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"Exercise is not magic. It is series of chemical reactions involving muscle" 

Bruce Spiegelman 
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RESUMO 

 

ALVES, CHRISTIANO ROBLES RODRIGUES. Caquexia do câncer: potencial 

terapêutico do treinamento físico aeróbio sobre o músculo esquelético. 2017. 137 f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 2017. 

 

A caquexia do câncer é uma síndrome multifatorial cuja principal característica é a atrofia do 

músculo esquelético, resultando na progressiva incapacidade funcional do paciente. Essa 

síndrome está diretamente associada a uma redução da tolerância ao esforço físico e uma 

menor sobrevida em pacientes com câncer. O tratamento farmacológico para a caquexia ainda 

é muito limitado, possivelmente devido à característica multifatorial dessa síndrome. Nesse 

sentido, as evidências indicam que uma abordagem multimodal é necessária para atenuar a 

caquexia, incluindo estratégias não-farmacológicas como o treinamento físico. Contudo, os 

mecanismos envolvidos nos efeitos terapêuticos do treinamento físico sobre a caquexia do 

câncer ainda foram pouco explorados. Portanto, esse estudo teve como objetivo central avaliar 

os efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a disfunção do metabolismo energético e a 

atrofia muscular em modelos experimentais de caquexia do câncer, além de explorar os 

mecanismos envolvidos nos possíveis efeitos terapêuticos do treinamento físico. Para isso, 

inicialmente padronizamos um modelo de caquexia em ratos utilizando injeção de células 

tumorais Walker 256 na medula óssea. Esse modelo apresentou consistente crescimento 

tumoral e atrofia muscular. Avaliamos sobre esse modelo os efeitos de dois protocolos 

diferentes de treinamento físico aeróbio, a saber: treinamento físico aeróbio contínuo em 

intensidade moderada (MIT, do inglês moderate intensity training) e o treinamento físico 

intervalado em alta intensidade (HIIT, do inglês high-intensity interval training). Embora não 

tenham sido observados efeitos sobre o crescimento tumoral, o MIT e o HIIT melhoraram a 

capacidade aeróbia e aumentaram a sobrevida dos animais, sugerindo que o treinamento físico 

aeróbio induz efeitos benéficos durante a progressão da caquexia do câncer. De fato, o HIIT 

normalizou marcadores de estresse oxidativo e reestabeleceu a função do músculo 

esquelético. Com o intuito de explorar mecanismos responsáveis por esses benefícios, 

realizamos uma análise proteômica de larga escala no músculo esquelético de ratos controle, 

do modelo Walker e do modelo Walker submetido ao HIIT. Nessa análise identificamos a 

COP9 signalosome complex subunit 2/Thyroid receptor interacting protein 15 

(COPS2/TRIP15) como uma das principais proteínas alteradas, estando o seu conteúdo 

reduzido no músculo esquelético de ratos com caquexia e normalizado após a realização do 

HIIT. Resultados similares foram observados em outro modelo experimental de câncer 

(B16F10 em camundongos) submetido ou não ao HIIT. Na próxima etapa buscamos avaliar 

se a COPS2/TRIP15 poderia apresentar um papel terapêutico no músculo esquelético. Para 

isso, realizamos a superexpressão dessa proteína em miotubos primários de camundongos. Os 

miotubos foram incubados com meio de cultura previamente condicionado em células 

tumorais por 48 horas para induzir disfunção do metabolismo e perda de conteúdo proteico. 

Contudo, a superexpressão da COPS2/TRIP15 nos miotubos não foi suficiente para impedir 

os efeitos induzidos pelo meio condicionado. Em suma, essa tese de doutorado demonstrou 

que o HIIT foi capaz de atenuar a intolerância ao esforço físico e normalizar o conteúdo de 

COPS2/TRIP15 no músculo esquelético em diferentes modelos experimentais de caquexia do 

câncer. Esses resultados pré-clínicos abrem perspectivas de avaliar os efeitos do HIIT em 

pacientes com caquexia do câncer. Novos experimentos são necessários para entender a 

função da COPS2/TRIP15 no músculo esquelético durante a progressão da caquexia.  

 

Palavras-chave: Exercício; Treinamento físico aeróbio; Câncer; Caquexia; Atrofia muscular.  



ABSTRACT 

 

ALVES, CHRISTIANO ROBLES RODRIGUES. Cancer cachexia: potential therapeutic 

effects of aerobic exercise training on skeletal muscle. 2017. 137 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2017. 

 

Cancer cachexia is a multifactorial syndrome characterized by skeletal muscle wasting, 

resulting in a functional impairment. This syndrome is associated with exercise intolerance 

and early mortality in cancer patients. Pharmacological treatment is still limited, perhaps due 

to the multifactorial characteristics of this syndrome. In this sense, evidences indicate that a 

multimodal approach is necessary to counteract cachexia, including non-pharmacological 

strategies, such as exercise training. However, little is known regarding the mechanisms 

underlying the potential therapeutic effects of exercise training on cancer cachexia. Therefore, 

the current study aimed to evaluate the effects of aerobic exercise training on metabolic 

impairment and skeletal muscle wasting in cancer cachexia experimental models. 

Additionally, we aimed to explore mechanisms involving the potential therapeutic effects of 

exercise training. For doing that, we first standardized a cancer cachexia rat model by 

injecting Walker 256 tumor cells in the bone marrow. This model displayed consistent tumor 

growth, skeletal muscle wasting and good reproducibility. By using this experimental model, 

we assessed the effects of two different aerobic exercise training protocols: moderate intensity 

training (MIT) and high-intensity interval training (HIIT). Even though tumor growth was not 

affected, both MIT and HIIT improved aerobic capacity and survival. Moreover, HIIT 

reestablished the skeletal muscle function and normalized oxidative stress markers. To further 

explore mechanisms underlying such benefits, we applied a proteomics screening in the 

skeletal muscle of 1) control rats, 2) rats with cancer cachexia and 3) rats with cancer 

cachexia submitted to HIIT. In this analysis, we identified COP9 signalosome complex 

subunit 2/Thyroid receptor interacting protein 15 (COPS2/TRIP15) as one of the most 

regulated proteins, showing lower content in the skeletal muscle during cancer cachexia 

progression, which was normalized after HIIT. Similar results were observed for B16F10 

model in mice submitted or not to HIIT. We further assessed whether COPS2/TRIP15 could 

present a therapeutic role in the skeletal muscle. For doing that, we overexpressed this protein 

in primary mouse myotubes using an adenovirus. Cell culture media taken from tumor cells 

were incubated in the myotubes to induce metabolism impairment and loss of protein content. 

However, COPS2/TRIP15 overexpression was not sufficient to mitigate deleterious effects 

induced by the conditioned media. In summary, the current PhD thesis demonstrated that 

HIIT mitigated exercise intolerance and normalized COPS2/TRIP15 protein content in the 

skeletal muscle of different cancer cachexia experimental models. These pre-clinical data 

open perspectives to evaluate HIIT effects in cancer cachexia patients. New experiments are  

necessary to explore the role of COPS2/TRIP15 during cancer cachexia progression. 

 

Keywords: Exercise; Aerobic exercise training; Cancer; Cachexia; Muscle atrophy. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Caquexia induzida pelo câncer 

O câncer é a principal causa de morte na maioria dos países desenvolvidos e a segunda 

maior causa de morte nos países em desenvolvimento. Estima-se que 12,7 milhões de casos 

de câncer tenham sido diagnosticados no ano de 2008 e, como consequência, 7,6 milhões de 

mortes tenham ocorrido naquele ano (JEMAL et al., 2011). Embora nas últimas duas décadas 

seja notório o progresso na detecção, no diagnóstico e no tratamento do câncer (MCCORKLE 

et al., 2011), as estimativas indicam que milhões de novos casos e mortes ocorrerão nos 

próximos anos (JEMAL A, BRAY F, CENTER MM, FERLAY J, WARD E, 2011; SIEGEL 

et al., 2011, 2014). Nesse sentido, cerca de 80% dos pacientes com câncer em estados 

avançados apresentam caquexia e mais de 25% das mortes induzida pelo câncer é 

consequência direta da caquexia (TISDALE, 2010). De fato, a caquexia está diretamente 

relacionada a uma redução da tolerância ao esforço físico (MOSES et al., 2004), uma redução 

da tolerância aos tratamentos do câncer (BACHMANN et al., 2008) e uma menor sobrevida 

dos pacientes (FEARON; VOSS; HUSTEAD, 2006; VAN EYS, 1985). Diante desse quadro, 

alguns dos principais pesquisadores da área se reuniram para propor uma clara definição, os 

parâmetros que devem ser considerados no diagnóstico e as possibilidades de tratamento 

existentes para a caquexia induzida pelo câncer (FEARON et al., 2011a). Cabe ressaltar que a 

Associação Brasileira de Cuidados Paliativos adotou os mesmos critérios para a população 

brasileira (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2011).  

Esse consenso define a caquexia como uma síndrome multifatorial caracterizada pela 

perda de massa da musculatura esquelética (com ou sem perda de massa gorda) que não pode 

ser revertida por suporte nutricional convencional e que resulta na progressiva incapacidade 

funcional (FEARON et al., 2011a). Mais especificamente, a severidade dessa síndrome 

apresenta três estágios. No primeiro estágio (pré-caquexia), a variável clínica mais notória é 

uma perda de massa corporal de até 5% devido a fatores como, por exemplo, a anorexia e a 

resistência à insulina. O segundo estágio (caquexia) é caracterizado por pacientes que 

apresentam perda de massa corporal superior a 5% nos últimos seis meses, ou perda de massa 

corporal acima de 2% associada a um índice de massa corpórea (IMC) inferior a 20, ou perda 

de massa corporal acima de 2% associada à sarcopenia. Cabe salientar que diversos fatores 

são determinantes para o paciente evoluir ou não da pré-caquexia para a caquexia, como, por 

exemplo, o tipo e a localização do tumor, o tipo de tratamento aplicado e a resposta 

inflamatória do organismo. Por fim, o terceiro estágio (caquexia refratária) é consequência do 

câncer muito avançado, no qual os pacientes não respondem aos tratamentos e, portanto, está 
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associado a um catabolismo exacerbado do organismo e uma expectativa de vida inferior a 

três meses (FEARON et al., 2011a). A Figura 1 ilustra a progressão da caquexia. 

 

 

Figura 1. Indicativos clínicos da progressão da caquexia do câncer segundo o último 

consenso publicado no Lancet Oncol em 2011 (FEARON et al., 2011a).  

 

Embora a perda de massa gorda também possa contribuir para a redução da massa 

corporal em pacientes caquéticos, a perda de massa muscular (atrofia muscular) é o principal 

fator responsável pela intolerância aos esforços físicos do cotidiano, contribuindo para 

redução da qualidade de vida e, em última instância, para a redução da sobrevida 

(ACHARYYA et al., 2005; VAN EYS, 1985). A atrofia muscular nos pacientes caquéticos é 

progressiva, podendo chegar a uma perda de até 75% da massa muscular e, 

consequentemente, fadiga extrema e imobilidade (TISDALE, 2009, 2010). Cabe ressaltar que 

a atrofia muscular é resultado de um desbalanço no turnover proteico devido à exacerbada 

ativação de sistemas proteolíticos, como o sistema lisossomal/autofágico (autofagia) e o 

sistema ubiquitina-proteassoma (SUP) (LECKER et al., 2004; SCHIAFFINO et al., 2013), 

associadas a redução de vias de síntese proteica, como o eixo IGF1/AKT/mTOR (insulin-like 

growth factor 1/Protein kinase B/mammalian target of rapamycin) (SCHIAFFINO et al., 

2013), na musculatura esquelética. São diversos os mediadores envolvidos na hiperativação 

desses sistemas proteolíticos ou na inibição de vias de síntese proteica, caracterizando a 



 

3 

caquexia como uma síndrome multifatorial (FEARON; GLASS; GUTTRIDGE, 2012; 

JOHNS; STEPHENS; FEARON, 2013).  

Dentre esses fatores, destacam-se a anorexia (ARGILÉS; ALVAREZ; LÓPEZ-

SORIANO, 1997; LAVIANO et al., 2008), a resistência à insulina (AGUSTSSON et al., 

2011; LUNDHOLM et al., 2007), o estresse oxidativo exacerbado (GUARNIER et al., 2010; 

MARIN-CORRAL et al., 2010), o aumento da produção de proteínas da família transforming 

growth factor β (TGF β) (e.g. Miostatina e Activina A) (ZHOU et al., 2010), o 

hipogonadismo (BARACOS et al., 2010; SKIPWORTH et al., 2011), a hiperativação 

adrenérgica (HYLTANDER et al., 1991) e, principalmente, a inflamação sistêmica 

(ARGILÉS; BUSQUETS; LÓPEZ-SORIANO, 2011; FEARON; GLASS; GUTTRIDGE, 

2012; GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010; JOHNS; STEPHENS; FEARON, 2013; 

TISDALE, 2010). De fato, citocinas pró-inflamatórias como o tumor necrosis factor α (TNF-

α) (REID; LI, 2001) e seu análogo TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEK) 

(MITTAL et al., 2010), a interleucina-6 (IL-6) (KURODA et al., 2007; MOSES et al., 2009) e 

a interleucina-1β (IL-1β) (ARGILÉS et al., 2012; ARGILÉS; BUSQUETS; LÓPEZ-

SORIANO, 2011) podem ser secretadas por componentes do sistema imune e pelo tecido 

adiposo (via ativação de lipid-mobilizing factor) em resposta a presença do tumor (ARGILÉS 

et al., 2014; FEARON; GLASS; GUTTRIDGE, 2012). Além disso, a secreção de outros 

fatores específicos do tumor como o proteolysis-inducing factor (PIF) (TODOROV; FIELD; 

TISDALE, 1999), também devem ser considerados. Em suma, esses mediadores podem ativar 

fatores de transcrição, como o nuclear factor kappa B (NFkB) (LADNER; CALIGIURI; 

GUTTRIDGE, 2003), Forkhead box O3a (FOXO3a) (ZHOU et al., 2010), Signal transducer 

and activator of transcription 3 (STAT3) e Activator protein 1 (AP-1) (FEARON; GLASS; 

GUTTRIDGE, 2012); ou inibir o peroxisome proliferator-activated receptor gamma co-

activator-1α (PGC-1α), um co-fator de transcrição envolvido na biogênese mitocondrial 

(CHINSOMBOON et al., 2009; WANG et al., 2012). Diante do exposto, a caquexia se torna 

um cenário pouco atrativo para a aplicação de monoterapias farmacológicas. 

Os mediadores mencionados acima também podem resultar em uma disfunção do 

metabolismo energético muscular devido a um menor conteúdo mitocondrial e/ou menor 

capacidade de fosforilação oxidativa das mitocôndrias (FERMOSELLE et al., 2013). Em 

contrapartida, o organismo encontra-se com o metabolismo exacerbado devido a demanda 

competitiva no suprimento de substratos energéticos para o organismo e o tumor. 

Considerando que o tumor utiliza predominantemente a via glicolítica como fonte de energia 

mesmo em situações cuja oferta de oxigênio é adequada, este produz lactato em excesso que 
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será metabolizado pelo fígado para ressintetizar glicose (ciclo de Cori). Assim, a glicose será 

ofertada para o crescimento e desenvolvimento do tumor (HOLROYDE et al., 1975; 

TISDALE, 2009). Em relação ao músculo esquelético, a exacerbada degradação proteica 

oferece aminoácidos para o fígado que também pode ressintetizar glicose a ser transportada ao 

tumor (TISDALE, 2009). 

Além disso, um dos importantes mecanismos associados ao estado hipermetabólico na 

caquexia induzida pelo câncer é a maior expressão de proteínas mitocondriais desacopladoras 

(uncoupling proteins; UCPs) (FEARON; GLASS; GUTTRIDGE, 2012). De fato, os níveis de 

mRNA da UCP-3 estão elevados no músculo esquelético em pacientes com caquexia do 

câncer quando comparados a sujeitos saudáveis ou pacientes com câncer que não apresentam 

caquexia (COLLINS et al., 2002). Como resultado direto dessa disfunção mitocondrial, o 

músculo esquelético passa a produzir mais espécies reativas de oxigênio (EROs) levando a 

um quadro de estresse oxidativo exacerbado (DER-TOROSSIAN et al., 2013). O estresse 

oxidativo pode sinalizar (diretamente ou via inflamação) a ativação das vias proteolíticas, 

como o SUP (KRIEGENBURG et al., 2011; SHANG; TAYLOR, 2011), resultando em um 

ciclo vicioso. 

Considerando que a caquexia induzida pelo câncer é uma síndrome multifatorial 

complexa, elaboramos uma figura ilustrativa (Figura 2) com o intuito de facilitar o 

entendimento da integração dos mediadores mencionados nessa seção. Nas próximas seções 

serão detalhados os principais sistemas proteolíticos responsáveis pelo desbalanço no 

turnover proteico e as alterações do metabolismo energético na musculatura esquelética. 

Posteriormente, realizaremos uma análise crítica dos tratamentos existentes para a caquexia 

com ênfase nos possíveis efeitos terapêuticos do treinamento físico aeróbio. Por fim, 

descreveremos sobre os principais modelos animais utilizados para estudar a caquexia 

induzida pelo câncer.  

 

 

 



 

5 

 

Figura 2. Ilustração dos mediadores envolvidos na atrofia e na disfunção do metabolismo 

energético na caquexia induzida pelo câncer. SNC: sistema nervoso central. SUP: ubiquitina-

proteassoma. EROs: espécies reativas de oxigênio. FT: fatores de transcrição.  
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1.2. Turnover proteico na caquexia induzida pelo câncer 

Quando a taxa de degradação é superior à de síntese proteica, o organismo apresenta 

um desbalanço no turnover proteico. No caso da caquexia induzida pelo câncer, isso parece 

ocorrer por dois processos: diminuição da síntese e aumento da degradação proteica (GLASS, 

2010; TISDALE, 2009, 2010).  De fato, o estudo de Smith e Tisdale (1993) foi o primeiro a 

demonstrar que a síntese proteica se encontra diminuída no músculo esquelético em modelo 

animal de câncer. Os autores utilizaram o método de incorporação de fenilalanina ao músculo 

gastrocnêmio para avaliar a taxa de síntese em camundongos com caquexia induzida pelo 

adenocarcinoma MAC-16. Uma diminuição de 60% foi observada na taxa de síntese proteica 

nos animais que apresentaram perda de peso superior a 15% (SMITH; TISDALE, 1993). 

Posteriormente, outros estudos comprovaram essa redução, cabendo destacar que a taxa de 

diminuição da síntese pode variar dependendo de cada modelo experimental ou de cada 

paciente e do estágio da caquexia (JOHNS; STEPHENS; FEARON, 2013). Nesse contexto, 

grande atenção é dada à via de síntese IGF1/AKT/mTOR que está diminuída em diversas 

doenças sistêmicas, incluindo a caquexia do câncer (SCHIAFFINO et al., 2013).  

Quanto à degradação proteica, embora ela seja essencial para a manutenção da 

proteostase, um aumento exacerbado piora o prognóstico do paciente (LECKER et al., 1999). 

Dois principais sistemas proteolíticos parecem estar envolvidos em condições de atrofia 

muscular, a saber: o SUP e o sistema lisossomal/autofágico. Cabe ressaltar que grande 

atenção é dada ao SUP, uma vez que estudos com ratos e humanos demonstraram que esse 

sistema é responsável por mais de 80% da degradação de proteínas intracelulares 

(GLICKMAN; CIECHANOVER, 2002; LECKER et al., 1999). Dentre as inúmeras funções 

que o SUP exerce no organismo, podemos destacar a degradação de proteínas miofibrilares e 

proteínas mal enoveladas ou com a função biológica comprometida. Contudo, sua alta 

atividade em estados catabólicos, como o câncer, parece ser um dos principais responsáveis 

por desencadear a atrofia muscular (WILLIAMS et al., 1999). O SUP é um sistema altamente 

complexo, realizando um processo de marcação e degradação de proteínas alvo 

(GLICKMAN; CIECHANOVER, 2002). Algumas enzimas apresentam funções fundamentais 

na operacionalização desse sistema. Como ilustrado na Figura 3, as enzimas conhecidas como 

E1 ativam a ubiquitina utilizando uma molécula de ATP. Em seguida, as E2 conjugam as 

ubiquitinas em cadeias de poliubiquitinas (JENTSCH, 1992). Posteriormente, as E3 (proteína 

ligase) ligam as cadeias de poliubiquitinas conjugadas à proteína alvo. Finalmente, o 

proteassoma reconhece essa proteína marcada e a degrada em pequenos peptídeos 
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(GLICKMAN; CIECHANOVER, 2002). Cabe destacar que o entendimento de como 

funciona o SUP culminou no prêmio Nobel de química de 2004 para os pesquisadores 

Hershko, Rose e Ciechanover.  

Diante desse quadro, o termo “atrogenes” foi cunhado para a identificação coletiva de 

genes que codificam a marcação para a subsequente degradação de proteínas miofibrilares 

pelo complexo enzimático proteassoma (LECKER et al., 2004). Os principais “atrogenes” 

expressos no músculo esquelético são a Atrogin-1 (também conhecida como Muscle Atrophy 

F-box) e a MuRF1 (muscle RING finger protein) (BODINE et al., 2001; GOMES et al., 

2001), duas E3 ligases que exercem função essencial na degradação das proteínas musculares 

(CLARKE et al., 2007; LAGIRAND-CANTALOUBE et al., 2008; TISDALE, 2010). Após o 

processo de marcação das proteínas-alvo, o proteassoma 26S degrada-as em peptídeos a partir 

do reconhecimento da cauda de poliubiquitinas pela porção 19S e degradação propriamente 

dita pelo centro catalítico, a porção 20S (LECKER et al., 2004).  

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo da ativação do sistema ubiquitina-proteassoma (SUP) para 

degradar uma proteína alvo. Ub: ubiquitina. ATP: adenosina trifosfato.  

 

Lecker et al. (2004) ainda demonstraram que a atrofia muscular induzida por 

diferentes modelos de doenças crônico degenerativas, incluindo o câncer, apresenta uma 

maior expressão de atrogenes envolvidos diretamente no sistema lisossomal/autofágico, a 

saber: MAP1LC3B, GABARAPL1, BNIP3 e CTSL1 (LECKER et al., 2004). Diferente do 

SUP, não havia muito interesse em avaliar a contribuição da proteólise lisossomal em quadros 
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de atrofia até há pouco tempo, uma vez que este é responsável pela degradação de apenas uma 

pequena parte das proteínas musculares. Entretanto, estudos recentes demonstraram que o 

funcionamento adequado desse sistema é essencial para a manutenção do metabolismo 

muscular que consequentemente afeta a proteostase muscular (SANDRI, 2013; SANDRI et 

al., 2013). Em diversos estados catabólicos ocorre, por exemplo, um aumento da expressão 

gênica de CTSL1, o qual codifica a Catepsina L, uma importante protease lisossomal na 

musculatura esquelética (LECKER et al., 2004; SANDRI et al., 2013).  

Como exposto acima, a hiperativação do SUP e do sistema lisossomal/autofágico 

resulta no estado catabólico observado na caquexia. Dentre os fatores que participam na 

hiperativação desse sistema, destacamos a disfunção metabólica que será descrita a seguir.  

 

1.3. Metabolismo energético na caquexia induzida pelo câncer  

É bem estabelecido que diversas funções celulares são mantidas pela energia química 

gerada na hidrólise da adenosina trifosfato (ATP), sendo a capacidade de ressintetizar 

moléculas de ATP fundamental para manter as funções celulares do músculo esquelético. As 

fibras musculares podem sintetizar moléculas de ATP pelo metabolismo aeróbio (oxidativo) 

ou anaeróbio. Enquanto a síntese pelo metabolismo anaeróbio (degradação da fosforilcreatina 

ou do glicogênio muscular) é essencial para atividades de alta intensidade e curta duração 

(MEDBØ; TABATA, 1993), a síntese pelo metabolismo aeróbio é essencial nas atividades do 

cotidiano ou durante a realização de esforços físicos de longa duração. A mitocôndria é a 

organela central do metabolismo aeróbio, sendo essencial para os processos de beta-oxidação, 

o Ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa (MITCHELL; MOYLE, 1967).  

Nesse contexto, a disfunção mitocondrial tem sido reportada em diversas doenças 

sistêmicas envolvidas no processo de atrofia muscular, incluindo a caquexia induzida pelo 

câncer (ARIA TZIKA et al., 2013; CONSTANTINOU et al., 2011; FERMOSELLE et al., 

2013). Recentemente, Fermoselle et al., 2013 demonstraram um menor consumo de oxigênio 

e uma menor atividade dos complexos I, II e IV da cadeia de transporte de elétrons 

mitocondrial nos músculos gastrocnemius e diafragma em camundongos com caquexia 

induzida pela injeção das células tumorais LP07 nos pulmões (FERMOSELLE et al., 2013). 

Além disso, Tzika et al. (2013) submeteram camundongos C57B1/6 com carcinoma pulmonar 

de Lewis (LLC, do inglês Lewis Lung Carcinoma) a um ensaio in vivo de ressonância 

magnética nuclear para avaliar a taxa de síntese de ATP e do fluxo do ciclo de Krebs. Os 

pesquisadores também avaliaram a morfologia mitocondrial no músculo gastrocnemius desses 

animais por microscopia eletrônica. Os resultados demonstraram menor taxa de síntese de 



 

9 

ATP e menor fluxo do ciclo de Krebs associados a uma menor densidade e maior índice de 

desacoplamento mitocondrial (ARIA TZIKA et al., 2013). No mesmo modelo experimental, 

Constantinou et al., 2011 também observou menor taxa de síntese de ATP associada a 

diferenças na expressão de genes mitocondriais no músculo gastrocnemius, incluindo um 

aumento da UCP-3, quando comparados a camundongos saudáveis (CONSTANTINOU et al., 

2011). Corroborando esses achados em modelo animal, os níveis de mRNA da UCP-3 

estavam elevados no músculo esquelético em pacientes com caquexia induzida pelo câncer 

gastrointestinal quando comparados a pacientes saudáveis ou pacientes com câncer que não 

apresentavam caquexia (COLLINS et al., 2002).  

Como resultado direto dessa disfunção mitocondrial, o músculo esquelético passa a 

produzir mais EROs o que desencadeia um quadro de estresse oxidativo exacerbado (DER-

TOROSSIAN et al., 2013; WHITE et al., 2011) afetando a homeostase redox. As EROs são 

capazes de oxidar componentes celulares essenciais como as proteínas, os nucleotídeos, os 

lipídios e os ácidos graxos poli-insaturados. Diante do exposto, Der-Torossian et al., (2013) 

realizaram análise metobolômica no músculo gastrocnemius de camundongos com caquexia 

induzida pelo carcinoma de colon C26. Foram identificados 234 metabólitos no músculo 

desses animais, sendo 42 extremamente alterados nos animais com caquexia. Dentre esses 

metabólitos, destacam-se marcadores de estresse oxidativo, como a glutationa, a carnosina e a 

anserina (DER-TOROSSIAN et al., 2013). Além da disfunção mitocondrial, ratos com 

caquexia induzida pela injeção intraperitoneal de células tumorais Yoshida AH 130 

apresentam atividade aumentada da xantina oxidase, uma enzima que catalisa a oxidação da 

hipoxantina em xantina, produzindo ânions superóxido. Quando essa enzima foi inibida, a 

perda de massa corporal foi atenuada e um pequeno aumento na sobrevida dos animais foi 

observado (SPRINGER et al., 2009). 

Cabe ressaltar que o estresse oxidativo exacerbado pode contribuir diretamente ou 

indiretamente (via inflamação) para a ativação de vias proteolíticas, como o SUP. Dessa 

forma, evidências indicam que a produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio 

advindas da disfunção mitocondrial (ou outras fontes como a xantina oxidase) pode ativar a 

proteólise no músculo esquelético de pacientes com câncer caracterizando um ciclo vicioso 

(GOMES-MARCONDES; TISDALE, 2002; RYAN et al., 2011; SANDRI et al., 2004). 

Nesse sentido, um ensaio clínico foi realizado para avaliar os efeitos da suplementação do 

antioxidante N-Acetilcisteína (NAC) em pacientes com caquexia induzida pelo câncer 

(clinicaltrials.gov/NCT00196885), sendo que já é conhecido que a suplementação de NAC 
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aumenta o desempenho em testes de força de idosos com sarcopenia (HAUER et al., 2003). 

Ao nosso conhecimento os resultados desse estudo ainda não foram publicados.  

Por fim, sabe-se que fibras musculares com características glicolíticas estão mais 

susceptíveis a estímulos catabólicos (GOLDBERG, 1969), incluindo a caquexia (LI et al., 

2007; YU et al., 2008). Acharyya et al. (2005) reportaram em músculos com composição 

mista de fibras glicolíticas e oxidativas (gastrocnemius e quadríceps), que as fibras do tipo II 

(i.e. fibras que apresentam predominância do metabolismo glicolítico) são as que mais 

atrofiam em camundongos com câncer de colon C26, sendo observada uma diferença de 40% 

no diâmetro médio dessas fibras quando comparados a animais saudáveis. Em contrapartida, 

as fibras do tipo I (i.e. fibras que apresentam predominância do metabolismo oxidativo) não 

apresentaram diferenças, sugerindo uma seletividade para fibras com características mais 

glicolíticas no processo de atrofia. Nesse estudo, os autores ainda demonstraram que o 

processo de atrofia está associado a uma distrofia da musculatura esquelética em fibras do 

tipo II (ACHARYYA et al., 2005). Portanto, é pertinente especular que fibras com 

características mais oxidativas apresentam uma maior defesa aos processos catabólicos 

envolvidos na atrofia e na distrofia muscular, incluindo uma maior defesa antioxidante. 

Contudo, esse tópico ainda deve ser investigado mais afundo, principalmente considerando 

potenciais terapias capazes de remodelar o músculo esquelético. 

 

1.4. Tratamentos atuais para a caquexia 

Tradicionalmente, o controle do desenvolvimento avançado do câncer era considerado 

a melhor forma de evitar a progressão da doença. Entretanto, diante da ineficácia desses 

tratamentos (quimioterapia, radioterapia e cirurgias) em atenuar a caquexia apresentada por 

muitos pacientes, novas estratégias terapêuticas passaram a ser essenciais (FEARON; 

GLASS; GUTTRIDGE, 2012). Nesse sentido, estudos concentraram esforços em alvos 

terapêuticos que agissem previamente à produção dos mediadores, bloqueassem vias 

catabólicas e/ou estimulassem vias anabólicas no músculo esquelético. Cabe ressaltar que 

muitos estudos clínicos se encontram em fase I ou II (para detalhes ver: clinicaltrials.gov). 

Entretanto, considerando o cenário atual pouco atrativo, estudos têm sido conduzidos nos 

últimos anos com a finalidade de descobrir novos alvos para o tratamento da caquexia.  

Zhou et al., (2010) demonstraram que o bloqueio do receptor ActRIIB de hormônios 

da família TGFβ, como a miostatina e a activina, reverte a atrofia muscular por meio da 

normalização da atividade do SUP e aumenta a sobrevida em camundongos injetados com 

células tumorais de colón C26. O mais interessante nesse estudo é que a sobrevida aumentou 
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devido à preservação da massa muscular e não por um efeito direto no tumor (ZHOU et al., 

2010). Paralelamente, Das et al. (2011) demonstraram que a deleção de lipases dos adipócitos 

previne a mobilização exacerbada do tecido adiposo em camundongos injetados com células 

tumorais LLC ou B16. Cabe ressaltar que os autores observaram uma preservação da própria 

musculatura esquelética em ambos os modelos experimentais, propondo que inibir essas 

lipases pode ser uma futura terapia para a caquexia do câncer (DAS et al., 2011).  

Mais recentemente, o estudo de Kir et al., (2014) identificou a parathyroid-hormone-

related protein (PTHrP) como um importante mediador da atrofia muscular no modelo de 

camundongos injetados com células tumorais LLC. Ao inativar essa proteína, os autores 

observaram uma atenuação da perda da massa e da força da musculatura esquelética. O 

princípio dessa possível terapia é que a PTHrP medeia o gasto de energia exacerbado 

comumente observado mesmo no estado basal em pacientes com câncer (KIR et al., 2014, 

2016). Por fim, cabe também destacar o recente estudo de He et al., (2014), no qual foi 

demonstrado que a apoptose de células musculares também está envolvida no processo de 

perda da massa muscular do câncer. Nesse estudo os autores identificaram o microRNA 21 

como um dos mediadores desse processo de apoptose. Infelizmente, os resultados não se 

estendem ao trofismo das células musculares (HE et al., 2014).  

Considerando esses achados em conjunto, fica evidente o interesse da comunidade 

científica em encontrar alvos terapêuticos para a caquexia do câncer. Embora esses resultados 

sejam promissores, nenhum tratamento que bloqueie ou ative uma via específica seria capaz 

de reverter totalmente caquexia, uma vez que essa síndrome é multifatorial. Assim, diferentes 

autores enfatizam que o tratamento dessa síndrome deve ser multimodal, envolvendo 

combinações que incluem as estratégias farmacológicas, o apoio nutricional e, principalmente, 

a prática regular de exercício físico (treinamento físico) (ARGILÉS et al., 2012; FEARON et 

al., 2011b; FEARON, 2011). Entretanto, os mecanismos envolvidos nos efeitos benéficos do 

treinamento físico aeróbio ainda foram pouco explorados. 

 

1.5. Treinamento físico aeróbio como um tratamento para a caquexia  

O músculo esquelético é um tecido metabolicamente muito ativo e altamente afetado 

por doenças sistêmicas caracterizadas pela ativação dos sistemas de degradação proteica. 

Portanto, estratégias capazes de combater a progressão do tumor e atenuar a atrofia muscular 

são de grande relevância clínica. Dentre as estratégias não farmacológicas, destacamos o 

papel do treinamento físico aeróbio. O relatório de 2005 do Institute of Medicine of National 

Academies identificou seis pontos no combate ao câncer: 1) prevenção, 2) detecção precoce, 
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3) diagnóstico, 4) tratamento, 5) sobrevida e 6) cuidados no fim da vida. Diante do exposto, o 

potencial do treinamento físico aeróbio para combater o câncer parece atuar principalmente na 

prevenção (item 1) e no tratamento (item 4). De fato, a prática regular de exercícios físicos 

aeróbios pode reduzir a incidência de diversos tipos de câncer, tais como o de colón, próstata 

e mama (BAL; WOOLAM; SEFFRIN, 1999; FRIEDENREICH; CUST, 2008; NEILSON et 

al., 2009; VOGEL, 2000). A prática de 30 minutos de caminhada por dia (prescrição 

populacional), por exemplo, reduz em 15% a incidência de câncer de colón (BAL; 

WOOLAM; SEFFRIN, 1999). Em adição, evidências sugerem que um terço das mortes que 

ocorrem a cada ano nos Estados Unidos estão diretamente relacionadas ao estilo de vida 

sedentário (DOYLE et al., 2006). Estudos mais recentes demonstraram que a atividade física 

realizada de lazer está associada com a menor incidência de diversos tipos de câncer (LE; 

KM; MD, 2016; MOORE et al., 2016). Moore et al. (2016) avaliaram um total de 1,44 

milhões de participantes, dos quais 186932 pacientes com câncer foram incluídos. Ao dividir 

os participantes entre alto e baixo nível de atividade física de lazer, prevalências diferentes 

foram observadas para 13 tipos de câncer, a saber: esôfago, fígado, pulmão, rins, estômago, 

endométrio, leucemia mieloide, mieloma, cólon, cabeça e pescoço, reto, bexiga e mama 

(MOORE et al., 2016). 

Além da ação preventiva da prática de exercícios físicos aeróbios, é importante 

destacar o seu potencial no combate ao câncer já estabelecido (terapêutica). Nesse sentido, 

estudos realizados na última década demonstram que a prática regular de exercícios físicos 

aeróbios em intensidade moderada promove principalmente uma melhora na capacidade física 

e na qualidade de vida (KNOLS et al., 2005; SCHMITZ et al., 2005). Sendo assim, a 

American Cancer Society sugere uma importante ação do treinamento físico aeróbio como 

terapia coadjuvante no tratamento do câncer, principalmente atenuando a fadiga e a perda de 

massa muscular da maioria dos pacientes (DOYLE et al., 2006).  

Em 1985, Deuster et al. demonstraram que o treinamento físico aeróbio em 

intensidade moderada reduziu a perda de peso e do conteúdo proteico de ratos nas primeiras 

semanas após a injeção de células tumorais Walker 256 na região subcutânea (DEUSTER; 

MORRISON; AHRENS, 1985). No mesmo modelo experimental, Bacurau et al. (2000) 

demonstraram que o treinamento físico aeróbio em intensidade moderada foi capaz de 

melhorar o fornecimento de substratos para o sistema imune e aumentar a sobrevida dos 

animais com o tumor. Os estudos conduzidos por Lira et al. (2008 e 2010) vão ao encontro 

desses achados, demonstrando que o treinamento físico aeróbio em intensidade moderada 
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reduz o tamanho do tumor em ratos injetados com o tumor Walker 256 (LIRA et al., 2008, 

2009, 2010).  

Considerando a severidade e a rápida progressão da doença, estratégias capazes de 

otimizar os benefícios do treinamento físico aeróbio são de grande relevância. Portanto, é 

possível especular que diferentes intensidades de treinamento físico poderiam resultar em 

adaptações distintas. O estudo de Bacurau et al. (2007) demonstrou que o treinamento físico 

aeróbio contínuo em alta intensidade (85% do VO2máx), realizado cinco vezes por semana 

durante 30 minutos/dia, também exerceu um papel positivo no sistema imune, foi efetivo em 

aumentar expressivamente a sobrevida dos animais e diminuiu a porcentagem do tumor em 

relação à massa corporal após 15 dias de injeção. O mais interessante nesse trabalho é que a 

alta intensidade no protocolo de treinamento físico aeróbio foi segura e eficaz em melhorar a 

função imunológica, avaliada por diversos parâmetros como o metabolismo da glicose e da 

glutamina em linfócitos e macrófagos (BACURAU et al., 2007a). Infelizmente, nenhuma 

mensuração específica quanto ao impacto do treinamento físico aeróbio na musculatura 

esquelética foi realizada nesse estudo.  

Ainda nesse contexto, é conhecido que pacientes com caquexia induzida pelo câncer 

apresentam altos índices de fadiga, sendo uma das principais limitações para realizar uma 

sessão de treinamento físico. Portanto, embora promissores, exercícios físicos em intensidades 

mais elevadas poderiam ser vistos como uma barreira na prática clínica. Entretanto, um 

modelo de treinamento intervalado (períodos de exercício físico realizados em alta 

intensidade intercalados por períodos de exercício em intensidade moderada ao logo da sessão 

de treino) parece ser bem tolerado em doenças crônico-degenerativas (GIBALA et al., 2012; 

HWANG; WU; CHOU, 2011; WISLOFF et al., 2007) e, portanto, surge como uma 

alternativa para aumentar a intensidade dos exercícios físicos em curtos períodos de tempo, 

sendo pertinente especular que isso refletiria em um aumento da adesão dos pacientes e com 

impacto mais pronunciado na aptidão física dos mesmos.  

Estudos recentes demonstram resultados superiores do treinamento intervalado em alta 

intensidade quando comparado com o treinamento contínuo em intensidade moderada em 

sujeitos saudáveis (GIBALA et al., 2006) ou com acometimentos cardiovasculares 

(WISLOFF et al., 2007). No estudo de Gibala et al. (2006) apenas seis sessões de treinamento 

intervalado em alta intensidade foram capazes de aumentar o tempo até a exaustão de 

indivíduos jovens e saudáveis, enquanto não foi observado o mesmo efeito após seis sessões 

de treinamento contínuo em intensidade moderada (65% do VO2máx). Nosso grupo avaliou 

um protocolo de treinamento intervalado em alta intensidade no músculo esquelético de ratos 
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com infarto do miocárdio e disfunção ventricular grave. Os resultados demonstraram maior 

distância total percorrida associado a um maior VO2máx em teste de esforço nos ratos 

infartados submetidos ao treinamento intervalado em alta intensidade quando comparados 

com ratos infartados submetidos ao treinamento contínuo em intensidade moderada 

(MOREIRA et al., 2013).  

Diante do exposto, estudar os efeitos de diferentes intensidades e protocolos de 

treinamento físico aeróbio no tratamento da caquexia induzida pelo câncer faz-se necessário. 

Contudo, apesar de todos os possíveis efeitos benéficos do treinamento físico sobre a 

caquexia, como, por exemplo, o aumento da capacidade antioxidante e a ação anti-

inflamatória (DEMARZO et al., 2008; GOULD et al., 2013), algumas considerações 

importantes devem ser feitas. Wang et al. (2012) demonstraram efeitos adversos do aumento 

do conteúdo mitocondrial no câncer em animais que superexpressam PGC-1α, um co-fator de 

transcrição envolvido na biogênese mitocondrial. Portanto, o aumento da PGC-1α não 

atenuou a atrofia do músculo esquelético e acelerou o crescimento do tumor (WANG et al., 

2012). Considerando que o treinamento físico aeróbio também aumenta a expressão de PGC-

1α (CHINSOMBOON et al., 2009), investigar se as adaptações induzidas pelo treinamento 

físico apresentam efeitos adversos faz-se necessário. Além disso, a provável dificuldade em 

realizar cada sessão de exercícios durante o programa de treinamento físico, devido aos altos 

índices de fadiga induzidos pela caquexia, também deve ser considerada.  

Em suma, embora o racional e a hipótese de que o treinamento físico aeróbio possa 

atuar como uma importante estratégia não farmacológica na prevenção da atrofia muscular e 

disfunção metabólica, os estudos sobre a eficácia e a segurança do treinamento físico aeróbio 

sobre a caquexia do câncer ainda são poucos e inconclusivos (ARGILÉS et al., 2012). 

 

1.6. Modelos animais de caquexia induzida pelo câncer 

Diante da importância da função muscular para a qualidade e a expectativa de vida em 

pacientes com caquexia, um maior aprofundamento dos mecanismos envolvidos no processo 

de atrofia muscular e disfunção do metabolismo energético é de grande relevância científica. 

Como pode ser observado durante os estudos citados nessa revisão de literatura, modelos 

animais com injeção de células tumorais têm sido amplamente utilizados na ciência. De fato, 

a discussão sobre o uso de animais na ciência médica ganhou muita visibilidade devido ao 

grande número de trabalhos publicados anualmente. Embora os dados obtidos em estudos 

com modelos animais sejam apenas pré-clínicos, eles vêm colaborando sobremaneira para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos em diferentes doenças sistêmicas, como no caso do 
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câncer (ANISIMOV; UKRAINTSEVA; YASHIN, 2005; BART VAN DER WORP et al., 

2010; DRANOFF, 2012; HUNTER, 2012). Além disso, estudos com experimentação animal 

permitem avaliar os efeitos deletérios específicos do tumor, enquanto que ensaios clínicos nos 

quais há evidente necessidade de tratamentos, tais como quimioterapia e radioterapia, não 

permitem distinguir a qual dos estímulos está associada à caquexia (tumor ou tratamento), 

uma vez que tratamentos como os quimioterápicos são muitas vezes agressivos não apenas às 

células tumorais, mas também às células normais do organismo. 

Embora alguns modelos de câncer sejam induzidos quimicamente ou por modificação 

genética, a maioria dos estudos sobre a caquexia induzida pelo câncer é realizada em modelos 

nos quais células tumorais são injetadas nos animais. Consequentemente, essas células irão se 

proliferar, resultando no aparecimento de um tumor (DRANOFF, 2012). Uma grande 

variedade de linhagens celulares tem sido utilizada para a injeção em camundongos, a saber: o 

melanoma B16, o carcinoma de colon C26, o carcinoma de mama 4T1, o linfoma EL4 T e o 

LLC. Em adição, as linhagens mais utilizadas para ratos são: o tumor de Yoshida AH 130 e o 

carcinoma de Walker 256. Dentre essas linhagens, destacamos o carcinoma de Walker 256 

que será inicialmente utilizado nesse estudo.  

O carcinoma de Walker 256 é uma neoplasia espontânea de ratos, identificada na 

mama de uma rata albina prenhe, por George Walker, em 1928. O próprio investigador 

iniciou a manutenção do tumor, implantando-o em mamas de ratas. Desde então, os tumores 

têm sido mantidos por transplantes sucessivos ou em culturas de células in vitro. O tumor de 

Walker 256 é capaz de se desenvolver na forma sólida ou ascítica. Dessa forma, ele pode se 

desenvolver em regiões distintas, como no cérebro, no músculo, na cavidade peritoneal, no 

tecido subcutâneo e na medula óssea (DAS NEVES et al., 2016; MAO-YING et al., 2006; 

MORIOKA et al., 1992; SEELAENDER et al., 1996; SOARES et al., 1994).  

Nesse estudo, optamos por padronizar em nosso laboratório a injeção de células 

tumorais Walker 256 na região subcutânea e na medula óssea de ratos. Primeiramente, 

escolhemos a região subcutânea (injeção na região subcutânea do flanco superior direito) pois 

a maioria dos estudos que avaliaram os efeitos do treinamento físico aeróbio, utilizaram esse 

modelo (BACURAU et al., 2007b; DEUSTER; MORRISON; AHRENS, 1985; LIRA et al., 

2010; SEELAENDER et al., 1996). Devido a dificuldades metodológicas na padronização 

desse modelo em nosso laboratório, padronizamos também a injeção na região da medula 

óssea (DAS NEVES et al., 2016). Esse modelo foi inicialmente proposto por Mao-Ying et al., 

(2006) (MAO-YING et al., 2006) e adaptado pelo grupo da Profª. Drª. Yara Cury do 

Laboratório Especial de Dor e Sinalização do Instituto Butantan, sendo importante destacar 
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que o modelo desenvolve caquexia. Por fim, optamos por trabalhar com ratos no início desse 

projeto devido 1) a fácil manipulação e criação em biotério, 2) a padronização de diferentes 

tipos de treinamento físico aeróbio com boa resposta dos animais e 3) por apresentar mais 

tecido para as análises propostas quando comparado à camundongos. Para as etapas 

experimentais subsequentes, adicionamos nesse estudo dois modelos de câncer em 

camundongos já bem descritos na literatura, sendo eles: a injeção na região subcutânea de 

células tumorais do melanoma B16F10 (DAS et al., 2011) e do LLC (KIR et al., 2014). 
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2. OBJETIVOS 

Esse estudo teve como objetivo central avaliar os efeitos do treinamento físico aeróbio 

contínuo em intensidade moderada (MIT, do inglês moderate intensity training) e do 

treinamento físico intervalado em alta intensidade (HIIT, do inglês high-intensity interval 

training) sobre a disfunção do metabolismo energético e a atrofia muscular durante a 

progressão da caquexia induzida pelo câncer em modelo experimental. Além disso, buscamos 

explorar mecanismos envolvidos nos possíveis efeitos terapêuticos do treinamento físico 

aeróbio. 

Mais especificamente, buscamos responder as seguintes perguntas: 

 

I. O treinamento físico aeróbio é capaz de atenuar a disfunção do metabolismo energético e a 

atrofia da musculatura esquelética durante a rápida progressão da caquexia induzida pelo 

câncer em modelo animal? 

Para isso, buscamos: 

a) caracterizar um modelo de caquexia induzida pelo câncer em ratos 

b) avaliar os efeitos do MIT e HIIT sobre o metabolismo e o trofismo do músculo 

esquelético durante a progressão da caquexia nesse modelo.  

 

II. Quais são os mecanismos envolvidos nos possíveis efeitos terapêuticos do treinamento 

físico aeróbio sobre a musculatura esquelética na caquexia induzida pelo câncer?  

Para isso, buscamos:  

a) identificar proteínas moduladas pela caquexia e pelo treinamento físico aeróbio em 

diferentes modelos animais de câncer 

b) avaliar a contribuição de uma dessas proteínas para a proteção de miotubos in vitro.  
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4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Essa tese de doutorado demonstrou que diferentes protocolos de treinamento físico 

aeróbio (MIT e HIIT) foram capazes de atenuar a intolerância ao esforço físico e aumentar a 

sobrevida em um modelo de caquexia induzido pela injeção de células tumorais Walker 256 

na medula óssea de ratos. O protocolo HIIT ainda reestabeleceu a função do músculo 

esquelético e normalizou marcadores de estresse oxidativo. Além disso, identificamos a 

proteína COPS2/TRIP15 como uma das mais alteradas em uma análise proteômica no 

músculo esquelético desse modelo. Cabe ressaltar que o conteúdo de COPS2/TRIP15 foi 

normalizado após os animais serem submetidos ao protocolo HIIT. Resultados similares 

foram observados no modelo de câncer B16F10 em camundongos submetidos ou não ao 

HIIT. Portanto, esses resultados pré-clínicos abrem perspectivas de avaliar os efeitos do HIIT 

em pacientes com caquexia do câncer e de explorar a COPS2/TRIP15 como um potencial 

biomarcador de caquexia em pacientes com câncer. Nesse sentido, em conjunto com nossos 

colaboradores do ICESP e do INCOR, temos como proposta para os próximos anos avaliar o 

conteúdo proteico de COPS2/TRIP15 no músculo esquelético em pacientes com câncer de 

pulmão metastático. Optamos por esse tipo de câncer devido a alta prevalência de caquexia e 

o tratamento de primeira linha padronizado no ICESP. Esse projeto foi recentemente 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP (protocolo 1.731.352) e será inscrito no 

banco de ensaios norte-americano ClinicalTrial (www.clinicaltrial.gov), conforme solicitado 

pelos jornais científicos de grande impacto na área de saúde. Além disso, novos experimentos 

ainda são necessários para concluir se a COPS2/TRIP15 apresenta ou não um potencial 

terapêutico. Dentre esses experimentos, avaliar a participação do COP9 signalosome complex 

bem como as vias FXR/RXR e a LXR/RXR passa a ser de grande interesse científico. 

Nessa tese também padronizamos algumas estratégias experimentais que podem ser 

utilizadas para dar continuidade nessa linha de pesquisa em nosso laboratório. Dentre elas 

destaca-se injeção das células Walker 256 na medula óssea de ratos como um modelo 

altamente reprodutivo de caquexia do câncer. Embora apresente suas limitações, esse modelo 

exibe crescimento tumoral e mortalidade homogêneos, o que diminui a variabilidade 

comumente observada em outros modelos de câncer, como o próprio B16F10 e o LLC 

também utilizados nesse estudo. Outra estratégia experimental aplicada que merece destaque 

é a seleção de clones de células tumorais que induzem ou não caquexia. Essa estratégia pode 

ser de grande valia nos próximos experimentos, proporcionando melhores grupos controle 

para os experimentos (e.g. câncer sem caquexia vs. com caquexia) ou auxiliando na 

descoberta de novos alvos terapêuticos. 
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