 - Quantificação da expressão relativa de mRNA de genes relacionados à dinâmica mitocondrial 

no tecido tumoral de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

Opa1 – optic atrophy type 1; Mfn1 – mitofusin 1; Mfn2 – mitofusin 2; Drp1 - Dynamin-Related Protein 1; Fis1 - 

mitochondrial fission 1 protein; Mtp18 - mitochondrial fission process 1; β-actin: housekeeping. 

Grupo SED-Mod n=4; Grupo ExFis-Mod n=4. 

Teste Student-t independente, Média ± EPM. 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Figura 10 - Quantificação da expressão relativa de mRNA de genes relacionados ao metabolismo 

energético no tecido tumoral de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

Ldha(1) – Lactate dehydrogenase A isoform 1; †Ldha (2) – Lactate dehydrogenase A isoform 2; Mct-1 – Monocarboxylate 

transporter 1; †Mct-4 – Monocarboxylate transporter 4; HKII – Hexokinase II; Pdk – pyruvate dehydrogenase kinase; Glut-1 

– Glucose transporter type 1; Gls – Glutaminase; Cdk-8 – Cyclin-dependent kinase 8; Me1 – Malic Enzyme isoform 1; Me2 

– Malic Enzyme isoform 2; †Acaca – Acetyl-CoA Carboxylase alpha; Acacb – Acetyl-CoA Carboxylase beta; Gapdh: 

housekeeping. 

Grupo SED-Mod n=6; Grupo ExFis-Mod n=6. †Grupo SED-Mod n=4; Grupo ExFis-Mod n=4. 

Teste Student-t independente, Média ± EPM. 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

A realização de análise de genes envolvidos na supressão e proliferação de células 

tumorais demonstrou que a expressão relativa do mRNA do gene p53, importante na 

supressão tumoral e regulação metabólica, foi maior no grupo treinado. Por outro lado, a 

expressão de mRNA de Mtor, que tem importante função na proliferação celular, foi menor 

no grupo treinado. Além disso, o fator de transcrição Hif1a também foi maior no grupo 

exercitado, enquanto Pten não apresentou diferenças entre os grupos (Figura 11). 

Adicionalmente, a expressão relativa de mRNA dos receptores de crescimento 

IGF1R e IRS1, além de receptores relacionados à angiogênese, VEGFR1 e VEGFR2, foi 

similar entre os grupos sedentário e treinado (Figura 12). 
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Figura 11 - Quantificação da expressão relativa de mRNA de genes relacionados à tumorigênese. 

p53 – tumor protein p53; Mtor – mammalian target of rapamycin; Hif1a – Hypoxia-inducible factors; Pten – phosphatase 

and tensin homolog; β-actin: housekeeping. 

Grupo SED-Mod n=4; Grupo ExFis-Mod n=4.  

Teste Student-t independente, Média ± EPM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

 
Figura 12 - Quantificação da expressão relativa de mRNA de genes de receptores de crescimento celular e 

angiogênese no tecido tumoral de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

IRS1 – Insulin Receptor; IGF1R – Insulin-like Growth Receptor; VEGFR1 – Vascular endothelial growth factor receptor 1; 

VEGFR2 – Vascular endothelial growth factor receptor 2; β-actin: housekeeping 

Grupo SED-Mod n=4; Grupo ExFis-Mod n=4.  

Teste Student-t independente, Média ± EPM. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  
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Exercício físico aeróbico moderado modulou a respiração mitocondrial de células 

mononucleares do baço em modelo experimental de TNBC 

A respiração mitocondrial de células mononucleares do baço de animais treinados 

apresentou-se maior nos estados de basal-Routine (R), e Leak (L) (Figura 13A), assim como o 

consumo de oxigênio residual (ROx) (Figura 13B). No entanto, não foram observadas 

alterações na estimativa de desacoplamento mitocondrial (L/E) (Figura 13C). Esses resultados 

indicam que o treinamento físico induziu maior utilização de ATP sintetizado independente 

da ATP-sintetase em células mononucleares do baço. 

 
Figura 13 - Efeito do exercício físico aeróbico moderado sobre a respiração mitocondrial de células 

mononucleares do baço de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

Consumo de oxigênio no estado de basal-Routine (R); estado não-fosforilante-Leak (L) na presença de oligomicina; estado 

desacoplado (E) na presença de CCCP; consumo de oxigênio residual (ROx).  

Taxa de desacoplamento mitocondrial: Taxa do controle da perda de elétrons (L/E).  

Grupo SED n=8; Grupo ExFis n=7. 

Teste Student-t independente, Média ± EPM. 

*p<0,05; ***p<0,001 

Exercício físico aeróbico moderado aumentou a expressão de mRNA de gene 

supressor tumoral relacionado a via Hippo e atenuou alterações morfológicas no 

pulmão em modelo experimental de TNBC 

A análise da expressão relativa do mRNA de genes envolvidos na via Hippo, a qual 

ativada atua na supressão tumoral e redução no acometimento de metástases, demonstrou que 

Lats2 aumentou significativamente no grupo treinado, enquanto Lats1, Yap e Taz não 

sofreram modificações (Figura 14).  
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Figura 14 - Quantificação da expressão relativa de mRNA de genes da via Hippo Signaling no tecido 

tumoral de animais com câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

Lats - large tumor suppressor; Yap  Yes-associated protein; Taz - PDZ-binding motif; β-actin: housekeeping 

Grupo SED n=4; Grupo ExFis n=4. 
Teste Student-t independente. Média ± EPM. 

p<0,05; 

Exercício físico aeróbico moderado reduziu a concentração de fosfolipídios em 

modelo experimental de TNBC 

A análise lipidomica, para avaliar o conteúdo lipídico do tecido tumoral foi realizada. 

A concentração de ácidos graxos livres (FFA), monoacilgliceróis (MAG), diacilgliceróis 

(DAG) e triacilgliceróis (TAG) não diferiu entre o tecido tumoral de animais sedentários e 

treinados (Figura 15). 

 
Figura 15 - Concentração de ácidos graxos quantificados no tecido tumoral de animais com câncer de 

mama triplo-negativo (4T1). 

FFA – Free Fatty Acid; MAG – Monoacylglycerols; DAG – Diacylglycerols; TAG – Triacylglycerols. 

Grupo SED n=6; Grupo ExFis n=5. 

Teste Student-t independente, Média ± EPM 

A concentração de fosfolipídios foi similar entre os grupos, exceto para o ácido 

fosfatídico e fosfatidilcolina, que apresentaram menor concentração no grupo treinado. 

Apesar da fosfatidiletanolamina (PE) não apresentar diferença entre os grupos, há tendência 
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de redução no grupo treinado. Adicionalmente, a cardiolipina, um fosfolipídio quase que 

exclusivamente mitocondrial, não apresentou diferenças entre o tecido tumoral de animais 

sedentários e treinados, sugerindo que a densidade mitocondrial em ambos os grupos é similar 

(Figura 16). 

 

Figura 16 - Concentração de fosfolipídios quantificados no tecido tumoral de animais com câncer de 

mama triplo-negativo (4T1). 

PA – Phosphatidyl Acid; PC – Phosphatidylcholine; PE – Phosphatidylethanolamine; PG – Phosphatidylglycerol; PI – 

Phosphatidylinositol; PS – Phosphatidylserine; SM – Sphingomyelin; CL – Cardiolipin. 

Grupo SED n=6; Grupo ExFis n=5. 

Teste Student-t independente, Média ± EPM 

*p<0,05 

Ainda, a análise da concentração da quantificação de lipídios não demonstrou diferenças 

para nenhum subtipo de fosfatidilinositol fosfato (Figura 17). 

 
Figura 17 - Concentração de fosfatidilinositol-fosfato quantificados no tecido tumoral de animais com 

câncer de mama triplo-negativo (4T1). 

PIP – Phosphatidylinositol phosphate; MAG – Monoacylglycerols; PIP2 – Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate; PIP3 – 

Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate. 

Grupo SED n=6; Grupo ExFis n=5. 

Teste Student-t independente, Média ± EPM 

 

Geral Phosph

PA PC PE PG PI PS SM CL
0

200

400

600

1200

1500

1800

10000

20000

30000

40000

50000 SED+SED

ExFis+ExFis

0.0481 0.5627 0.0701 0.2940 0.4289 0.8199

* 0.07*

C
o
n

c
e

n
tr

a
ç

ã
o

 /


g
 d

e
 p

ro
te

ín
a

PIP PIP2 PIP3

0

20

40

60

200

400

600

800

10000

20000

30000

SED+SED

ExFis+ExFis

0.0864 0.8899 0.6361

0.0864

C
o
n

c
e
n

tr
a
ç

ã
o

 /


g
 d

e
 p

ro
te

ín
a



50 
 

Adicionalmente, a análise histológica do tecido pulmonar demonstrou alterações 

morfológicas mais proeminentes em seções dos pulmões de animais sedentários, sugerindo a 

instalação de processo metastático neste órgão (Figura 18). 

 

 

Figura 18 - Exercício físico aeróbico moderado reduz alterações morfológicas no tecido pulmonar de 

animais portadores de câncer de mama metastático (4T1). 

Fotomicrografias representativas de seções do pulmão processadas com H&E e visualizadas em aumento de 20x.  
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No presente trabalho utilizamos modelo experimental de câncer de mama triplo-

negativo com células 4T1 para avaliarmos o efeito do exercício físico aeróbico na 

tumorigênese mamária. Nossos resultados demonstraram que o exercício físico aeróbico 

moderado foi capaz de reduzir a velocidade de crescimento tumoral. A redução no tamanho 

tumoral no grupo de animais treinados foi associada a modulações no metabolismo energético 

do tumor, caracterizada por menor capacidade respiratória mitocondrial e aumento na 

expressão de mRNA vinculados ao metabolismo glicolítico. Interessantemente, animais 

exercitados apresentaram também menor conteúdo de ácido fosfatídico e fosfatidilcolina. 

Adicionalmente foi observado aumento na expressão de mRNA de supressores tumorais, 

como Lats2, responsável por ativação da via Hippo, assim como, aumento na expressão de 

p53, com reconhecido papel na supressão de células cancerosas. 

Impacto do Exercício Físico Aeróbico sobre o Volume e Massa Tumoral 

Evidências epidemiológicas demonstram a importância da prática regular de 

exercícios físicos na redução do risco de desenvolvimento de câncer (Brown et al., 2012; 

Clague e Bernstein, 2012). Especificamente em relação ao câncer de mama, a prática regular 

de exercícios físicos é relacionada tanto à redução no risco de desenvolvimento, como 

também na recorrência de câncer de mama (Ferrer et al., 2011; Dethlefsen, Pedersen, et al., 

2017). Além disso, benefícios pós-tratamento, sobretudo, com ação positiva no bem-estar 

emocional, combate à ansiedade, fadiga (Schmitz et al., 2005; Mishra et al., 2014) e 

cardiotoxicidade provocada pela ação de agentes quimioterapêuticos (Scott et al., 2011; 

Furmaniak et al., 2016), também tem recebido atenção de pesquisadores. No entanto, o 

conhecimento acerca da utilização do exercício físico como ferramenta para a intervenção no 

processo tumoral, ainda é incipiente, sobretudo quando se considera as vias metabólicas 

suscetíveis à ação do exercício físico. 

Nosso estudo, de caráter experimental com câncer de mama do tipo triplo-negativo, 

demonstrou que animais submetidos ao treinamento aeróbico moderado previamente e após a 

inoculação de células tumorais ou apenas após a inoculação, quando comparados ao grupo 

sedentário, tiveram redução de 54,5% e 34,7% no tamanho tumoral, respectivamente. Os 

resultados obtidos também evidenciaram que a interrupção do treinamento após a inoculação 

de células tumorais favoreceu a tumorigênese de modo similar ao grupo sedentário. O volume 

tumoral é um dos parâmetros utilizados para classificação e prognóstico do paciente, com o 

pior prognóstico proporcional ao tamanho do tumor (Elkin et al., 2005; Narod, 2012). 

Adicionalmente, a tendência de pessoas alterarem seu estilo de vida após diagnóstico de 
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câncer, sobretudo, afastando-se da prática de exercícios físicos (Wirtz e Baumann, 2018), 

requer atenção sobre o impacto do exercício físico na vida cotidiana de pacientes com câncer 

de mama.  

Corroborando, investigações experimentais com inoculação de células de câncer de 

mama com receptor de estrógeno positivo (células MC4L2) em animais submetidos a 

programas de treinamento aeróbico, demonstraram o importante impacto do exercício físico 

na redução do tamanho tumoral (Khori et al., 2015; Isanejad et al., 2016). Adicionalmente, 

outros modelos tumorais com treinamento aeróbico também têm demonstrado efeitos 

positivos do exercício físico, o qual reduziu o volume tumoral em animais com melanoma 

(Pedersen et al., 2016), câncer hepático (Zhang et al., 2016), câncer de intestino e cólon 

(Zielinski et al., 2012). Por outro lado, com modelo xenográfico de TNBC, animais 

inoculados com 5x10
6
 células MDA-MB-231 e treinados em esteira, cinco dias por semana à 

18 m/min por 45 min ao longo de 8 semanas não apresentou diferença entre o grupo 

sedentário e treinado (Jones et al., 2005). Em adição, também não foi verificada diferença 

entre o grupo sedentário e treinado de animais inoculados com 1x10
6
 células MDA-MB-231 

após 6 semanas de atividade física em Wheel Running (Jones et al., 2010). 

Entretanto, investigações sobre os efeitos do exercício físico no câncer de mama, 

especificamente no subtipo triplo-negativo ainda são escassas e heterogêneas em modelo 

experimental. Por exemplo, em protocolos de exercícios forçados, animais submetidos a 

treinamento intervalado em esteira a partir da velocidade máxima mensurada em teste prévio, 

com sessões de 50 min (10 min aquecimento – 10 x 2 min 70% Vmax – separados por 2 min à 

50% da Vmax), seis semanas pré e seis semanas após a inoculação de 1x10
6
 células tumorais 

do tipo 4T1 não foi capaz de reduzir o tamanho tumoral (Molanouri Shamsi et al., 2017). Por 

outro lado, o exercício em meio aquático, durante quatro semanas (i.e. 15 min. semana-1, 30 

min. semana-2 e 45 min. semanas-3 e 4), cinco dias por semana durante quatro semanas, teve 

impacto positivo na redução do volume tumoral em animais inoculados com cinco vezes 

menos células (i.e. 2x10
5
 células 4T1) (Bianco et al., 2017). É importante destacar que em 

nosso estudo, com exercícios forçados em esteira, tanto o protocolo de treinamento, como a 

inoculação de células tumorais (i.e. igual à 1x10
4
 células 4T1), foi diferente de ambos os 

estudos. Portanto, a periodização de treinamento e quantidade de células injetadas podem 

levar a diferentes respostas à respeito dos efeitos do exercício físico no TNBC. 

Embora exercícios voluntários tenham apresentado resultados positivos na redução 

da tumorigênese, há também heterogeneidade nos protocolos. Nesse sentido, o modelo 

experimental de atividade física voluntária em Wheel Running por nove semanas antes e 
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apenas dezoito dias após a inoculação de 5x10
4
 células 4T1, reduziu a velocidade de 

crescimento tumoral (Betof et al., 2015). Em outro estudo com inoculação de volume ainda 

menor de células (i.e. 1x10
4
 células 4T1) e que também avaliou aspectos de envelhecimento, 

animais com 18 meses de idade e acesso a Wheel Running 60 dias antes e 30 dias após a 

inoculação de células tumorais, demonstrou redução no volume tumoral proporcional a 

distância percorrida (Goh et al., 2014).  

Adicionalmente, a análise com três modelos experimentais classificados como 

TNBC do subtipo claudin-low, no qual os animais foram submetidos ao exercício aeróbico 

em esteira, exibiu diferentes sensibilidades ao treinamento (Glass et al., 2017). Neste estudo, 

os animais foram submetidos ao exercício aeróbico à 20 m/min, com 5% de inclinação por 45 

min., cinco vezes por semana durante 15 dias. Os resultados demonstraram que animais 

inoculados com células EO771 (1x10
5
 células) tiveram redução do volume tumoral, enquanto 

em animais inoculados com células 4TO7 (5x10
4
 células), nenhuma diferença entre o grupo 

treinado e exercitado foi observada. Apesar do volume de células inoculadas serem 50% 

menor quando comparado ao grupo inoculado com EO771 células. Surpreendentemente, o 

grupo de animais transgênicos C3(1) SV40 Tag p16-luc, que desenvolvem espontaneamente o 

TNBC, apresentaram crescimento tumoral superior no grupo treinado (Glass et al., 2017). 

Contrariamente, o estudo de Murphy e colaboradores (2011), também com transgênicos C3(1) 

SV40 Tag submetidos a protocolo de exercício em esteira seis vezes por semana, a 20m/min 

com 5% de inclinação, mas durante 60minutos e ao longo de vinte semanas, demonstrou 

redução significativa no volume tumoral. Sugerindo que os efeitos anti-tumorigênicos do 

exercício físico podem apresentar variações de acordo com as características de cada tumor. 

Há mais de duas décadas, a pesquisa em modelo experimental de carcinogênese 

mamaria induzida quimicamente, demonstrou que a intensidade e duração do exercício físico 

afetam o desenvolvimento do câncer de mama (Thompson, 1994; Figueira et al., 2018). 

Contudo, apesar da intensidade parecer um fator determinante na modulação dos desfechos 

tumorais no câncer de mama e também outros tipos de tumor, em geral, os resultados dos 

estudos não apresentam resultados significativos sobre a quantidade ideal de exercício (i.e. 

intensidade, duração e frequência) para obter benefícios (Figueira et al., 2018).  

Apesar da heterogeneidade de pesquisas experimentais acerca do TNBC com 

exercícios físicos forçados ou voluntários, a identificação de redução na velocidade do 

crescimento tumoral por meio exclusivamente do exercício físico, o coloca como importante 

ferramenta a ser explorada no tratamento do câncer de mama. Haja vista que o mesmo 

programa de treinamento pode induzir diferentes respostas de acordo com o subtipo tumoral, 
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é razoável admitir que diferentes modelos tumorais possam ter sensibilidade diferente em 

relação à resposta ao treinamento. Assim, há a necessidade de padronizações sobre a 

periodização de treinamentos voltados aos efeitos anti-tumorigênicos do exercício físico. 

Além disso, em modelos experimentais a quantidade de células inoculadas no animal também 

pode ser um fator determinante para a resposta anti-tumorigênica do exercício físico. 

Portanto, há a necessidade de adequação da carga de exercícios em consonância com o 

modelo/subtipo tumoral e características do indivíduo portador de câncer. 

Exercício Físico Aeróbico Moderado e Metabolismo Mitocondrial no TNBC 

A bioenergética do câncer ficou esquecida por muito tempo na biologia do câncer, 

apesar de Otto Warburg, ainda na década de 1920, ter relatado um padrão metabólico 

característico de tumores (Warburg et al., 1927; Warburg, 1956; Ferreira et al., 2012). Não 

obstante, o interesse pelo entendimento acerca do metabolismo tumoral e o papel da 

mitocôndria na tumorigênese tem recebido cada vez mais atenção em pesquisas sobre o 

câncer (Moreno-Sanchez et al., 2007; Pavlides et al., 2009; Weinberg e Chandel, 2009; 

Wallace, 2012; Boland et al., 2013; Pavlova e Thompson, 2016; Wai e Langer, 2016; Aung et 

al., 2017). 

Nossos resultados acerca da bioenergética tumoral demonstraram que, a atividade 

mitocondrial de células tumorais de animais sedentários, é maior em comparação às células 

tumorais de animais exercitados, com aumento significativo na capacidade da cadeia de 

transporte de elétrons (E), demonstrando maior capacidade respiratória independentemente do 

conteúdo mitocondrial. Além disso, o tecido tumoral de animais sedentários teve maior 

consumo de oxigênio residual (ROx), indicando aumento na atividade de enzimas celulares 

que consomem oxigênio e reações de auto-oxidação, incluindo atividades de peroxidases e 

oxidases (Pesta e Gnaiger, 2012). A este respeito, a NADPH oxidases presentes no TME 

favorece o desenvolvimento tumoral (Meitzler et al., 2014). A superexpressão de NADPH 

oxidases no câncer de mama resultou em senescência celular, resistência a apoptose e 

aumento na tumorigenicidade (Graham et al., 2010). Corroborando, peroxidases presentes no 

TME também são capazes de promover a progressão do câncer de mama em modelo 

experimental de animais inoculados com células 4T1 (Panagopoulos et al., 2017). Por outro 

lado, a fosforilação como fração da máxima capacidade de transporte de elétrons (P/E) foi 

maior no grupo de animais treinados, indicando que a fosforilação nestas mitocôndrias estão 

mais próximas da capacidade máxima da cadeia de transporte de elétrons. Ademais, a análise 

da expressão de mRNA de genes ligados à dinâmica mitocondrial sugere que mitocôndrias do 
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tecido tumoral de animais treinados podem estar em processo de fissão mitocondrial. Apesar 

dos eventos de fissão estar relacionados aos efeitos de desenvolvimento pró-tumorais (Zong et 

al., 2016; Maycotte et al., 2017), os fragmentos mitocondriais aumentados são mostrados 

também durante a privação de nutrientes, estresse metabólico severo como hipoxia e sinais 

apoptóticos (Senft e Ronai, 2016). Em adição, o processo de fissão mitocondrial leva à 

redução na capacidade de fosforilação oxidativa (Maycotte et al., 2017). 

A função da mitocôndria no metabolismo tumoral permanece controversa na pesquisa 

oncológica (Weinberg e Chandel, 2009). Apesar do aumento da glicólise ser um hallmark da 

tumorigênese, as investigações sobre o metabolismo tumoral que destacam a importância da 

OXPHOS no microambiente e bioenergética tumoral tem adquirido cada vez mais espaço na 

literatura (Moreno-Sanchez et al., 2007; Weinberg e Chandel, 2009; Zheng, 2012; Jia et al., 

2018). Enquanto a inibição da glicólise pode restaurar altas taxas de OXPHOS em células 

neoplásicas (Moreno-Sanchez et al., 2007). Corroborando com nossos dados, o modelo 

experimental de TNBC com células 4T1, demonstrou que a respiração mitocondrial é 

fundamental para o crescimento e progressão tumoral (Tan et al., 2015). Resultado similar 

também foi encontrado em modelo experimental singênico com melanoma a partir de células 

B16 (Vazquez et al., 2013; Dong et al., 2017). 

Adicionalmente, a investigação com adenocarcinoma ductal pancreático demonstrou 

que subpopulações de células tumorais dormentes são responsáveis pela recidiva do tumor e 

têm características de células-tronco cancerosas dependente da fosforilação oxidativa para a 

sobrevivência (Viale et al., 2014). Além disso, as células sobreviventes apresentam alta 

sensibilidade aos inibidores da fosforilação oxidativa, que podem inibir a recorrência do 

tumor (Viale et al., 2014). Em estudo in vitro com células MCF-7 a fosforilação oxidativa 

também demonstrou importância para o metabolismo energético, com aproximadamente 80% 

do ATP produzido via mitocondrial (Guppy et al., 2002). Enquanto o modelo xenográfico de 

glioblastoma, animais portadores do tumor apresentaram tanto a utilização da via glicolítica 

durante a agressividade do tumor, como também a oxidação da glicose via piruvato 

desidrogenase e ciclo do ácido cítrico (Marin-Valencia et al., 2012).  

Ainda, nossos resultados sobre a análise da respiração mitocondrial em células 

mononucleares do baço (CMB) dos grupos sendentário e treinado foi inversa ao encontrado 

no tecido tumoral. Em animais treinados as CMB tiveram maior capacidade de respiração no 

estado Routine (R). Nessas células foi detectado também aumento no estado Leak (L), 

sugerindo maior produção de ATP por vias independentes da ATP-sintetase, por via 

glicolítica. Em adição, não houve diferença na razão de desacoplamento mitocondrial (L/E), 
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indicando que não houve alterações na permeabilidade da membrana mitocondrial interna. 

Ainda, essas células demonstraram maior consumo de oxigênio não relacionado à atividade 

mitocondrial (residual, ROx), fato que sugere o consumo de oxigênio por enzimas celulares 

(Pesta e Gnaiger, 2012). Por exemplo, em linfócitos a NADPH oxidase é importante fonte 

para geração de espécies reativas de oxigênio e considerada um regulador crítico da função de 

células T (Purushothaman e Sarin, 2009). 

A maior atividade em vias extra-mitocondriais para a geração de energia em CMB 

pode ser indicativa de maior capacidade efetora destas células, com destaque para os 

linfócitos, que permanecem normalmente em estado quiescente e utilizam principalmente 

ATP oriundo da via glicolítica para atender suas demandas energéticas quando ativados 

(Kramer et al., 2014; Blagih et al., 2015; Buck et al., 2016). Contudo, é importante destacar 

que a análise de respiração mitocondrial realizada não permite especificar se há diferença 

entre os subtipos de CMB (i.e. linfócitos, macrófagos e células dendríticas) (Perper et al., 

1968) em relação à bioenergética mitocondrial. Em adição, se tais alterações precoces no 

fenótipo metabólico em monócitos e linfócitos presentes no baço podem ser detectadas nos 

monócitos e linfócitos pré-diferenciados na circulação ou presentes no TME, não está claro 

(Kramer et al., 2014). Além disso, a utilização da medida da massa do baço como índice 

indireto de inflamação sistêmica (Molanouri Shamsi et al., 2017), sugere a partir dos nossos 

resultados que o exercício físico foi capaz de modular a resposta imune, haja vista a redução, 

de forma dependente do volume/intensidade do exercício, na massa do baço de animais que se 

exercitaram previamente e após indução tumoral ou apenas após a inoculação tumoral. 

Entretanto, apesar das diferenças significativas, todos os animais apresentaram 

esplenomegalia.  

Portanto, análises recentes exploram as mudanças no metabolismo mitocondrial e 

importância da fosforilação oxidativa durante o desenvolvimento tumoral (Jose et al., 2011). 

Nossa pesquisa é pioneira sobre o impacto do exercício físico no metabolismo mitocondrial 

de TNBC, cujos resultados sugerem que o maior tamanho tumoral no grupo sedentário está 

associado a maior capacidade de respiração mitocondrial do tecido tumoral, contrariamente ao 

grupo treinado, que apresenta mitocôndrias no limite de sua capacidade de fosforilação. Em 

adição, torna-se fundamental o entendimento não apenas das características bioenergéticas de 

cada célula tumoral, como também os processos de transformação metabólica durante o 

processo neoplásico, tendo em vista o melhor entendimento na progressão da doença e 

desenvolvimento de formas mais eficazes de intervenção.  
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Transformação Tumoral do TNBC e Exercício Físico Aeróbico Moderado 

É fundamental considerar que células tumorais passam por reprogramação metabólica, 

capaz de fornecer suporte à proliferação, além de apresentarem a capacidade de interagir com 

células normais, fato que torna complexa a compreensão bioenergética do microambiente 

tumoral (Ferreira et al., 2012). Os tumores são compostos de populações de células 

heterogêneas que têm diferentes habilidades para responder a estímulos externos. De fato 

podem ocorrer fenótipos distintos em células cancerosas localizadas dentro do mesmo tumor 

maligno (Smolkova et al., 2011; Moreno-Sanchez et al., 2016). 

Interessantemente, nossos dados apontam para diferenças importantes acerca da 

análise sobre a expressão de mRNA relacionados ao metabolismo energético, com aumento 

na expressão de genes-chave envolvidos na glicólise (i.e. Hif1a, Cdk-8, HKII, Pdk, Ldha, 

Glut-1 e Mct-1) sugerindo realce na via glicolítica no grupo treinado em comparação ao grupo 

sedentário. Estes dados corroboram com o resultado encontrado na análise de calorimetria 

indireta ao final do desenho experimental, no qual o grupo treinado apresentou predomínio na 

utilização de carboidratos como fonte energética, enquanto o grupo sedentário indica 

utilização mista de carboidratos e ácidos graxos como substratos energéticos. Em adição, o 

controle de fosforilação oxidativa no grupo treinado indica estar no limite de sua capacidade, 

fato que permite a possibilidade de utilização de vias metabólicas adicionais para o 

suprimento energético. Ainda, nosso trabalho é o primeiro a avaliar parâmetros do 

metabolismo energético em modelo experimental de TNBC com células 4T1, embora 

trabalhos que envolvam exercício físico e metabolismo energético em modelo experimental 

de câncer de mama em geral sejam escassos na literatura.  

Dentre os raros trabalhos, Glass e colegas (2017) identificaram em modelo de TNBC 

com células EO771 a redução na expressão de Hif1a mediante o treinamento e nenhuma 

diferença na expressão de Glut-1 entre os grupos sedentário e treinado. Enquanto animais 

transgênicos para desenvolvimento de TNBC demonstraram aumento do tamanho tumoral 

com treinamento, assim como elevada expressão de Hif1a, Pdk e redução de Glut-1 (Glass et 

al., 2017). Corroborando, Jones e colaboradores (2010) apesar de não relatarem diferenças no 

tamanho tumoral em modelo experimental xenográfico com células MDA-MB-231, 

verificaram aumento na expressão de HIF-1α seguido de aumento na vascularização tumoral 

no grupo treinado. Da mesma forma, porém em modelo com células MC4-L2, Aveseh e 

colegas (2015) relataram redução na expressão de LDH-A e MCT-1 e aumento em LDH-B. 

Ambas as pesquisas sugerem o aumento da vascularização do tecido tumoral com 
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consequente redução da hipoxia. Porém, de modo contrário, mas também em modelo 

experimental com células MC4-L2, Isanejad e colaboradores (2016) identificaram diminuição 

na expressão de HIF-1α e VEGF o qual foi associada à redução na angiogênese com 

consequente diminuição do tamanho tumoral. Vale destacar que apesar dos estudos de Aveseh 

e colegas (2015) e Isanejad e colaboradores (2016) utilizarem quantidade similar de células 

inoculadas o protocolo de exercícios foi distinto, realizado por sete dias/semana ao longo de 

sete semanas com velocidade progressiva até 20 m/min durante 55 min, e por 5 dias/semana 

ao longo de 5 semanas com velocidade de 16-18 m/min por 14min, respectivamente. Portanto, 

a heterogeneidade dos modelos experimentais, assim como dos resultados, dificulta a análise 

aprofundada acerca do impacto do exercício físico no metabolismo energético tumoral.  

Não obstante, deve-se considerar que tumores contêm regiões oxigenadas e hipóxicas, 

portanto a população de células tumorais é heterogênea e a interação entre células tumorais 

glicolíticas e oxidativas regulam mutuamente seu acesso a metabólitos energéticos (Sonveaux 

et al., 2008; Pavlides et al., 2009). A respeito das alterações fenotípicas que ocorrem em 

células tumorais, Jose e colaboradores (Jose et al., 2011) e Smolkova e colaboradores (2011) 

propuseram que tumores sofrem quatro estágios de reprogramação na expressão de genes que 

alteram o fenótipo metabólico durante a tumorigênese: i) ativação oncogenes; ii) realce 

glicólise; iii) anaplerose e; iv) reativação da OXPHOS. Nesse sentido, de modo sucinto, o 

primeiro estágio é caracterizado pela ativação de oncogenes e alteração metabólica 

caracterizada pelo “Efeito Warburg” (Smolkova et al., 2011). Este fenótipo permite a alta taxa 

de proliferação e crescimento tumoral, porém, com angiogênese prejudicada e consequente 

hipóxia (Smolkova et al., 2011; Wallace, 2012). Sequencialmente, o segundo estágio fica 

caracterizado pela hipóxia e reprogramação metabólica com fortalecimento do fenótipo 

glicolítico (Jose et al., 2011; Smolkova et al., 2011; Zheng, 2012).  

Portanto, haja vista que os animais do grupo treinado em nosso experimento 

apresentaram realce no metabolismo glicolítico e menor capacidade respiratória comparada ao 

grupo sedentário, é razoável admitir que o momento metabólico ou estágio de 

desenvolvimento tumoral em animais submetidos ao exercício físico moderado é 

caracterizado por fenótipo energético similar ao “Efeito Warburg”, conforme proposto por 

Jose e colaboradores (2011) e Smolkova e colaboradores (2011) acerca das “ondas” de 

transformações tumorais. Sobretudo, em função do aumento na expressão de HIF-1α e CDK-

8, reconhecidamente ativados em condições de hipoxia (Galbraith et al., 2017) e que está em 

consonância com a análise de oxigênio residual (ROx) menor no grupo treinado. Sob estas 

condições, o fator de transcrição HIF-1α e CDK-8 são responsáveis por transformações 
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metabólicas em prol do realce na via glicolítica, estimulando a expressão de genes como HK-

II, PDK, LDH e GLUT’s, assim como, fatores angiogênicos e inibição da função mitocondrial 

(Wallace, 2012).  

Não obstante, a condição de realce no metabolismo glicolítico permite que os tumores 

suportem a alta taxa de proliferação, entretanto, o metabolismo glicolítico elevado não pode 

ser mantido por tempo prolongado em função do aporte de substratos, inevitavelmente 

resultando em aglicemia (Smolkova et al., 2010; Jose et al., 2011; Smolkova et al., 2011). 

Nesse sentido, é evidente que o grupo treinado apresenta menor velocidade de crescimento 

tumoral mediada pelo exercício físico, possivelmente por redução na velocidade de 

transformação do metabolismo tumoral. Conforme Jose e colaboradores (2011) e Smalkova e 

colaboradores (2011) a progressão tumorigênica para o terceiro estágio de transformação 

tumoral é caracterizado por aglicemia e glutaminólise, na qual a via anaplerose é responsável 

por reestabelecer a OXPHOS, suprimindo os estágios anteriores (Smolkova et al., 2011). Vale 

ressaltar que a glutaminase, capaz de gerar glutamato a partir da glutamina e disponibilizá-lo 

para o TCA (Wallace, 2012), pode ser utilizada como um biomarcador do terceiro estágio de 

transformação tumoral, com aumento de energia provinda da via anaplerótica (Smolkova et 

al., 2011). Contudo, em nosso estudo não foi verificada diferença na expressão de mRNA 

para a glutaminase entre os grupos treinado e sedentário, reforçando a hipótese de que o 

retardo no crescimento e proliferação tumoral decorrente do programa de exercícios físicos é 

mediado via metabolismo energético.  

Corroborando, nossos resultados acerca do controle na proliferação celular, apesar de 

não demonstrar diferenças em relação à expressão relativa de mRNA de Pten, responsável por 

inibir a via de crescimento celular mediado por PI3K/Akt/Mtor (Wallace, 2012), observamos 

redução significativa na expressão de Mtor. Contudo, é importante considerar que o valores 

absolutos (2
ΔΔCt

) para a expressão de Mtor no grupo treinado e controle foi pequena. Outros 

genes relacionados ao crescimento e proliferação tumoral, como IGF1R, IRS1 e receptores de 

VEGF (VEGF R1/R2), com consequente realce na angiogênese, também não apresentaram 

diferenças entre os grupos sedentário e treinado. No entanto, verificamos aumento 

significativo na expressão relativa de p53 no grupo treinado, cujo papel principal está na 

capacidade de supressão tumoral devido a sua capacidade em regular o ciclo celular e genes 

apoptóticos (Wallace, 2012; Vyas et al., 2016). Além disso, p53 também está envolvida com 

o metabolismo energético celular e o equilíbrio entre glicólise e OXPHOS (Matoba et al., 

2006; Ma et al., 2007). Em condições normais, p53 inibe a glicólise e promove a OXPHOS 

(Wang et al., 2012). Todavia, Jiang e colaboradores (2015) identificaram que p53 pode ter 



61 
 

participação na tumorigênese permitindo a adaptação ao estresse metabólico, cujo estímulo 

pró-sobrevivência foi relacionado ao realce na oxidação de ácidos graxos e respiração 

mitocondrial, corroborando com a adaptação de células tumorais em condição de privação 

energética.  

Embora nossos resultados demonstrem que a expressão relativa de mRNA no grupo 

treinado foi menor para Mtor e maior para p53, contrapondo a elevação em Hif1a e seu 

estímulo à glicólise, é fundamental considerar que a análise de mRNA permite apenas a 

análise de expressão gênica, haja vista que modificações pós-transcricionais e a função 

proteica podem ainda diferir e não representar grau de eficiência ou deficiência com base 

apenas na expressão relativa de mRNA. Ademais, em nossa pesquisa é fato que o exercício 

físico foi capaz de modular a tumorigênese, cuja redução culminou em tamanho tumoral 

significativamente menor no grupo treinado.  

Por fim, ao observarmos que o grupo sedentário tem capacidade de fosforilação 

oxidativa maior comparado ao grupo treinado, além do processo de transformação tumoral 

mais agressivo, haja vista a maior velocidade de crescimento tumoral, com tamanho e massa 

tumoral significativamente maior comparado ao grupo treinado. Também verificamos que a 

massa pulmonar foi maior no grupo sedentário, assim como alterações morfológicas, que 

indicam o acometimento de nódulos metastáticos no tecido pulmonar. Corroborando, o 

restabelecimento da OXPHOS associado com a agressividade tumoral e consequentemente o 

surgimento de metástases foi demonstrada no estudo de Tan e colaboradores (2015), também 

com células 4T1, que demonstra a importância do metabolismo mitocondrial para o 

desenvolvimento tumoral e estabelecimento de metástases. Não obstante, esta condição de 

agressividade tumoral em conjunto com o reestabelecimento na capacidade de fosforilação 

oxidativa em células tumorais está em consonância com o quarto e último estágio de 

transformação tumorigênica proposto por Smolkova e colaboradores (2011) e Jose e 

colaboradores (Jose et al., 2011). Portanto, as células cancerosas são altamente adaptáveis a 

estresses bioenergéticos (Rossignol et al., 2004) e o processo de desenvolvimento tumoral 

constitui-se de transformações metabólicas caracterizadas por aumento na expressão de 

proteínas importantes para o metabolismo bioenergético, capazes de sustentar o fornecimento 

de energia até que o metabolismo mitocondrial seja reestabelecido (Jose et al., 2011), 

condição esta que pode ser atrelada ao potencial metastático das células tumorais (Tan et al., 

2015). 

Portanto, é plausível admitir que o exercício físico moderado foi eficaz na redução da 

tumorigênese e agressividade oriunda do TNBC e retardou a transformação metabólica 
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tumoral mantendo-a entre a primeira e segunda “onda” de transformação tumoral, com realce 

na via glicolítica. Enquanto o grupo sedentário demonstrou maior agressividade tumoral, 

verificada a partir do maior volume e massa tumoral, além de maior potencial bioenergético 

mitocondrial e surgimento de alterações morfológicas no tecido pulmonar, sugerindo o 

desenvolvimento de nódulos metastáticos.  

Conteúdo lipídico do TNBC e Exercício Físico Aeróbico Moderado 

A reprogramação metabólica é considerada uma característica comum do câncer. A 

proliferação descontrolada nos tumores exige muita energia e componentes de biomassa, a 

fim de expandir e disseminar (Beloribi-Djefaflia et al., 2016). Alterações no metabolismo 

lipídico são comuns em muitos tipos de câncer (Baumann et al., 2013) e podem afetar 

numerosos processos celulares, incluindo crescimento celular, proliferação, diferenciação e 

motilidade (Santos e Schulze, 2012). 

A análise do conteúdo lipídico no TNBC em nosso estudo não identificou diferenças 

entre os grupos sedentário e treinado para as concentrações de ácidos graxos ou 

fosfatidilinositóis fosfato. Entretanto, foi possível identificar redução na concentração do 

ácido fosfatídico (PA) e da fosfatidilcolina (PC) no grupo treinado. A PC é o fosfolipídio mais 

abundante nas membranas celulares eucarióticas e desempenha um duplo papel como 

componente estrutural das membranas e como substrato que produz os segundos mensageiros 

lipídicos, como o ácido fosfatídico (Vance e Vance, 2004; Bond, 2017). No câncer de mama 

triplo-negativo, a PC mostrou-se crucial para a sobrevivência de células MDA-MB-231 (Mori 

et al., 2015) e sugere-se que a alta concentração de PC possa ser um preditivo de recorrência 

no TNBC (Hosokawa et al., 2017) além de estar também envolvida com o processo 

metastático no TNBC (Abalsamo et al., 2012). Por sua vez, o PA é descrito como um 

mensageiro lipídico capaz de modular vários processos celulares, como o tráfico de 

membrana, reorganização do citoesqueleto de actina, motilidade celular e proliferação celular 

(Zhang e Du, 2009; Bruntz et al., 2014). Em células MDA-MB-231 o PA foi capaz de 

potencializar a capacidade de migração e invasão (Sliva et al., 2000). Em modelo 

experimental transgênico de câncer de mama o PA promoveu metástase pulmonar através da 

regulação da membrana plasmática por meio de metaloproteinases (Wang et al., 2017).  

Adicionalmente, nossos resultados não apresentaram diferenças entre os grupos 

sedentário e treinado para a expressão de mRNA da acetil-CoA carboxilase, tanto a 

subunidade alfa como beta, que por sua vez estão envolvidas no mecanismo de lipogênese e 

consequente anabolismo. Contudo, as duas isoformas da enzima málica, tiveram aumento na 
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expressão relativa de mRNA mediante o exercício físico moderado. A enzima málica pode 

converter o malato, exportado da mitocôndria para o citosol, em piruvato, colaborando tanto 

com o metabolismo energético, como também para a formação de NADPH, fundamental para 

processos anabólicos relacionados a via das pentoses e formação de nucleotídeos (Wallace, 

2012). 

Sobretudo, destaca-se a capacidade do treinamento físico em reduzir tanto o PA 

como a PC, comumente elevados no câncer. Adicionalmente, ao considerar o 

desenvolvimento tumoral por meio de “ondas” de transformações metabólicas, a redução no 

volume tumoral superior a cinquenta por cento no grupo treinado em conjunto com a maior 

expressão da enzima málica, é razoável admitir que o exercício físico retardou o estágio de 

desenvolvimento tumoral, com impacto no crescimento tumoral.  

Exercício Físico Aeróbico e Via Hippo 

A via Hippo, descoberta em meados da década de 1990, tem recebido recentemente 

grande atenção a sua participação no processo de desenvolvimento tumoral, com grande foco 

na tumorigênese mamária (Shi et al., 2015). No câncer de mama, a diminuição da expressão 

de mRNA dos supressores tumorais da via Hippo, Lats1 ou Lats2, leva ao aumento do 

tamanho do tumor e ocorrência de metástases (Visser e Yang, 2010). 

Nossos resultados indicam que a via Hippo foi modulada pelo exercício físico 

aeróbico, com aumento significativo na expressão relativa de mRNA do gene Lats2. 

Corroborando, em pesquisa recente a respeito da via Hippo e exercício físico, utilizando 

modelo cross-talking de cultura celular e meio suplementado com soro de mulheres 

exercitadas, as células MCF-7, mas não MDA-MB-231, sofreram efeito supressivo do 

exercício físico mediado pela fosforilação de YAP e consequente inibição da via Hippo 

(Dethlefsen, Hansen, et al., 2017).  

Interessantemente, uma das possibilidades de controle da via Hippo está envolvida 

com o metabolismo energético, relacionado a homeostase da glicose e sustentação na 

atividade de YAP/TAZ (Totaro et al., 2018), enquanto a escassez de glicose inibe a atividade 

de YAP/TAZ (Santinon et al., 2016). Adicionalmente, a ativação de Akt e ERK 

(extracellular-signal-regulated kinase) aumenta a capacidade de YAP para promover a 

proliferação de células MCF10 (Totaro et al., 2018) e consequentemente, a via mTOR 

também pode exercer influencia sobre a atividade de YAP/TAZ, com influência no tamanho e 

proliferação celular em resposta a nutrientes, fatores de crescimento e níveis de energia 

celular (Saxton e Sabatini, 2017). Vale ressaltar que nossos resultados demonstraram redução 
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na expressão de Mtor e nenhuma diferença na expressão de mRNA de Pten, IGF1R e IRS1, 

relacionados à estímulos de crescimento e proliferação celular.  

Não obstante, a expressão elevada de YAP pode cooperar com a perda de p53 para 

promover o surgimento de cânceres com status de diferenciação alterado em relação à sua 

célula de origem (Furth et al., 2018). Outras investigações também confirmam que a 

inativação do p53, ou perda combinada de p53 e Rb, no epitélio mamário resulta em 

carcinomas mamários que apresentam recorrentes amplificações de YAP (Cheng et al., 2010; 

Jones et al., 2016). Embora a capacidade de LATS2 em restringir a reprogramação seja 

independente do p53, a interação funcional entre LATS2 e p53 é necessária para manter a 

homeostase de células-tronco embrionárias (Aylon et al., 2006). Corroborando, o 

silenciamento de YAP/TAZ no câncer ou linhagens de células-tronco, facilitam a ativação do 

p53 e a parada do crescimento celular (Xie et al., 2013; Schutte et al., 2014).  

Além disso, LATS2 e p53 interagem por meio de feedback positivo para garantir a 

diferenciação celular ou responder ao estresse na replicação por promover a senescência 

celular (Furth et al., 2018). É importante destacar que, em resposta ao estresse mitótico, 

LATS2 se liga e inibe o MDM2 e consequentemente ocorre a ativação do p53, que induz a 

parada do ciclo celular na fase G1/S (Furth et al., 2018). Portanto, a coordenação da 

progressão do ciclo celular é influenciada pelo fornecimento de substratos energéticos 

necessários para a duplicação celular (Moncada et al., 2012). Contudo, apesar desta condição 

ser comum tanto a células normais quanto neoplásicas e da glicólise ser fundamental para a 

proliferação celular, a glicólise sozinha não resulta em proliferação (Almeida et al., 2010; 

Colombo et al., 2010; Tudzarova et al., 2011; Moncada et al., 2012).  

Corroborando, descobrimos que o grupo treinado mostrou redução no conteúdo de PA, 

o que pode inibir a via Hippo em TNBC. Recentemente foi identificado que o PA é um 

regulador chave da via Hippo, cuja sinalização lipídica está relacionada com a ativação de 

YAP. Nesse sentido, PA pode se ligar diretamente a componentes da via Hippo, como LATS 

e NF2, inativando a via e permitindo a translocação de YAP para o núcleo e consequente 

ações em prol do crescimento e proliferação celular (Wang et al., 2017; Han et al., 2018). 

Por fim, nossos resultados demonstraram que o exercício físico aeróbico foi capaz de 

aumentar a expressão gênica de p53 e Lats2 em modelo experimental de câncer de mama 

triplo-negativo. No fulcro da redução significativa da massa tumoral mediante o treinamento 

físico, é factível que a via de atuação do exercício físico na redução da tumorigênese no 

TNBC ocorra por modulação no eixo Hippo-p53, haja vista a capacidade de Lats2 e p53 em 

restringir o crescimento e proliferação celular. Não obstante, a capacidade do PA em inibir a 
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função de Lats2 e o fato de sua concentração estar reduzida no grupo treinado, sugere que a 

modulação da via Hippo seja possivelmente um ponto de atuação do exercício físico na 

redução da tumorigênese do câncer de mama tripo-negativo. Ademais, os dados coletados a 

partir da análise da expressão relativa de mRNA não permitem extrapolar para conclusões a 

cerca de interações proteicas pós-traducionais e efeitos metabólicos diretos sobre o 

metabolismo celular.  
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No presente trabalho, em modelo experimental murino de câncer de mama triplo-

negativo, o exercício físico aeróbico moderado demonstrou ser capaz de reduzir o volume e 

massa tumoral. Além disso, o fato de iniciar o protocolo de treinamento após a indução 

tumoral também se mostrou benéfico na redução da tumorigênese, ao contrário da condição 

sedentária ou de interrupção do treinamento após a indução tumoral. 

A análise do metabolismo tumoral indica que as mitocôndrias tem maior capacidade 

de fosforilação oxidativa na condição sedentária, enquanto o grupo treinado além de ter 

menor capacidade respiratória mitocondrial, demonstrou estar no limite de sua capacidade de 

de fosforilação oxidativa. Possivelmente, esta foi a condição que ocasionou a elevação na 

expressão de genes relacionados ao metabolismo glicolítico no grupo treinado. Tais alterações 

estão alinhadas com os estágios de transformação do metabolismo tumoral, cujo aumento na 

agressividade é constatada após o reestabelecimento da respiração mitocondrial em células 

4T1.  

A redução do desenvolvimento tumoral proporcionada pelo treinamento físico, aliada 

às alterações no metabolismo tumoral e aumento na expressão de supressores tumorais, Lats2 

e p53, sugerem que o eixo Hippo-p53, comprovadamente sensível à privação de nutrientes, 

possa ser ativado pelo exercício físico aeróbico moderado. Adicionalmente, a redução de PA, 

um inibidor de Lats2, fortalece o indicativo do exercício físico atuar na ativação da via Hippo 

no câncer de mama triplo-negativo (Figura 19).  

 

Figura 19 - Exercício Físico aeróbico moderado reduz o desenvolvimento tumoral em TNBC (4T1). 
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Ainda que extrapolações pós-traducionais não sejam possíveis a partir de dados da 

expressão relativa de mRNA, o conjunto de dados do nosso estudo abre novas perspectivas 

acerca de vias metabólicas sensíveis ao exercício físico, que por sua vez podem colaborar não 

apenas para o entendimento dos efeitos anti-tumorigênicos do exercício físico como também a 

melhor compreensão na biologia do câncer. 
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