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efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a regulação dos microRNAs no tumor do câncer de 

cólon, o qual foi proposto para o ingresso no doutorado e apresentado no exame de qualificação, 

será o projeto apresentado no momento da defesa de doutorado. O segundo projeto (a partir da 

página 120) sobre os efeitos do treinamento físico sobre a liberação, conteúdo e organotropismo 

dos exossomos derivados de diferentes órgãos e do sangue, desenvolvido durante o período de 

estágio no exterior (BEPE-FAPESP) no laboratório do Professor Doutor David Lyden, será a 

tese apresentada apenas neste documento de forma resumida.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

TOBIAS, GABRIEL CARDIAL. Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a regulação 

dos microRNAs no tumor do câncer de cólon. 2021. 258 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2021 

 
 

O treinamento físico aeróbio reduz a incidência de diversos tipos de câncer humano e atenua o 

crescimento tumoral e a metástase em diferentes modelos de câncer em animais. Entretanto, 

existe uma lacuna na literatura sobre os mecanismos moleculares pelos quais treinamento físico 

aeróbio reduz o crescimento tumoral. MicroRNAs são frequentemente encontrados 

desregulados em tumores de cólon, e sua desregulação está associada com a progressão tumoral 

e pior prognóstico do paciente. Entretanto, é desconhecido se o treinamento físico aeróbio 

modula os microRNAs tumorais  desregulados, promovendo atenuação do crescimento 

tumoral. Aqui, nós observamos que o treinamento físico reduziu o crescimento tumoral do 

câncer de cólon CT26 e MC38, reduziu o consumo de exossomos derivados das células CT26 

pelas regiões metastática, reduziu a metástase pulmonar e aumentou a sobrevida dos animais. 

Mais importante, os efeitos do treinamento físico sobre a redução do crescimento tumoral 

também foi observado em camundongos imunodeficientes NUDE. Tanto o fragmentos tumoral 

CT26 quanto as células CT26 primárias provenientes dos camundongos treinados apresentaram 

um menor crescimento tumoral em comparação aos fragmentos tumorais e células CT26 

primárias provenientes dos camundongos sedentários. Além disso, nós encontramos que o 

treinamento físico reduziu os efeitos sistêmicos induzidos pelo tumor CT26, com a redução da 

esplenomegalia, atenuação do aumento da massa do fígado e atenuação da perda de massa do 

gastrocnêmio. Mecanisticamente, o treinamento físico reduziu globalmente a expressão dos 

microRNAs nos tumores CT26. Esses resultados foram acompanhados por uma redução nos 

níveis de expressão de Dicer e Xpo5 nos tumores e nas células CT26 primárias. Por fim, nós 

observamos que menores níveis de expressão de Dicer e, em menor magnitude, de Xpo5 nos 

tumores de pacientes com câncer de cólon estão associado com uma maior sobrevida. 

Palavras-chave: Treinamento físico aeróbio. Câncer de colón. microRNA. Dicer. Xpo5. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

TOBIAS, GABRIEL CARDIAL. Effects of exercise training on microRNA regulation in 

colon cancer. 2021. 258 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e 

Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2021 

 

Aerobic exercise reduces the incidence of several types of human cancer and decreases tumor 

growth and metastasis in different animal models. However, the mechanisms underlying these 

effects are not fully understood. MicroRNAs are often deregulated in colon tumors, and their 

dysregulation is associated with tumor progression and worse patient prognosis. However, it is 

unknown whether exercise training affects deregulated microRNAs decreasing tumor growth. 

Here, we observed that aerobic exercise training reduced CT26 and MC38 tumor growth, 

reduced CT26 exosomes uptake in distant pre-metastatic niches, reduced lung metastasis and 

increased animal survival. More importantly, exercise training also reduced tumor growth in 

immunodeficient NUDE mice. Both the tumor fragments and primary CT26 cells of the trained 

mice promoted less tumor growth. In addition, we found that exercise training reduced the 

systemic effects induced by the CT26 tumor, with the reduction of splenomegaly, attenuation 

of increased liver mass and attenuation of gastrocnemius mass loss. Mechanically, exercise 

training leads to a global decrease in the microRNA’s expression in CT26 tumors. These results 

were accompanied by a reduction in the levels of Dicer and Xpo5 expression in tumors and in 

the CT26 cells. Finally, we found that lower levels of Dicer expression and, to a lesser extent, 

Xpo5 in colon tumors of patients are associated with longer patient survival. 

Keywords: Aerobic exercise training. Colon cancer. microRNA. Dicer. Xpo5. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há décadas o exercício físico é  reportado como uma importante ferramenta no combate 

ao câncer (HOFFMAN et al., 1962; RUSCH; KLINE, 1944), diminuindo, em modelos animais, 

a incidência de diversos tipos de câncer (NILSSON et al., 2019), atenuando o crescimento 

tumoral, aumentando a sobrevida, bem como reduzindo metástases. Em humanos, muitos 

estudos também reportam a capacidade do exercício em diminuir o risco de incidência de 

diferentes tipos de câncer (MOORE et al., 2016a), bem como sua capacidade de favorecer 

melhorar tolerância do paciente aos tratamentos do câncer, melhorando, consequentemente, a 

qualidade de vida do paciente. Muitos estudos com modelos animais têm demonstrado 

diferentes mecanismos pelos quais o exercício físico parece reduzir o crescimento tumoral. 

Esses mecanismos estão frequentemente relacionados às alterações na funcionalidade dos vasos 

tumorais, resposta essa que está associada com melhor entrega e resposta aos tratamentos para 

o câncer (BETOF et al., 2015), melhora da resposta imune-antitumoral (PEDERSEN et al., 

2016; RUNDQVIST et al., 2020) e liberação de substâncias pelo músculo esquelético durante 

a realização do exercício que poderiam ser consumidos pelo microambiente tumoral, afetando 

o seu crescimento (AOI et al., 2013).  

O câncer de cólon é considerado uma doença do “estilo de vida”, no qual o seu 

desenvolvimento está associado à maus hábitos alimentares, sedentarismo, sobrepeso, 

obesidade e consumo excessivo de álcool e tabaco (LIU et al., 2016). Tem sido demonstrado 

que o exercício físico reduz o crescimento tumoral em diversos modelos animais de câncer de 

cólon, seja em camundongos transgênicos que desenvolvem câncer de cólon espontaneamente 

(BALTGALVIS et al., 2009; BASTERFIELD; MATHERS, 2010; COLBERT et al., 2003; JU 

et al., 2008; MEHL, 2005), em camundongos expostos à carcinógenos que promovem o 

desenvolvimento do câncer de cólon (DEMARZO et al., 2008; FUKU et al., 2007; KELLY et 

al., 2017; LUNZ et al., 2008), em modelos PDX (Patient derived xenografts) (LU et al., 2018), 

ou em modelos de injeção de células tumorais de cólon subcutaneamente (FERNANDES et al., 

2020; PIGNA et al., 2016).  Entretanto, os mecanismos moleculares envolvidos nessa resposta 

são pouco conhecidos.  

O câncer de cólon é um dos tipos de câncer que apresenta elevada desregulação de 

microRNAs (VALERI et al., 2014a). Os microRNAs são uma classe de moléculas que vem 

sendo largamente estudadas nas últimas duas décadas por apresentarem um papel importante 
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na regulação proteica, mesmo após a transcrição do RNA mensageiro (mRNA) (AMBROS, 

2001; HONG; LEE; AMBROS, 2000; LEE; FEINBAUM; AMBROS, 1993; ZHANG; JIANG; 

LIU, 2017). Os microRNAs são caracterizados como pequenos RNAs de fita curta de 

aproximadamente ~17-22 nucleotídeos, que não codificam proteínas e atuam ligando-se ao 

mRNA, reprimindo a tradução de proteínas, além de serem encontrados em diversos 

organismos como animais e plantas (HORAK; NOVAK; BIENERTOVA-VASKU, 2016).  

Nos últimos anos, muitos estudos tem demonstrado que o treinamento físico aeróbio 

apresenta a capacidade de controlar a expressão de diversos microRNAs que estão 

descompensados por doenças como hipertensão (FERNANDES et al., 2012), infarto do 

miocárdio (MELO et al., 2014b, 2015b, 2015a), diabetes e obesidade (FERNANDES et al., 

2016, 2018b, 2018a; GOMES et al., 2017). Os estudos mostram que essas patologias causam 

alterações moleculares e estruturais e o treinamento físico aeróbio é um estímulo benéfico para 

a reversão e controle dessas alterações deletérias como diminuição da massa muscular, 

rarefação microvascular, hipertensão e remodelamento cardíaco, entre outras. Desta forma, o 

treinamento físico aeróbio parece regular a expressão de diversos microRNAs envolvidos com 

essas mudanças maléficas, restaurando o tecido e/ou prevenindo a sua disfunção 

(FERNANDES et al., 2012, 2016, 2018b, 2018a; GOMES et al., 2017; MELO et al., 2014b, 

2015b, 2015a). Esses resultados sugerem que o treinamento físico aeróbio é capaz de regular a 

expressão de microRNAs em tumores, culminando na atenuação da progressão da doença. 

Importante salientar que até o momento apenas dois estudos em modelos animais de câncer de 

mama (ISANEJAD et al., 2016; KHORI et al., 2015) investigaram se a redução do crescimento 

tumoral seria em decorrências dos efeitos do exercício sobre os microRNAs tumorais 

descompensados. Além disso, até o momento não há nenhum estudo que tenha verificado se o 

exercício físico é capaz de promover alterações, especificamente, nas células tumorais, e se 

essas alterações se mantem ao longo do tempo, mesmo sem o estímulo do exercício físico. 

 Portanto, entender se o treinamento físico regula a expressão dos microRNAs no 

microambiente tumoral e nas células tumorais, e se essa regulação se mantem persistente nas 

células tumorais pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias farmacológicas ou de terapia 

gênica, com o intuito de mimetizar e/ou maximizar alguns dos   efeitos   benéficos   do   

treinamento físico, bem como otimizar os tratamentos de primeira escolha do câncer. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Câncer e microRNAs  

 

Nas últimas décadas houve um notório avanço no tratamento dos mais diversos tipos de 

câncer, melhorando expressivamente o prognóstico dos pacientes (MILLER et al., 2016). No 

entanto, o câncer ainda continua sendo a segunda principal causa de morte no mundo e, se 

observados apenas os países desenvolvidos, o câncer é a principal causa de morte (PESTKA; 

KRAUSE; WALTER, 2004; TORRE et al., 2015). 

O câncer é um conjunto de doenças caracterizado pelo acúmulo progressivo de 

mutações no genoma de uma célula. Essas mutações proporcionam mudanças no ambiente 

intracelular que induzem vantagens para a sua proliferação bem como maior resistência aos 

mecanismos de morte celular. Um aglomerado disfuncional dessas células é classicamente 

conhecido como tumor. Atualmente, o câncer é entendido como um microambiente, no qual as 

interações entre os elementos celulares que o compõem são determinantes para a progressão da 

doença. Exemplos desses elementos seriam a interação das células tumorais com células 

normais como, por exemplo, fibroblastos, adipócitos, células do sistema imune e células 

endoteliais (CHAMMAS, 2010; HANAHAN; WEINBREG, 2000; HANAHAN; WEINBERG, 

2011). 

Durante a progressão da doença, as células tumorais desenvolvem uma série de 

alterações biológicas importantes para sustentar a sua iniciação, proliferação, disseminação e 

resistência à morte conhecidas como hallmarks do câncer (HANAHAN; WEINBREG, 2000; 

HANAHAN; WEINBERG, 2011). Hanahan e Weinberg (2000, 2011) discutem sobre 10 

capacidades biológicas adquiridas pelas células tumorais que podem ser comuns entre as 

diferentes neoplasias e são importantes para o desenvolvimento e crescimento da massa 

tumoral, a saber: 1) sinalização de proliferação sustentada, 2) resistência a supressores de 

crescimento, 3) resistência à apoptose, 4) potencial replicativo ilimitado, 5) angiogênese 

sustentada, 6) invasão tecidual, 7) instabilidade do genoma celular, 8) inflamação, 9) 

reprogramação do metabolismo energético e 10) evasão da resposta antitumoral pelo sistema 

imune (HANAHAN; WEINBREG, 2000; HANAHAN; WEINBERG, 2011).  

Embora Hanahan e Weinberg (2000, 2011) demonstrem possíveis tratamentos para 

combater cada um dos hallmarks do câncer (Figura 1), a resposta dos pacientes aos diversos 
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tratamentos ainda é imprevisível (PUSAPATI et al., 2016; QU et al., 2016), demonstrando a 

plasticidade das células tumorais (CHOI et al., 2014; LIM et al., 2014; LU et al., 2016; LUO et 

al., 2016; VAZQUEZ et al., 2013). 

 

 

Figura 1. Drogas que podem interferir com cada uma das capacidades adquiridas necessárias 

para o crescimento e progressão tumoral. Adaptado de Hanahan e Weinberg (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011) 

 

Nesse contexto, há uma série de evidências demonstrando a participação dos 

microRNAs em diferentes hallmarks do câncer (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Os 

microRNAs são uma classe de moléculas que vem sendo largamente estudadas nas últimas duas 

décadas por apresentarem um papel importante na regulação proteica, mesmo após a transcrição 

do mRNA (AMBROS, 2001; HONG; LEE; AMBROS, 2000; LEE; FEINBAUM; AMBROS, 

1993; ZHANG; JIANG; LIU, 2017). Os microRNAs são caracterizados como pequenos RNAs 

de fita curta de aproximadamente ~17-22 nucleotídeos, que não codificam proteínas e atuam 

ligando-se ao mRNA, reprimindo a tradução de proteínas, além de serem encontrados em 

diversos organismos como animais e plantas (HORAK; NOVAK; BIENERTOVA-VASKU, 

2016). Além disso, os microRNAs controlam diversos processos, tanto fisiológicos como 

patológicos, e há evidências que ao menos um terço de todas as vias biológicas sofrem controle 

por microRNAs.  
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A literatura aponta que os microRNAs tem sua expressão alterada nos tumores de 

diversos tipos de câncer (KODAHL et al., 2014; MÜLLER; NOWAK, 2014; TUTAR, 2014). 

Por exemplo, Garzon et al. (2010) demonstraram que há uma redução da expressão dos 

microRNAs-15a/16 nos tumores de pacientes com leucemia linfoide crônica, sendo que esse 

comportamento também foi observado em células tumorais CLL23 (Chronic lymphocytic 

leukaemia 23). Dessa forma, foi aumentado de maneira ectópica a expressão destes microRNAs 

nas células tumorais CLL23 para serem investigados os processos de proliferação e apoptose. 

A superexpressão dos microRNAs 15a/16 nas células tumorais CLL23 promoveu aumento de 

apoptose e menor proliferação celular. Foi sugerido que esses resultados ocorreram em virtude 

dos microRNAs 15a/16 alvejarem a proteína BCL-2 (BCL2 apoptosis regulator), um 

importante fator anti-apoptótico. Por fim, a proteína BCL-2 está aumentada em pacientes com 

a doença (GARZON; MARCUCCI; CROCE, 2010). 

Em contraste, os microRNAs também podem estar aumentados nos tumores de diversos 

tipos de câncer, sendo que seus efeitos biológicos podem aumentar o potencial tumorigênico 

do tumor. Um exemplo para esse fenômeno é o microRNA-21 que apresenta elevada expressão 

nos tumores de glioblastomas, câncer de pâncreas, mama e câncer de colón. Em ensaios de 

perda de função foi observado que o bloqueio do microRNA-21 em células tumorais de 

glioblastoma aumentou a atividade de caspases, promovendo a apoptose das células tumorais. 

A explicação para tal resposta é que microRNA-21 alveja as proteínas PTEN 

(Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein 

phosphatase) e PDCD4 (Programmed cell death), funcionando como uma agente anti-

apoptótico para as células tumorais (CHAN; KRICHEVSKY; KOSIK, 2005). 

Ainda, os microRNAs também podem estar envolvidos na formação de tumores 

metastáticos. Zhou et al. (2014) demonstraram que o microRNAs-105 presentes nos exossomos 

liberados pelas células tumorais participam do processo inicial de formação do “nicho pré-

metastático” pela destruição da barreira endotelial e aumento da permeabilidade vascular do 

órgão metastático alvo, favorecendo a difusão dos exossomos tumorais pelo órgão alvo (ZHOU 

et al., 2014). 

Além disso, em condição de hipóxia, células de glioma apresentam um aumento pós 

transcricional do microRNA-215. Esse aumento pós transcricional do microRNA-215 ocorre 

pelo aumento da interação HIF1α (Hypoxia inducible factor 1 subunit alpha)/Drosha (Drosha 

ribonuclease III)/pri-microRNA-215 em condição de hipóxia (HU et al., 2016a). Essa maior 
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interação entre HIF1α/Drosha/pri-miR-215 promove o aumento do pre-microRNA-215 com 

consequente aumento do microRNA-215 maduro. O microRNA-215 então irá inibir a tradução 

de KDMB1 (Lysine-specific histone demethylase 1B), promovendo a adaptação das células de 

glioma e progressão do glioblastoma em condição de hipóxia. Quando o microRNA-215 é 

inibido nas células de glioma, ocorre uma redução do crescimento tumoral intracranial (HU et 

al., 2016a). 

Embora existam diversos estudos demonstrando o papel específico de diferentes 

microRNAs sobre a progressão tumoral, nos últimos anos a literatura tem focado em entender 

como a biogênese/processamento dos microRNAs pode influenciar na progressão tumoral. Por 

exemplo, células de sarcoma com deleção dos dois alelos de Dicer1 (Endoribonuclease Dicer 

1) apresentam uma redução global dos microRNAs maduros, maior tempo de doubling, atraso 

da fase G1 e maiores níveis de apoptose. Quando essas células são injetadas subcutaneamente 

em animais imunodeficientes ou imunocompetentes, ocorre um maior tempo para o surgimento 

do tumor, sugerindo que a redução do processamento de microRNAs nas células de sarcoma 

reduz a progressão tumoral (RAVI et al., 2012).  

Já no câncer hepatocelular também é observado uma redução global do microRNAs nas 

células tumorais. Sun et al. (2016) demonstraram que no câncer hepatocelular ocorre o acúmulo 

de Xpo5 no núcleo da célula tumoral. Entretanto, esse aumento de Xpo5 (Exportin-5) não 

reflete um aumento da biogênese de microRNAs, mas, sim, uma redução global da expressão 

dos miroRNAs em comparação ao tecido saudável. Os autores demonstram que Xpo5 é 

fosforilada no núcleo, impedindo o transporte dos microRNAs para o citoplasma celular, 

interrompendo o processo de biogênese do microRNAs (SUN et al., 2016). O mecanismo 

proposto é que a ativação de ERK (Mitogen-activated protein kinase 1) induz a fosforilação de 

XPO5 que, com isso, não consegue realizar o transporte dos pre-microRNAs do núcleo para o 

citoplasma. Quando ocorre esse aumento da fosforilação de XPO5 e redução global do 

microRNAs, ocorre um aumento do crescimento tumoral, sugerindo que para alguns tipos de 

câncer a redução global dos microRNAs pode impulsionar o crescimento tumoral enquanto que 

para outros tipos de câncer a redução global dos microRNAs pode atenuar/retardar o 

crescimento tumoral (SUN et al., 2016).  

Embora muitos estudos sugiram que vários tipos de câncer apresentem uma redução 

global dos microRNAs, como mostrado anteriormente, estudos mais recentes têm demonstrado 

que ocorre um aumento do transporte de pre-miRNAs e da maquinaria de processamento de 



 

 

7 

 

microRNAs para dentro de exossomos. Dentro dos exossomos, os pre-microRNAs serão 

processados. Esses exossomos podem ser consumidos por células normais, tornando-as capazes 

de formarem tumores. Células epiteliais normais de mama quando são incubadas com os 

exossomos de pacientes com câncer de mama adquirem a capacidade de formar tumores. Já 

quando essas células são incubadas com os exossomos de indivíduos saudáveis, elas não 

adquirem a capacidade de formar tumores (MELO et al., 2014a).  

Além disso, não só nos exossomos ocorre o processamento de microRNAs. Em 

microvesículas derivadas das células tumorais também ocorre esse processamento. Através de 

XPO5-Ran-GTP (Guanosine-5'-triphosphate) ocorre o transporte dos pre-microRNAs do 

núcleo para o citoplamas. No citoplasma ARF6 (ADP ribosylation factor 6) irá transportar os 

microRNAs para as microvesículas, as quais serão consumidas por outras células (CLANCY et 

al., 2019).  

 

2.2 MicroRNAs e câncer de cólon 

 

O câncer de cólon é um dos tipos de câncer que apresenta elevada desregulação de 

microRNAs (VALERI et al., 2014a). É o tipo de câncer com a quarta maior incidência entre 

homens e mulheres no mundo (Figura 2), e o terceiro com maior incidência no Brasil (Figura 

3). Além disso, o câncer de cólon é um dos 3 tipos de câncer que mais matam no mundo (Figura 

2), e o quarto que mais mata no Brasil (Figura 3). Quando diagnosticado em fases mais avanças, 

os pacientes apresentam um pior prognóstico. Muitos estudos sugerem que o câncer de cólon é 

uma doença do “estilo de vida”, no qual o seu desenvolvimento está associado à maus hábitos 

alimentares, sedentarismo, sobrepeso, obesidade e consumo excessivo de álcool e tabaco (LIU 

et al., 2016). 
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Figura 2. Estimativas no mundo em 2018 para os 15 tipos de câncer com maior mortalidade e 

incidência e para homens e mulheres. GLOBOCAN 2018 (https://gco.iarc.fr/). 

 

 

Figura 3. Estimativas no Brasil em 2018 para os 15 tipos de câncer com maior mortalidade e 

incidência para homens e mulheres. GLOBOCAN 2018 (https://gco.iarc.fr/). 

 

Mecanisticamente, estudos recentes têm demostrado como os microRNAs afetam a 

progressão e agressividade do câncer de cólon. Diante disso, nós podemos citar alguns 

exemplos de microRNAs específicos que estão envolvidos com o desenvolvimento tumoral. 

https://gco.iarc.fr/
https://gco.iarc.fr/
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No câncer colorretal, o microRNA-135b é encontrado aumentado tanto em tumores de 

diferentes modelos animais quanto em tumores de pacientes. Quando os animais são tratados 

com um anti-miR-135b, o crescimento tumoral é reduzido (VALERI et al., 2014b). 

Tang et. al. (2019) demonstraram os mecanismos moleculares pelos quais o microRNA-

500a afeta a progressão do câncer de cólon. Primeiramente, os autores identificaram que a 

expressão do microRNA-500a está inibida em diferentes linhagens de células tumorais do 

câncer de cólon em comparação às células epiteliais de cólon saudáveis. Importante ressaltar 

que a expressão do microRNA-500a também foi encontrada reduzida em tumores de pacientes 

com câncer de cólon em comparação ao cólon adjacente saudáveis desses mesmo pacientes. 

Além disso, quanto menor a expressão do microRNA-500a nos tumores dos pacientes, mais 

pobremente diferenciados esses tumores se encontravam, com aumento de metástase no 

linfonodo e consequente redução da sobrevida desses pacientes. Portanto, a expressão do 

microRNA-500a está reduzida tanto em células tumorais analisadas in vitro quanto em tumores 

de pacientes com câncer de cólon. Quando induzido o aumento ectópico da expressão do 

microRNA-500a nas células tumorais do câncer de cólon, ocorre uma grande redução do 

crescimento tumoral em camundongos em comparação às células do câncer de cólon controle. 

A redução da expressão do microRNA-500a tanto nas células tumorais do câncer de cólon 

quanto nos tumores de pacientes leva ao aumento da expressão proteica de HDAC2 (Histone 

deacetylase 2). Quando induzido o aumento ectópico de HDAC2 nas células tumorais do câncer 

de cólon, ocorre um grande aumento do crescimento tumoral em camundongos em comparação 

às células do câncer de cólon controles. O aumento ectópico da expressão do microRNA-500a 

reduz os efeitos causados pelo aumento ectópico da expressão de HDAC2 sobre o crescimento 

tumoral. Além disso, foi observado que a redução da expressão do microRNA-500a nas células 

tumorais do câncer de cólon ocorre pela ligação da região promotora do microRNA-500a com 

os sítios de ligação em YY1 (Transcriptional repressor protein YY1), a qual apresenta 3 sítios 

de ligação para a região promotora do microRNA-500a. Como YY1 interage com HDAC2, sua 

expressão também está aumentada nas células tumorais do câncer de cólon e nos tumores de 

pacientes. Esse aumento da expressão de YY1 promove a redução da expressão do microRNA-

500a pela ligação de sua região promotora aos sítios de ligação em YY1.  Por fim, a interação 

de p300 (Histone acetyltransferase p300) com YY1 e HDAC2 acarreta a redução de sua 

expressão proteica nas células tumorais do câncer de cólon e nos tumores de pacientes. Quando 

é induzido o aumento ectópico da expressão de p300, ocorre a inibição dos efeitos causados 
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pelo aumento da expressão de HDAC2 e YY1, bem como o aumento da expressão do 

microRNA-500a, uma vez que p300 inibe a interação do promotor do microRNA-500a com 

seus sítios de ligação em YY1 (TANG et al., 2019). 

Zhu et. al. (2019) (ZHU et al., 2019)  estudaram a relação entre WTX (Wilms tumor 

gene) e os microRNAs para a progressão do câncer de cólon. Os autores observaram que WTX 

está reduzido em tumores de cólon de pacientes em comparação ao cólon adjacente saudável. 

Além disso, pacientes com baixa expressão de WTX nos tumores apresentaram uma menor 

sobrevida em comparação aos tumores dos pacientes que apresentavam alta expressão de WTX. 

Quando realizado a superexpressão de WTX nas células tumorais do câncer de cólon humano 

SW480 e SW620, foi observado uma redução do crescimento tumoral e metástase em 

comparação aos camundongos injetados com as células controle (ZHU et al., 2019), enquanto 

que o nocaute de WTX promoveu efeitos inversos à superexpressão. Importante ressaltar que 

esses resultados foram observados quando as células foram injetadas subcutaneamente e 

ortotopicamente. Como apenas 1-10% dos tumores de cólon apresentam perda de WTX, os 

autores investigaram se os microRNAs afetariam essa perda de WTX. Após análise de 

microRNA array comparando-se o aqueles tumores com perda WTX com o cólon adjacente 

saudável, foram encontras 20 microRNA aumentados e 10 microRNAs diminuídos nos 

tumores. Dos 20 microRNAs aumentados, os microRNAs-20a e -106a foram confirmados com 

alvos de WTX nas células SW480 e HCT116 (ZHU et al., 2019). Além disso as células tumorais 

do câncer de cólon que apresentavam níveis mais elevados de expressão dos microRNAs-20a 

e -106a foram aquelas que apresentam menores níveis de expressão proteica de WTX (ZHU et 

al., 2019), e que a inibição desses microRNAs resulta no aumento da expressão proteica de 

WTX (ZHU et al., 2019). Além disso, a inibição dos microRNAs-20a e -106a nas células 

tumorais HCT116 e SW480 promoveu redução do crescimento tumoral e metástase quando as 

células foram injetadas subcutaneamente e ortotopicamente (ZHU et al., 2019). O mecanismo 

demonstrado pelo qual os microRNAs-20a e -106a afetam a expressão de WTX é pela 

desestabilização do complexo WTX/RhoGDIα (Rho GDP-dissociation inhibitors )/CDC42 

(Cell division cycle 42), no qual esses microRNAs diminuirão a ligação de CDC42 com 

RhoGDIα pelo aumento da atividade de CDC42 (ZHU et al., 2019), fenômeno esse que impede 

a formação do complexo WTX/RhoGDIα/CDC42 (ZHU et al., 2019).      

Teng et al. (2017) buscaram entender a relação entre os microRNAs exossomais 

derivados dos tumores CT26 e o crescimento tumoral e metástase (TENG et al., 2017). 
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Primeiramente, foram identificado os microRNAs exossomais diferencialmente expressos entre 

o cólon saudável, o tumor CT26 crescido no cólon e o tumor CT26 crescido no fígado via 

injeção intra-esplênica para mimetizar a metástase no fígado (TENG et al., 2017). Foi 

identificado que os microRNAs considerados oncogênicos estavam mais expressos no tecido 

tumoral do que nos exossomos tumorais, ao passo que os microRNAs considerados supressores 

tumorais estavam mais expressos nos exossomos tumorais do que no tecido tumoral (TENG et 

al., 2017). Além disso, o microRNA-193a, um microRNA considerado supressor tumoral, 

estava aumentado nos exossomos do tumores CT26 formados no cólon e no fígado, bem como 

nos exossomos circulantes e fecais em comparação aos exossomos de camundongos saudável 

(TENG et al., 2017). Importante ressaltar que o padrão de expressão dos microRNAs 

exossomais foi semelhante nos tumores CT26 injetados ortotopicamente no cólon ou 

subcutâneamente (TENG et al., 2017). Mecanisticamente, os autores identificaram que as 

células tumorais CT26 aumentam o carregamento do microRNAs-193a para os exossomos via 

proteína MVP (Major vault protein) para que as células tumorais possam sustentar a sua 

proliferação, progressão e metástase (TENG et al., 2017).     

Portanto, todos esses resultados demonstram o papel dos microRNAs sobre o 

desenvolvimento e agressividade do câncer de cólon, sendo que estratégias capazes de subverter 

o impacto dos microRNAs sobre os processos de tumorigênese do câncer de cólon são de 

fundamental importância para a redução da incidência e mortalidade provocada pela doença. 

 

 

2.3 Exercício físico 

 

Diante disso, sabe-se que o exercício físico regular resulta em uma série de adaptações 

benéficas ao organismo, tendo como resposta fundamental a melhora da aptidão física (EGAN; 

ZIERATH, 2013). Entende-se por aptidão física, a capacidade de realizar tarefas diárias com 

vigor e estado de alerta, sem fadiga indevida e com energia para desfrutar de atividades de lazer 

e para atender emergências imprevistas (WORLD HEALTH ORGANIZATION PHYSICAL 

ACTIVITY, 2017). A atividade física é um termo amplo que engloba tanto atividades 

estruturadas (treinamento físico: exercício físico com volume, intensidade e duração 

controlados) como não estruturadas (atividades recreacionais) (CASPERSEN; POWELL; 

CHRISTENSON, 1985). 
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São diversas as evidências que sustentam a importância da manutenção de uma vida 

fisicamente ativa para a saúde. Indivíduos saudáveis e/ou cardiopatas que apresentam baixa 

capacidade física tendem a apresentar uma menor sobrevida em comparação com aqueles que 

apresentam alta capacidade física (KOKKINOS et al., 2008). Corroborando com esses dados 

clínicos e epidemiológicos, já é bem estabelecido na literatura que ratos com alta capacidade 

aeróbia intrínseca (high capacity runners - HCR) apresentam uma maior sobrevida (~45%) 

quando comparados a ratos com baixa capacidade aeróbia (low capacity runners – LCR) 

(KOCH et al., 2011; WISLØFF et al., 2005). Além disso, existe uma série de evidências que 

demonstram os benefícios da prática regular de exercício físico para a prevenção e tratamento 

de doenças crônicas (BOOTH; ROBERTS; LAYE, 2012; FIUZA-LUCES et al., 2013; 

FLACHENECKER, 2012; HILLMAN; ERICKSON; KRAMER, 2008; PAHOR et al., 2014), 

incluindo o câncer (FRIEDENREICH; CUST, 2008; KNOLS et al., 2005; MOORE et al., 

2016b; NEILSON et al., 2009; SCHMITZ et al., 2005; VOGEL, 2000). 

 

2.4 Exercício e câncer 

 

No contexto do câncer, a literatura demonstra os diversos benefícios do exercício físico 

aeróbio para a diminuição do risco de incidência de diversos tipos de câncer (MOORE et al., 

2016b). Moore et al. (2016) demonstraram que a prática regular de atividade física resultou na 

redução da incidência de 13 tipos de câncer em 26 analisados em 1,44 milhões de adultos 

(MOORE et al., 2016b). De nota, aqueles indivíduos que realizaram maiores volumes diários 

de atividade física apresentaram redução na incidência dos seguintes cânceres: adenocarcinoma 

de esôfago, câncer de fígado, câncer de pulmão, câncer de rim, câncer de cárdia gástrica, câncer 

endometrial, leucemia mielóide, mieloma, câncer de cólon, câncer de cabeça e pescoço, câncer 

de reto, câncer de bexiga e câncer de mama (MOORE et al., 2016b). Importante ressaltar que 

os efeitos do exercício físico para a redução da incidência do câncer foi independente de outros 

fatores como, por exemplo, índice de massa corporal (IMC), fumo, região geográfica, uso de 

terapia hormonal e etnia (MOORE et al., 2016b). Além disso, achados clínicos indicam que 

pacientes com câncer que possuem uma capacidade física reduzida, apresentam um pior 

prognóstico (CRAMER et al., 2014; JONES et al., 2012; KOELWYN; JONES; MOSLEHI, 

2014). Por exemplo, indivíduos com câncer de cólon apresentam uma redução superior a 20% 

no consumo máximo de oxigênio (VO2
 máx.) quando comparados aos seus pares saudáveis 



 

 

13 

 

(CRAMER et al., 2014). Lakoski et al. (2015) demonstram que pacientes com câncer de pulmão 

e câncer de cólon com maior capacidade física apresentam uma maior sobrevida em 

comparação aos pacientes com menor capacidade física (LAKOSKI et al., 2015). Por fim, é 

importante saliente que a prática regular de exercício físico é proposto como um fator protetor 

contra o desenvolvimento do câncer de cólon (LIU et al., 2016). 

 

2.5 Modelos animais 

 

A literatura também demonstra que o exercício físico aeróbio é capaz de atenuar o 

crescimento tumoral em diferentes modelos de câncer em animais (BETOF et al., 2015; GOH 

et al., 2013; HIGGINS et al., 2014; HOJMAN et al., 2014; JU et al., 2008; MICHNA et al., 

2006; ROEBUCK; MCCAFFREY; BAUMGARTNER, 1990; WOLFF et al., 2014). Embora 

alguns mecanismos moleculares sejam demonstrados, existem uma série de limitações que 

dificultam a reprodutibilidade dos mecanismos propostos. A seguir, nós discutiremos, 

criticamente, os trabalhos recentes em modelos animais que buscaram identificar as alterações 

moleculares induzidas pelo exercício no microambiente tumoral em diferentes tipos de câncer, 

bem como do câncer de cólon.   

 

2.6 Melanoma 

 

Recentemente, Pedersen et al. (2016) demostraram que o exercício físico reduziu o 

crescimento tumoral do melanoma B16F10 em camundongos jovens e idosos, bem como 

diminuiu a formação de nódulos metastáticos (PEDERSEN et al., 2016). O exercício realizado 

em roda de atividade física aeróbia voluntárias reduziu o crescimento tumoral quando realizado 

apenas previamente a injeção das células tumorais, e quando realizado previamente e mantido 

após a injeção das células tumorais. Além disso, o exercício também reduziu a formação de 

nódulos metastáticos no pulmão, principal região metastática das células B16F10, quando as 

células foram injetadas via veia caudal. Entretanto, quando o exercício foi realizado apenas 

após a injeção das células tumorais, o crescimento tumoral não foi alterado em comparação aos 

camundongos sedentários. Os autores demonstraram que o exercício aumentou a mobilização 

e redistribuição das células NK (Natural Killer) para o microambiente tumoral. Os mecanismos 

envolvidos nessas respostas estariam relacionados ao aumento de IL-6 e epinefrina circulantes 
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induzidos durante o exercício. Com isso, ocorreria a mobilização e redistribuição das células 

NK+IL-6+ do baço para a circulação e, posteriormente, da circulação para o microambiente 

tumoral. Esse aumento de células NK no microambiente tumoral foi proposto como o principal 

mecanismo induzido pelo exercício para a atenuação do crescimento tumoral. Entretanto, várias 

considerações podem ser feitas acerca dos mecanismos envolvidos na redução do crescimento 

tumoral B16 induzido pelo exercício. Os autores observaram que o exercício reduziu o 

crescimento tumoral quando realizado apenas previamente, sendo interrompido após a injeção 

das células tumorais. Esses resultados sugerem que aumento de IL-6 (Interleukin-6) e epinefrina 

circulantes induzidos durante o exercício não são os únicos responsáveis pela redução do 

crescimento tumoral, uma vez que os camundongos permaneceram inativos após a injeção das 

células tumorais, não havendo os aumentos circulantes de IL-6 e epinefrina durante o 

crescimento tumoral. Além disso, foi observado por citometria de fluxo que o exercício 

aumentou a porcentagem de células T CD3+ e das células dentríticas CD11b+GR-1-CD11c+, e, 

por citometria de fluxo e imuno-histoquímica, que o exercício também aumentou a 

porcentagem de células T  CD4+ e células T CD8+, o que pode indicar a participação dessas 

células na redução do crescimento tumoral induzida pelo exercício em camundongos 

imunocompetentes, mesmo que tenha sido observado que o exercício reduziu o crescimento 

tumoral em camundongos imunodeficientes NMRI-Foxn1nu, os quais apresentam deficiência 

na função das células T;  e que o exercício não alterou o crescimento tumoral em camundongos 

imunocompetentes tratados com anti-asialo-GM1, o qual depleta células NK. Importante 

ressaltar que a depleção das células NK fez com que o tumor dobrasse de tamanho, fato esse 

que poderia mascarar os efeitos do exercício sobre uma possível redução do crescimento 

tumoral influenciada pelas células T. 

Buss et al. (2020) também não observaram alteração no crescimento tumoral B16F10 e 

sobrevida quando o exercício foi realizado em roda de atividade física aeróbia voluntária apenas 

após a injeção das células tumorais. Além disso, o exercício não alterou a proliferação celular 

(imuno-histoquímica para pHH3), as regiões de hipóxia tumoral (imunofluorescência para 

pimonidazole) e a densidade vascular (imuno-histoquímica para CD31 - Platelet endothelial 

cell adhesion molecule) (BUSS et al., 2020). 

Contudo, Schadler et al. (2016) observaram um aumento do crescimento tumoral 

B16F10 quando o exercício foi realizado em esteira e iniciado após os tumores atingirem 

~35mm3. Além disso, o exercício aumentou comprimento dos vasos tumorais 
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(imunofluorescência para CD31), sem alterar a cobertura pericítica desses vasos tumorais 

(imunofluorescência para CD31 e α-SMA - Alpha-smooth muscle actin) em comparação aos 

camundongos controle. Entretanto, quando o exercício foi associado com o tratamento com 

doxorrubicina, houve uma redução do crescimento tumoral em comparação aos camundongos 

controle e aos camundongos tratados apenas com doxorrubicina, o qual por si só não alterou o 

crescimento tumoral em comparação aos camundongos controle. Importante ressaltar que a 

entrega da doxorrubicina ao tumor foi aumentada imediatamente após a realização de uma 

sessão de exercício, enquanto que não foi observada nenhuma alteração 72 horas após o término 

da sessão de exercício. Embora tenha sido observado que o exercício aumentou o comprimento 

dos vasos tumorais, não é possível afirmar que a redução do crescimento tumoral B16F10 

induzida pela combinação exercício e doxorrubicina estava associada com o remodelamento 

dos vasos tumorais, uma vez que em nenhum momento foi realizada as análises dos vasos 

tumorais comparando-se os tumores do camundongos controles (sedentários e exercício - sem 

tratamento com doxorrubicina) com os tumores dos camundongos tratados com doxorrubicina 

(sedentários e exercício) (SCHADLER et al., 2016). 

 

2.7 Câncer de mama 

 

Os efeitos do exercício sobre o câncer de mama são amplamente estudados e 

provavelmente seja um dos tipos de câncer que fornece mais informações, na literatura, sobre 

as alterações que o exercício promove no microambiente tumoral. Vulczak et al. (2020) 

avaliaram os efeitos do exercício aeróbio sobre o metabolismo tumoral do câncer de mama 

murino 4T1 (VULCZAK et al., 2020). O exercício reduziu o crescimento tumoral em 

camundongos que realizaram 8 semanas de exercício físico aeróbio em esteira antes da injeção 

das células tumorais e por mais 4 semanas de exercício após a injeção das células tumorais 4T1. 

Além disso, o exercício também reduziu o crescimento tumoral quando realizado apenas após 

a injeção das células tumorais. Entretanto, os camundongos que realizaram exercício apenas 

antes da injeção das células tumorais, permanecendo sedentários após a injeção das células 

tumorais, não apresentaram alteração do crescimento tumoral em comparação aos 

camundongos sedentários (VULCZAK et al., 2020), sugerindo que a redução do crescimento 

tumoral 4T1 pode ter sido induzida pelos efeitos do exercício durante o crescimento tumoral e 

não por adaptações crônicas do organismo ao exercício. Contudo, Wang et al. (2020), utilizando 
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um desenho experimental muito semelhante ao estudo de Vulczak et al. (2020), constataram 

que o exercício realizado em esteira apenas antes da injeção das células tumorais 4T1 foi 

eficiente em reduzir o crescimento tumoral (WANG et al., 2020). Através de análise de 

calorimetria indireta, Vulczak et al. (2020) observaram que o tumor 4T1 induziu a redução da 

razão de troca respiratória de  ~1 para ~0,9 após 4 semanas da injeção da células tumorais nos 

camundongos sedentários, sugerindo a utilização de lipídeos e carboidratos como substratos 

energéticos, enquanto que o exercício realizado apenas antes da injeção das células tumorais 

não impediu essa queda. Entretanto, o exercício realizado pré e pós a injeção das células 

tumorais, bem como como o exercício realizado apenas após a injeção das células tumorais 

impediram essa queda, mantendo os valores de troca respiratória em torno de ~1 (VULCZAK 

et al., 2020). Quando foi avaliada a capacidade respiratória mitocondrial dos tumores 4T1 dos 

camundongos sedentários e que realizaram o exercício pré e pós a injeção das células tumorais, 

o exercício induziu uma menor taxa respiratória mitocondrial em todos os estados respiratórios, 

com uma redução significativa no estado de capacidade máxima de transporte de elétrons. O 

exercício também promoveu uma capacidade de fosforilação oxidativa mitocondrial próxima 

ao seu limite respiratório máximo quando comparada ao tumor dos camundongos sedentários. 

Além disso,  o exercício induziu o aumento da expressão gênica de MCT-1 (Modifier of curly 

tail 1), PDK (Pyruvate dehydrogenase kinase), HIF1α, P53 (Cellular tumor antigen p53) e 

LATS2 (Large tumor suppressor kinase 2), e não alterou a atividade de citrato sintase e a 

concentração de lactato (VULCZAK et al., 2020).    

Além de demonstrarem que o exercício realizado em esteira apenas previamente à 

injeção das células tumorais 4T1 reduziu o crescimento tumoral, Wang et al. (2020) 

demonstraram por imuno-histoquímica que o exercício aumentou a quantidade de células NK 

no tumor e no baço, bem como aumentou a expressão proteica de marcadores associados à 

apoptose como FAST (Forkhead box H1), FADD (Fas associated via death domain), BAX 

(Apoptosis regulator BAX), Citocromo C, Caspase clivada 3 e 9 e APAF-1 (Apoptotic protease-

activating factor 1) (WANG et al., 2020). Curiosamente, o exercício promoveu um aumento 

basal nas concentrações circulantes de epinefrina e IL-6 após 22 dias da última sessão de 

exercício (WANG et al., 2020), resultados que divergem dos encontrados na literatura, os quais 

demonstram que epinefrina e IL-6 aumentam durante e imediatamente após a sessão de 

exercício, e que seus valores retornam aos níveis basais após 24-48 horas da sessão de exercício 

(DETHLEFSEN et al., 2017; PEDERSEN et al., 2020). 



 

 

17 

 

Wennerberg et al. (2020) demonstaram que o exercício realizado em esteira, e iniciado 8 dias 

após a injeção das células tumorias 4T1, reduziu o crescimento tumoral e a esplenomegalia 

induzida pelo tumor 4T1. Esses resultados foram acompanhados de uma redução das células 

supressoras derivadas de mielóides (MDSCs - Myeloid-derived suppressor cells) granulocíticas 

(só quando normalizado por grama de baço) e monocíticas (encontrado quando normalizado 

por grama de baço e por % de esplenócitos) no baço, não havendo alterações na porcentagem 

de células T CD3+, células T CD8+ e células NK. Embora não tenha sido observada alteração 

na porcentage de células NK, o exercício aumentou a proliferação (células NK CD3-

NKp46+Ki67+) e a ativação (células NK CD3-NKp46+CD69+) das células NK no baço. Além 

disso, o exercício também reduziu, no tumor, as MDSCs totais e aumentou a ativação das 

células T CD8+CD69+, não havendo alteração na porcentagem de células T CD8+, CD4+ e da 

proliferação das células T CD8+Ki67+. De nota, o exercício aumentou a ativação das células T 

CD8+ tanto no tumor quanto no baço (WENNERBERG et al., 2020).  

Seguindo a mesma linha, Turbitt et al. (2020) também estudaram os efeitos do exercício 

sobre crescimento tumoral e a produção das MDSCs pelo baço em animais com o tumor 4T1. 

Diferentemente do estudo de Wennerberg et al. (2020),  Turbitt et al. (2020) utilizaram a roda 

de atividade física aeróbia voluntrária durante 8 semanas antes da injeção das células tumorais, 

continuando o exercíco até o tumor atingir 0.05–0.20 cm3 (~26 dias após a injeção das células 

tumorias) ou 35 dias após a injeção das células tumorias, momentos nos quais os camundongos 

foram sacrificados. Embora o exercício não tenha alterado o crescimento tumoral no grupo de 

camundongos sacrificados após 35 dias da injeção das células tumorias, o exercício retardou o 

tempo para que o tumor atingisse 0.05–0.20 cm3. Em relação à esplenomegalia, o exercício não 

alterou, no baço, a contagem de esplenócitos, porcentagem das MDSCs totais, MDSCs 

granulocíticas, MDSCs monocíticas, células B CD19+, células T totais CD3+, células T 

auxiliares CD3+CD4+, células T CD8+, células NK1.1+, células dendríticas I-Ad+CD11c+, 

macrófagos I-Ad+CD11b+ e macrófagos F4/80+ dos camundongos sacrificados com tumores 

entre 0.05–0.20 cm3 e em camundongos sacrificados após 35 dias da injeção das células 

tumorais. Além disso, o exercício também não alterou, no tumor, a porcentagem de células T 

CD8+, células T CD4+, e a porcentagem das MDSCs totais, MDSCs granulocíticas e MDSCs 

monocíticas dos camundongos sacrificados com tumores entre 0.05–0.20 cm3 e em 

camundongos sacrificados após 35 dias da injeção das células tumorais (TURBITT et al., 2019). 

Curiosamente, quando realizado PCR Array para “Cancer Inflammation & Immunity 
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Crosstalk”, a resposta gênica ao exercício foi diferente entre os tumores com 0.05–0.20 cm3 e 

os tumores coletados após 35 dias da injeção das células tumorais. Por exemplo, o exercício 

induziu a diminuição da expressão gênica de Cxcl1 (C-X-C motif chemokine ligand 1), Egfr 

(Epidermal growth factor receptor), Cxcl9 (C-X-C motif chemokine 9), Ccl22 (C-C motif 

chemokine 22), Foxp3 (Forkhead box P3) e Ifng (Interferon gamma) nos tumores com 0.05–

0.20 cm3, enquanto que o exercício induziu o aumento desses genes nos tumores dos 

camundognos sacrificados 35 dias após a injeção das células tumorias, sendo que dos dados 

demonstrados pelos autores, apenas Cxcl11 (C-X-C motif chemokine 9) estava aumentado em 

ambas as condições experimentais. 

Betof et al. (2015) avaliaram os efeitos do exercício sobre a vascularização tumoral do 

câncer de mama 4T1 (BETOF et al., 2015). Embora os autores demonstrem que o exercício 

realizado em roda  atividade física aeróbias tenha reduzido o crescimento tumoral e as regiões 

de hipóxia no microambiente tumoral, bem como aumentado a apoptose tumoral 

(imunofluorescência para caspase 3 clivada), a densidade microvascular (imunofluorescência 

para CD31), a cobertura pericítica sobre as células endoteliais tumorais (imunofluorescência 

para CD31 e Desmina) e a expressão gênica de VEGFα (Vascular endothelial growth factor 

A), esses resultados só foram encontrados quando os autores combinaram os seguintes grupos 

experimentais:  

- Grupo considerado sedentário: combinação de camundongos sedentários durante todo 

o protocolo experimental com camundongos que realizaram 9 semanas de exercício  apenas 

antes da injeção das células tumorais. 

- Grupo considerado exercitado: combinação de camundongos que realizaram exercício 

pré e pós injeção das células tumorais com camundongos que realizaram exercício apenas após 

a injeção das células tumorais (BETOF et al., 2015). 

Uma vez que o grupo sedentário também apresentava camundongos que realizaram 9 

semanas de exercício apenas antes da injeção das células tumorais, os resultados encontrados 

poderiam estar associados aos efeitos do exercício após a injeção das células tumorais e durante 

o crescimento tumoral, e não relacionados às adaptações do organismo ao exercício realizado 

previamente à injeção das células tumorais. Por fim, o exercício também reduziu o crescimento 

tumoral do câncer de mama EO771 e aumentou a densidade microvascular tumoral 

(imunofluorescência para CD31).  
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Pedersen et al. (2020) avaliaram se a redução dos níveis circulantes de glutamina 

durante uma sessão de exercício poderia reduzir o crescimento tumoral em decorrência de um 

menor aporte de glutamina para o tumor de mama EO771. O exercício realizado em roda de 

atividade física aeróbia voluntária durante 4 semanas antes da injeção das células tumorais e 

por mais 15 dias após a injeção das células tumorais foi eficiente em reduzir o crescimento 

tumoral EO771. Nesse grupo de camundongos, o exercício não alterou os níveis circulantes de 

glutamina após 15 dias da injeção das células tumorais. Como os autores não deixaram claro o 

momento específico sobre o qual o sangue desses camundongos foi coletado para as análises 

dos níveis de glutamina, não é possível determinar se o protocolo de exercício em roda de 

atividade promove algum tipo de alteração nos níveis circulantes de glutamina. Diante disso, 

também não é possível afirmar que a redução do crescimento tumoral EO771 induzida pelo 

exercício foi em decorrência da redução dos níveis circulantes de glutamina. Além disso, as 

adaptações crônicas ao exercício antes da injeção das células tumorais também poderiam ser 

um dos fatores responsáveis pela redução do crescimento tumoral EO771.  

Em outro grupo de camundongos que realizaram o mesmo protocolo experimental 

descrito acima, porém com a introdução de uma sessão aguda de exercício em piscina após 16 

dias da injeção das células tumorais para a análise dos níveis sanguíneos de glutamina antes, 

imediatamente após, 2, 24 e 48 horas após a sessão de exercício em piscina, foi observado que 

a sessão aguda de exercício em piscina reduziu os níveis circulantes de glutamina por até duas 

horas, retornando ao seu nível basal após 24 horas da sessão aguda de exercício em piscina. 

Além disso, nos tumores destes camundongos, após duas horas da sessão aguda de exercício 

houve um aumento da expressão gênica de glutamina sintetase e de Slc7a5 (Large neutral 

amino acids transporter small subunit 1) (marcador de transporte de glutamina para a células), 

sendo que após 24 horas a expressão desses genes voltaram aos seus níveis basais.  Por fim, 

camundongos com os tumores EO771 tratados com um inibidor de glutamina sintetase (MSO 

- methionine sulfoximine) não apresentaram alteração na massa e volume tumoral em 

comparação aos camundongos que não foram tratados com MSO, mesmo tendo sido observada 

uma grande redução dos níveis circulantes de glutamina nesses mesmos camundongos, 

sugerindo que o crescimento dos tumores EO771 não seja afetado pela ausência de glutamina 

no organismo, embora tenha sido observada uma menor proliferação celular, in vitro, das 

células EO771 quando essas foram crescidas na ausência de glutamina (PEDERSEN et al., 

2020). 
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Glass et al. (2017) investigaram se tumores de mama que apresentam o mesmo subtipo 

molecular (claudin-low) exibiriam diferentes respostas ao exercício. Utilizando as células 

tumorais do câncer de mama EO771, 4T07 e C3(1)SV40, o exercício realizado em esteira e 

iniciado após a injeção das células tumorais reduziu o crescimento do tumor EO771, não alterou 

o crescimento do tumor 4T07 e aumentou o crescimento do tumor C3(1)SV40. A redução do 

crescimento tumoral EO771 induzida pelo exercício foi acompanhada, no tumor, de uma 

redução da proliferação celular (imuno-histoquímica para Ki67 - Proliferation marker protein 

Ki-67) e redução da expressão proteica de HIF1α, não havendo alteração da expressão proteica 

de PDK-1 ([Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 1, mitochondrial) e 

GLUT-1 (Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1). Já o aumento do 

crescimento tumoral C3(1)SV40 induzido pelo exercício foi acompanhado, no tumor, de um 

aumento da proliferação celular, aumento da expressão proteica de HIF1α, PDK-1 e GLUT-1. 

Em ambos os modelos de câncer de mama, o exercício não alterou a porcentagem de células 

apoptóticas (imuno-histoquímica para TUNEL - Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP 

nick end labeling) e a expressão gênica de HIF1α. Por fim, quando realizada metabolômica dos 

tumores EO771 e C3(1)SV40, o exercício alterou significativamente 8 metabólitos no tumor 

EO771, enquanto que para o tumor C3(1)SV40 o exercício alterou significativamente 24 

metabólitos. Infelizmente, os autores não demonstraram quais foram os metabólitos alterados 

pelo exercício nos tumores EO771 e C3(1)SV40. Além disso, os tumores EO771 e C3(1)SV40 

não foram comparados entre si para verificar quais as diferenças existentes entre eles que 

poderiam estar influenciando na resposta ao exercício. Ademais, para cada um dos modelos 

tumorais utilizado, foram utilizados camundongos imunocompetentes de diferentes linhagens. 

Assim, para as células EO771 foram utilizados animais C57/Bl6, para as células 4T07 foram 

utilizados animais BALB/c e para as células C3(1)SV40 foram utilizados camundongos 

FVB/NJ. Diante disso, a resposta ao exercício também pode ser em decorrência da linhagem 

dos camundongos, uma vez que esses animais, por exemplo, apresentam características 

imunológicas diferentes (GLASS et al., 2017).  

Contrariando os resultados encontrados por Glass et al. (2017) (GLASS et al., 2017), 

Buss et al. (2020) observaram que o exercício realizado em roda de atividade física aeróbia 

voluntário após a injeção das células tumorais EO771 não alterou o crescimento tumoral, a 

sobrevida, a proliferação celular tumoral (imuno-histoquímica para pHH3), as regiões de 
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hipóxia tumoral (imunofluorescência para pimonidazole) e a densidade vascular (imuno-

histoquímica para CD31) (BUSS et al., 2020).  

Utilizando as células tumorais do câncer de mama humano MCF-7 e MDA-MB-231, 

Dethlefsen et al. (2017) avaliaram os possíveis mecanismos moleculares envolvidos na redução 

do crescimento tumoral induzido pelos fatores circulantes alterados durante o exercício aeróbio 

(DETHLEFSEN et al., 2017). Quando as células tumorais MCF-7 e MDA-MB-231 foram 

incubadas por 48 horas com o soro coletado imediatamente antes, durante e imediatamente após 

uma sessão exercício em pacientes com câncer de mama que participaram de um protocolo de 

exercício aeróbio de 6 semanas, o soro coletado imediatamente após a sessão de exercício 

reduziu a viabilidade celular de ambas as linhagens celulares testadas (DETHLEFSEN et al., 

2017). Um ponto para ser considerado é que não houve um grupo controle no qual o soro fetal 

bovino não tenha sido trocado totalmente pelo soro das pacientes para verificar se a troca dos 

10% do soro fetal bovino pelos 10% do soro das pacientes não afetaria por si só a viabilidade 

das células tumorais. Quando as células MCF-7 e MDA-MB-231 tratadas do com soro das 

pacientes em repouso ou imediatamente após o exercício foram injetadas em animais 

imunodeficientes NMRI-Foxn1nu, foi observado que o tratamento com soro coletado 

imediatamente após a sessão de exercício reduziu o crescimento tumoral MCF-7, enquanto que 

não foi observado nenhuma diferença para os tumores MDA-MB-231 (DETHLEFSEN et al., 

2017). Uma vez que a sessão de exercício aumentou as concentrações circulantes de epinefrina 

e noradrelina, foi avaliado se esses fatores alterados pelo exercício estariam promovendo a 

redução do crescimento tumoral das células MCF-7. O tratamento das células MCF-7 e MDA-

MB-231 com epinefrina ou noradrelina reduziu, in vitro, a viabilidade celular e, in vivo, o 

crescimento tumoral em ambas as linhagens de células tumorais. Embora o tratamento das 

células tumorais MCF-7 com a combinação propranolol, um bloqueador da sinalização β-

adrenérgica, mais o soro coletado imediatamente após a realização do exercício tenha inibido a 

redução da viabilidade celular, o tratamento per se com propranolol também reduziu a 

viabilidade das células tumorais em comparação as células tumorais não tratadas com 

propranolol, o que poderia indicar que a dose utilizada de  propranolol per se pode ter sido 

tóxico para as células. Além disso, o exercício realizado por camundongos imunodeficientes 

NMRI-Foxn1nu em roda de atividade física aeróbia voluntária, iniciado após a injeção das 

células tumorais, reduziu o crescimento tumoral MCF-7 e MDA-MB-231. Os autores 

propuseram que o mecanismo envolvido na redução do crescimento tumoral induzida pelo 
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exercício estaria relacionado ao aumento das concentrações circulantes de epinefrina e 

noradrelina durante o exercício, e que essas alterações promoveriam um aumento da ativação 

da via de sinalização supressora tumoral Hippo. Entretanto, quando as células tumorais foram 

tratadas com o soro coletado imediatamente após o exercício, foi observado apenas um ligeiro 

aumento na expressão proteica de YAP e YAP fosforilada, além de não ter sido observado 

nenhuma alteração em outros marcadores relacionados à via de sinalização de Hippo. Além 

disso, o exercício não alterou a expressão proteica de YAP (Transcriptional coactivator YAP1) 

e YAP fosforilada nos tumores dos camundongos imunodeficientes NMRI-Foxn1nu, embora as 

análises tenham sido realizadas com os camundongos em repouso, fato esse que poderia 

explicar os resultados encontrados. Ademais, não foi avaliado se o modelo de exercício 

utilizado, roda de atividade física, aumenta as concentrações circulantes de epinefrina e 

noroadrelina durante a sessão de exercício em camundongos imunodeficientes NMRI-Foxn1nu. 

Embora o tratamento com epinefrina e noroadrenalina tenha reduzido o crescimento tumoral, 

em nenhum momento é mostrado a expressão proteica de marcadores relacionados a via de 

sinalização de Hippo. Importante ressaltar que o exercício reduziu o crescimento tumoral MCF-

7 e MDA-MB-231 independentemente do sistema imune adaptativo, uma vez que foram usados 

camundongos imunodeficientes NMRI-Foxn1nu (DETHLEFSEN et al., 2017). 

 

 

2.8 Câncer de pulmão 

 

Pedersen et al. (2020) também avaliaram se a redução dos níveis circulantes de 

glutamina induzidos durante uma sessão de exercício poderia reduzir o crescimento tumoral em 

decorrência de um menor aporte de glutamina para o tumor de pulmão LLC (Lewis Lung 

Carcinoma). Utilizando o mesmo protocolo de exercício citado anteriormente, o exercício 

reduziu o crescimento tumoral LLC. Importante salientar que o tumor LLC foi responsivo ao 

tratamento com o inibidor de glutamina sintetase (MSO), ou seja, os camundongos tratados 

com MSO apresentaram uma redução da massa e do volume tumoral em comparação aos 

camundongos controle, sugerindo que as células tumorais LLC são mais sensíveis à 

disponibilidade de glutamina para o crescimento da massa tumoral. Quando realizado um 

sequenciamento de RNA dos tumores LLC desses camundongos, não foi encontrado nenhum 

gene diferencialmente expresso entre os grupos experimentais, bem como, por RT-qPCR, não 
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foi encontrado diferenças entre os grupos para os genes analisados (GS - Glutamine synthetase, 

SLC1A5 - Neutral amino acid transporter B(0), e SLC7A5) (PEDERSEN et al., 2020). Assim 

como para o modelo EO771 citado anteriormente, para o modelo LLC não é possível afirmar 

que a redução do crescimento tumoral induzida pelo exercício foi em decorrência da diminuição 

do aporte de glutamina ao tumor, uma vez que não foi testado se o modelo de exercício 

utilizado, roda de atividade física aeróbia voluntária, reduz os níveis circulantes de glutamina 

durante e após a realização do exercício (PEDERSEN et al., 2020). Por fim, Pedersen et al. 

(2016) também demonstraram que o exercício realizado em roda de atividade física aeróbia 

voluntária 4 semanas antes da injeção das células tumorais e por mais 15 dias após a injeção 

das células tumorais reduziu o crescimento tumoral LLC. Além disso, o exercício induziu, no 

tumor LLC, um aumento da expressão gênica de IL-1β (Interleukin-1 beta), iNOS (Nitric oxide 

synthase, inducible), NKG2D (NKG2-D type II integral membrane protein) e FoxP3 

(PEDERSEN et al., 2016).  

Utilizando modelo PDX de câncer de pulmão de células não pequenas, modelo no qual 

foi inserido um fragmento tumoral (~3mm × 2mm) do paciente em camundongos 

imunodeficientes NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJo    subcutaneamente, Martín-Ruiz et al. 

(2020) demonstraram que o exercício em esteira iniciado após o tumor atingir ~100mm3 reduziu 

o crescimento tumoral e a proliferação celular tumoral (imuno-histoquímica para Ki67), não 

alterando a porcentagem de áreas necróticas (análise de H&E), porcentagem de células 

apoptóticas (imunofluorescência para TUNEL) e a porcentagem de neutrófilos e 

monócitos/eosinófilos (análise de citometria de fluxo). Entretanto, não houve alteração do 

crescimento tumoral quando o exercício foi combinado com a imunoterapia para anti-PD-1 

(Programmed cell death protein 1), ou mesmo quando os camundongos receberam apenas a 

imunoterapia para anti-PD-1 em comparação aos camundongos controle. Embora não tenha 

sido observada alteração no crescimento tumoral pela combinação exercício+anti-PD-1, houve 

redução da proliferação celular tumoral. Importante ressaltar que os camundongos utilizados 

nesse estudo eram imunodeficientes, os quais apresentam disfunção das células T, e que a 

imunoterapia para anti-PD-1 é geralmente utilizada para bloquear os receptores de checkpoint 

das células T CD8+ (CHEN et al., 2018; MANDAL et al., 2019; RIAZ et al., 2017; WEI et al., 

2017). Dessa forma, a imunoterapia com anti-PD-1 não seria a melhor estratégia para utilizar 

nesses camundongos. Portanto, pode-se sugerir que os efeitos do exercício sobre a redução do 

crescimento tumoral e da proliferação celular no modelo PDX de câncer de pulmão de células 
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não pequenas foi independente de alterações no sistema imune adaptativo (MARTÍN-RUIZ et 

al., 2020). 

 

2.9 Câncer de próstata 

 

Dufresne et al. (2019) avaliaram os efeitos do exercício físico sobre a eficiência da 

radioterapia sobre o câncer de próstata humano PPC-1. O exercício realizado por camundongos 

imunodeficientes NUDE em esteira após 7 dias da injeção das células tumorais reduziu o 

crescimento tumoral PPC-1. Além disso, a combinação do exercício com a radioterapia induziu 

uma maior redução do crescimento tumoral em comparação aos camundongos apenas 

exercitados. Entretanto, a radioterapia per se reduziu o crescimento tumoral de maneira similar 

à combinação exercício mais radioterapia (DUFRESNE et al., 2020). O exercício per se 

também induziu uma redução significativa da proliferação celular tumoral (imunofluorescência 

para Ki67) e uma tendência de redução na % de áreas necróticas tumorais (H&E), sendo que a 

vascularização tumoral não foi alterada pelo exercício (imuno-histoquímica para CD31). A 

combinação exercício mais radioterapia, e também a radioterapia isolada reduziram de forma 

semelhante a % de áreas necróticas tumorais e proliferação celular tumoral, bem como 

aumentaram a vascularização tumoral, sendo que a redução das áreas necróticas tumorais em 

ambos os casos foi maior que a induzida pelo exercício per se. Em relação aos mecanismos 

moleculares envolvidos nessas respostas, o exercício per se reduziu a ativação de ERK1/2, 

resposta que não foi observada nos camundongos tratados com a combinação exercício mais 

radioterapia e radioterapia per se. Ademais, o exercício per se não alterou a ativação de Akt 

(AKT serine/threonine kinase 1), a expressão proteica de caspase 3 clivada e a apoptose (razão 

proteica Bax:Bcl2). Entretanto, o exercício potencializou os efeitos da radioterapia sobre a 

expressão proteica de caspase 3 clivada, aumentando-a. O exercício per se não alterou nenhum 

marcador relacionado ao sistema imune inato no microambiente tumoral, mais especificamente 

das células NK, seja por análise de H&E, imuno-histoquímica para NK1.1 e de genes 

associados à ativação e função das células NK. Por fim, o exercício potencializou os efeitos da 

radioterapia sobre esses marcadores analisados. Importante salientar que os efeitos do exercício 

sobre o crescimento tumoral também foram independentes de respostas do sistema imune 

adaptativo, uma vez que foram usados animais imunodeficientes NUDE (DUFRESNE et al., 

2020).  
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Por fim, Hwang et al. (2020) avaliaram os efeitos de uma sessão aguda de exercício 

sobre a viabilidade das células tumorais humanas do câncer de próstata. Para isso, as células 

tumorais humanas do câncer de próstata andrógena responsiva, LNCaP, e andrógena não 

responsiva, PC3, foram incubadas com o soro de indivíduos saudáveis jovens e idosos em 

repouso ou após uma sessão aguda de exercício aeróbio. O exercício reduziu apenas a 

viabilidade das células LNCaP (andrógena responsiva) tratadas com o soro dos indivíduos 

idosos, enquanto que não foi observada nenhuma alteração quando ambas as células foram 

tratadas com o soro dos indivíduos jovens. Além disso, não foi observado nenhuma alteração 

no número de células tumorais tratadas com o soro dos indivíduos jovens e idosos (HWANG 

et al., 2020). 

 

2.10 Câncer de pâncreas 

 

Schadler et al. (2016) também avaliaram os efeitos do exercício combinado ou não com 

a quimioterapia sobre os vasos tumorais do câncer de pâncreas PDAC-4662 (SCHADLER et 

al., 2016). O exercício realizado em esteira e iniciado após os tumores atingirem ~35mm3 não 

alterou o crescimento tumoral PDAC-4662 bem como a quantidade de estroma desmoplásico 

(imuno-histoquímica para tricromo de Masson) e a proliferação celular (imunofluorescência 

para Ki67). Semelhante aos resultados observados no tumor B16, o exercício aumentou o 

comprimento dos vasos tumorais (imunofluorescência para CD31), a quantidade de lumens 

visíveis e a % de vasos tumorais positivos para lectina (imunofluorescência para CD31 e 

lectina). Quando o exercício foi combinado com gemcitabina, houve uma redução do 

crescimento tumoral em comparação aos camundongos controle e aos camundongos tratados 

apenas com gemcitabina. Além disso, o tratamento per se com gemcitabina não alterou o 

crescimento tumoral em comparação aos camundongos controle. Entretanto, não é possível 

afirmar que a redução do crescimento tumoral induzida pela combinação exercício e 

gemcitabina estava associada com o remodelamento dos vasos tumorais, uma vez que em 

nenhum momento foram realizadas as análises dos vasos tumorais comparando-se os tumores 

do camundongos controles (sedentários e exercício - sem tratamento com gemcitabina) com os 

tumores dos camundongos tratados com gemcitabina (sedentários e exercício) (SCHADLER et 

al., 2016). 
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Semelhante ao estudo de Schadler et al. (2016), Bedoya et al. (2019) avaliaram os 

efeitos do exercício combinado ou não com gemcitabina sobre o crescimento tumoral do 

modelo PDX de câncer de pâncreas em camundongos imunodeficientes NUDE (BEDOYA et 

al., 2019). Embora o exercício realizado em esteira e iniciado após o tumor atingir 50mm3 não 

tenha alterado o crescimento tumoral em comparação aos camundongos sedentários, o exercício 

aumentou a vascularização tumoral, o comprimento dos vasos tumorais e a quantidade de 

lumens (imunofluorescência para CD31). Além disso, o exercício combinado com gemcitabina 

acelerou a regressão tumoral, bem como retardou o tempo para a recidiva em comparação aos 

camundongos tratados só com gemcitabina. Ademais, após a recidiva, o exercício combinado 

com gemcitabina induziu uma maior redução do crescimento tumoral. Importante ressaltar que 

a maior redução do crescimento tumoral induzida pelo exercício combinado com gemcitabina 

em comparação aos camundongos tratados só com gemcitabina foi independente dos efeitos 

agudos do exercício, uma vez que a recidiva ocorreu, aproximadamente, 20 dias após a última 

sessão de exercício e do tratamento com gemcitabina (BEDOYA et al., 2019).   

 

2.11 Câncer de cólon 

 

 Similar ao câncer de mama, muitos estudos avaliaram e demonstraram que o exercício 

físico afeta o desenvolvimento e progressão do câncer do cólon. Entretanto, a grande maioria 

destes estudos não se aprofundaram nos mecanismos moleculares evolvidos nessa resposta. 

 Por exemplo, Colbert et al. (2003) avaliaram se o exercício poderia reduzir a formação 

de tumores colorretais. Utilizando o modelo transgênico C57BL/6J-ApcMin/J que desenvolve 

espontaneamente câncer colorretal, o exercício realizado em esteira durante 5 semanas não foi 

eficiente em reduzir o número e tamanho dos tumores colorretais formados em camundongos 

macho e fêmeas (COLBERT et al., 2003).  

Contrariamente ao estudo de Colbert et al. (2003), Baltgalvis et al. (2009) reportaram 

que o exercício realizado em esteira durante 6 semanas reduziu a formação de tumores 

colorretais dos camundongos C57BL/6J-ApcMin/J machos. Os autores observaram que a 

redução do número de tumores colorretais foi acompanhada de uma redução da expressão 

proteica de β-catenina nos tumores, além de um aumento de monócitos e granulócitos 

circulantes, bem como uma redução da massa do baço (BALTGALVIS et al., 2009). 
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 Semelhantemente aos resultados encontrados por Colbert et al. (2003), Puppa et al. 

(2012) demonstraram que o exercício realizado em esteira durante 8 semanas reduziu o número 

total de tumores colorretais formados em camundongos C57BL/6J-ApcMin/J machos (PUPPA 

et al., 2012). Da mesma maneira, Zielinski et al. (2012) também demonstraram que o exercício 

realizado em esteira durante 11 semanas reduziu o número total de tumores colorretais 

formados em camundongos C57BL/6J-ApcMin/J machos. 

Já Mcclellan et al. (2014) demonstraram que o exercício realizado em esteira durante 12 

semanas não reduziu o número total de tumores colorretais formados, mas reduziu o número de 

tumores maiores que >2mm em camundongos C57BL/6J-ApcMin/J machos (MCCLELLAN et 

al., 2014). Além disso, esse resultado foi associado com redução nos níveis de expressão gênica 

de F4/80, IL-12 (Interleukin-12), CD206 (Macrophage mannose receptor 1), CCL17 (C-C 

motif chemokine 17), CCL22 (C-C motif chemokine 22), Arg e FOXP3 nos tumores dos 

camundongos treinados, bem como redução da massa no baço (MCCLELLAN et al., 2014).  

 Ju et al. (2008) também avaliaram se o exercício poderia reduzir a formação de tumores 

colorretais. Também utilizando o modelo transgênico C57BL/6J-ApcMin/J, o exercício em roda 

de atividade física voluntária por 6 semanas reduziu o número total de tumores colorretais 

formados em camundongos fêmeas. Molecularmente, o exercício foi capaz de aumentar a 

expressão proteica de E-caderina e reduzir a expressão proteica de β-catenina nuclear no tumor 

dos camundongos (JU et al., 2008). Contrariamente, Vanderveen et al. (2020) não observaram 

alteração no número total de tumores colorretais formados em camundongos C57BL/6J-

ApcMin/J que realizaram exercício em roda de atividade física voluntária por 5 semanas 

(VANDERVEEN et al., 2020).  

Utilizando o exercício em esteira e roda de atividade física, ambos, por 9 semanas em 

camundongos C57BL/6J-ApcMin/J machos e fêmeas, Mehl et al. (2005) observaram que apenas 

o exercício em esteira realizado pelos camundongos machos foi eficiente em reduzir o número 

de tumores colorretais formados, e que essa redução foi associada com uma redução da 

inflamação intestinal e da massa do baço (MEHL, 2005). Além disso, o treinamento em esteira 

reduziu o percentual de células positivas para F4/80, aumentou a expressão proteica de β-

catenina total e fosforilada (BALTGALVIS et al., 2008). Curiosamente, o treinamento reduziu 

a expressão proteica de Bax bem como o número de células em apoptose (BALTGALVIS et 

al., 2008). 
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 Resultados semelhantes também foram encontrados no estudo de Basterfiel et al. (2010) 

(BASTERFIELD; MATHERS, 2010). Utilizando o exercício em esteira por 10 semanas e o 

exercício em roda de atividade física também por 10 semanas, ambos, em camundongos 

C57BL/6J-ApcMin/J, Basterfiel et al. (2010) também observaram que apenas o exercício em 

esteira foi eficiente em reduzir o número de tumores colorretais formados, e que essa redução 

foi associada com aumento nos níveis de ácido butanoico e redução dos níveis de acetato nos 

tumores dos camundongos treinados em comparação aos tumores dos camundongos sedentários 

(BASTERFIELD; MATHERS, 2010). 

 Já Fuku et al. 

(2007) demonstram que o treinamento físico em esteira por 4 semanas, e iniciado uma semana 

após a injeção com 1,2-Dimetilhidrazina, um carcinógeno que induz câncer colorretal, reduziu 

o número de foco de criptas aberrantes no cólon de ratos, o qual é considerado uma lesão pré-

neoplásica no cólon, sendo um precursor do câncer colorretal  (FUKU et al., 2007). Da mesma 

maneira, Aoi et al. (2010) demonstraram que o treinamento físico realizado em esteira por 6 

semanas reduziu o número de foco de criptas aberrantes e de criptas aberrantes no cólon de 

camundongos tratados com o carcinógeno azoximetano, outra droga que induz câncer colorretal 

(AOI et al., 2010). Além disso, o treinamento físico reduziu os níveis de expressão gênica e 

proteica de iNos, a expressão gênica de TNF-α (Tumor necrosis fator alpha) e a expressão 

proteica de nitrotirosina (AOI et al., 2010). Diferentemente do estudo de Fuku et al. (2007) 

(FUKU et al., 2007), Aoi et al. (2010) realizaram o treinamento físico concomitantemente com 

o tratamento com azoximetano (AOI et al., 2010).   

Aoi et al. (2013) também demonstram que o treinamento físico realizado em esteira 

durante 4 semanas, concomitantemente com o tratamento com o carcinógeno azoximetano, 

reduziu o número de foco de criptas aberrantes e de criptas aberrantes no cólon dos 

camundongos (AOI et al., 2013). Esses resultados foram associados com aumento da atividade 

de caspase 3/7, e da expressão proteica de caspase clivada 3 e 8 nos tumores dos camundongos 

(AOI et al., 2013). Os autores propuseram que esses resultados seriam em virtude do aumento 

de Sparc (Secreted protein acidic and rich in cysteine) circulante induzido pelo exercício, o 

qual promoveria o aumento de apoptose das células tumorais do câncer de cólon, uma vez que 

o treinamento físico realizado por camundongos nocaute corpo inteiro para Sparc não tenha 

alterado o número de foco de criptas aberrantes e de criptas aberrantes no cólon, bem como os 

marcadores de apoptose testados nos camundongos tratados com o carcinógeno azoximetano 
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(AOI et al., 2013). De nota, os camundongos nocaute corpo inteiro para Sparc apresentaram 

maior número de foco de criptas aberrantes e de criptas aberrantes no cólon em comparação 

com os camundongos wild type. Além disso, o tratamento com Sparc recombinante em dose 

semelhante a encontrada na circulação imediatamente após uma sessão aguda de exercício 

aeróbio  reduziu o número de foco de criptas aberrantes e de criptas aberrantes no cólon de 

camundongos tratados com o carcinógeno azoximetano (AOI et al., 2013). Entretanto, embora 

o treinamento físico tenha aumentado os níveis circulantes de Sparc, esse aumento sistêmico 

não se refletiu em um aumento de Sparc nos tumores dos camundongos, sugerindo que Sparc 

apresente um efeito indireto sobre o desenvolvimento e crescimento do câncer colorretal.                  

Lu et al. (2018) avaliaram se as alterações metabólicas sistêmicas induzidas pelo 

exercício poderiam afetar diretamente o crescimento tumoral do câncer colorretal por uma 

possível alteração do metabolismo tumoral. Utilizando o modelo PDX de câncer colorretal de 

6 pacientes, o exercício em roda de atividade física aeróbia voluntária iniciado após a injeção 

dos “homogenatos” tumorais PDX em camundongos imunodeficientes NOD.CB17-PrkdcS-

CID-J reduziu o crescimento tumoral em 3 dos modelos PDX testados, enquanto que os outros 

3 modelos PDX não tiveram o crescimento tumoral afetado pelo exercício. Para entender se a 

resposta ao exercícios daqueles modelos que responderem e que não responderam ao exercício 

estava associada à alterações metabólicas tumorais distintas, foi realizado uma metabolômica 

dos 6 tumores PDX testados. Assim, quando comparada a metabolômica tumoral entre os 

camundongos sedentários e exercitados dos modelos PDX que responderam ao exercício, o 

exercício alterou significativamente 19 metabólitos, a saber:  

- Metabólitos significativamente aumentados nos tumores dos animais exercitados: 5,6 

dihydroxyindole; pyridoxal; propionylcarnitine; inosine; adenosine diphosphate ribose; 

4(glutamylamina) butanoato; adenine; N-acetylglutamic acid. 

- Metabólitos significativamente diminuídos nos tumores dos animais exercitados: 

pyrophosphate; stearoylcarnitine; xantyosine; uracil; phosphodimethylethanolamine; 

phosphorylcholine; duma; L-malic acid; phosphocreatine; stearic acid; phytonic acid.  

Quando comparado a metabolômica entre os tumores PDX dos camundongos 

exercitados dos modelos PDX que não responderam ao exercício e os tumores PDX dos 

camundongos exercitados dos modelos PDX que responderam ao exercício, foi observado 58 

metabólitos diferencialmente expressos entre os grupos, a saber: 
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- Metabólitos significativamente diminuídos nos tumores dos camundongos exercitados 

que responderam ao exercício (39): Propionylcarnitine; Thrreonic acid; Carnosine; Adenine; 

Trans-hexadec-2-enoyl carnitine; Tetradecanoylcarnitine; Btaine; D-frutose; Myoinositol; L-

arginine; Acetylcholine; L-cartitine; Thiamine; Taurine; Creatine; Oxidized glutathione; 

Cytidine monophosphate N-acetylneuramic acid; Uridine diphosphate-N-acetylglucosamine; 

CMP-N-trimethyl-2-aminoephylphosphonate; L-phenylalanine; L-isoleucine; Niacinamide; L-

alanina; L-glutamic acid; L-4-hydroxyglutamate semialdehyde; Acetamidopropanal; L-

proline;coumarin; L-tyrosine; Benzoic acid; uradine 5’-monophosphate; ADP; NADH; 2-keto-

deoxy-d-glycero-D-galactononic acid 9-phsphate; Inosinic acid; (R)-mevalonate. 

- Metabólitos significativamente aumentados nos tumores dos camundongos 

exercitados que responderam ao exercício (19): Alpha-ketoisovaleric acid; 3-methyl-2-

oxovaleric acid; 5-[2-carboxy-1-(1 H-imidazol-yl)ethyl]-L-cysteine; L-menthyl acetoacetato; 

Stearoylcarnitine; Heptadecanoyl carnitine; Cholesterol sulfate; phytanic acid; Stearic acid; 

Phosphocreatine; Pyrophosphate; Spermine dialdehyde; 2-aminobenzoic acid; Salsolinol; 5-

methoxyindoleacetate; Beta-1,4-mannose-N-acetylglucosamine; Adenosine diphosphate 

ribose. 

Infelizmente, não foi comparada a metabolômica entre os tumores PDX dos 

camundongos sedentários dos modelos PDX que não responderam ao exercício e dos tumores 

PDX camundongos sedentários dos modelos PDX que responderam ao exercício para verificar 

se haveriam diferenças metabólicas intrínsecas que poderiam ditar à resposta ao exercício. 

Além disso, os 6 tumores PDX utilizados não apresentavam exatamente as mesmas 

características, e essas diferenças poderiam estar influenciando à resposta ao exercício. Abaixo, 

seguem as informações sobre os tumores PDX que não responderam e responderam ao 

exercício:  

 

Tabela 1: Informações sobre os tumores PDX que não responderam e responderam ao exercício. MSS: 

microsatellite stable. MSI: Microsatellite instability. 

 Tumores PDX que não responderam Tumores PDX que responderam 

PDXs CRC240 CRC361 BRPC12-1469 CRC282 CRC370 CRC344 

Status de 

microssatélite 

MSS MSI MSI MSS MSS MSS 

Histologia Adenocarcinoma 

pobremente 

diferenciado 

Adenocarcinoma 

pobremente 

diferenciado 

Adenocarcinoma 

pobremente 

diferenciado 

Adenocarcinoma 

bem 

diferenciado 

Adenocarcinoma 

moderadamente 

diferenciado 

Adenocarcinoma 

pobremente 

diferenciado 

Gênero Mulher Mulher Homem Homem Homem Homem 
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Por fim, como foram utilizados camundongos imunodeficientes, seria possível sugerir 

que os tumores PDX que não responderam ao exercício seriam mais dependentes dos efeitos 

do exercício sobre o sistema imune adaptativo para o controle do crescimento tumoral, enquanto 

que os tumores PDX que responderam seriam menos dependentes desse possível mecanismo 

(LU et al., 2018). 

Em outro estudo que utilizou o sangue de pacientes para incubar células tumorais, Devin 

et al. (2019) avaliaram os efeitos agudos e crônicos do exercício intervalado de alta intensidade 

sobre a proliferação de células tumorais do câncer de cólon humano in vitro. O tratamento das 

células CaCo-2 e LoVo por 24, 48 ou 72 horas com o soro coletado imediatamente após a sessão 

aguda de exercício reduziu o número de células comparado às células tratadas com o soro 

coletado em repouso, ao passo que o soro coletado após 120 minutos do término da sessão 

aguda de exercício não alterou o número de células tumorais (DEVIN et al., 2019). Além disso, 

o número de células tumorais não foi alterado pelo tratamento das células tumorais com o soro 

(coletado em repouso) de indivíduos que realizaram 4 semanas de exercício intervalado de alta 

intensidade, sugerindo que a redução do número de células tumorais possa ser devido às 

alterações circulantes promovidas durante o exercício. Em ambos os casos, o exercício não 

alterou a proporção de células apoptóticas. Importante ressaltar que a troca completa do soro 

fetal bovino pelo soro dos indivíduos promoveu uma grande redução, em torno de 60%-70%, 

do número de células tumorais.  

Por fim, Pigna et al. (2016) demonstraram que o exercício em roda de atividade física 

aeróbia iniciado após a injeção das células tumorais C26 aumentou a sobrevida dos 

camundongos (PIGNA et al., 2016). 

 

2.12 Câncer, exercício e microRNAs 

 

Apenas dois estudos que observaram redução do crescimento tumoral induzida pelo 

treinamento físico investigou o papel dos microRNAs nessa resposta (ISANEJAD et al., 2016; 

KHORI et al., 2015). Khori et al. (2015) observaram que o treinamento físico foi eficiente em 

reduzir a expressão do microRNA-21a-5p nos tumores de camundongos injetados com as 

células do câncer de mama MC4-L2. A redução da expressão do microRNA-21a-5p foi 

associada com o aumento da expressão gênica e proteica de PDC4 (Pyruvate decarboxylase 4) 
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e TPM1 (Tropomyosin alpha-1 chain), dois genes supressores tumorais (KHORI et al., 2015). 

Isanejad et al. (2016) também demonstraram que o treinamento físico reduziu o crescimento 

tumoral de camundongos injetados com as células tumorais do câncer de mama MC4-L2. O 

treinamento físico aumento a expressão dos microRNAs-206 e let-7, diminuiu a expressão 

gênica de HIF-1α e diminuiu a expressão proteica de CD31, VEGF (Vascular endothelial 

growth factor) e Ki-67 nos tumores mamários (ISANEJAD et al., 2016). Embora, esses estudos 

sejam importantes para entender o papel dos microRNAs sobre a redução do crescimento 

tumoral induzida pelo treinamento físico, mais estudos são necessários para entender o papel 

dos microRNAs para a redução do crescimento tumoral induzido pelo exercício em diferentes 

tipos de câncer. 

 

2.13 Pacientes 

 

Embora muitos estudos pré-clínicos apresentem possíveis mecanismos envolvidos na 

redução do crescimento tumoral induzida pelo exercício, existem apenas dois estudos que 

avaliaram os efeitos do exercício em tumores de pacientes.  

Bedoya et al. (2019) também avaliaram os efeitos do exercício sobre a vascularização 

de tumores de pacientes com câncer de próstata pré-cirurgia (BEDOYA et al., 2019). Os 

pacientes realizaram exercício aeróbio e de força, não supervisionado, por pelo menos 60 

minutos por semana durante 6 semanas. O exercício foi realizado conjuntamente com a 

quimioterapia. O exercício aumentou a vascularização tumoral (imunofluorescência para 

CD31), a densidade microvascular (imunofluorescência para CD31) e o número de vasos 

maiores que 200µm  em comparação aos pacientes controles (BEDOYA et al., 2019).  

Ligibel et al. (2019) avaliaram os efeitos do exercício no microambiente tumoral por 

sequenciamento de RNA, imuno-histoquímica e imunofluorescência para diversos marcadores 

(LIGIBEL et al., 2019). Biopsias do tumor mamário foram colhidas previamente ao início do 

protocolo de exercício físico e comparadas com os tumores coletados no momento da cirurgia 

de remoção completa do tumor mamário, bem como com os tumores de pacientes controles que 

não realizaram o protocolo de exercício. As pacientes realizaram exercício aeróbio (30 – 45 

minutos por sessão) e de força (20 minutos por sessão), além de terem sido encorajadas a 

realizarem 220 minutos por semana de exercício não supervisionado. Assim, as pacientes 

apresentaram uma média de envolvimento no protocolo de exercício de 29,3 dias (variação de 
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10 – 70 dias) entre o momento da biópsia e o momento da cirurgia de remoção do tumor. O 

sequenciamento de RNA revelou que o exercício não alterou significativamente a expressão de 

nenhum gene. Além disso, o exercício não alterou a proliferação celular (imuno-histoquímica 

para Ki67), a apoptose (imuno-histoquímica para caspase 3 clivada), o percentual de células T 

CD4+, de células T CD8+, de células CD56+ e de células C163+. O exercício apenas induziu 

uma tendência para a redução das células T FOXP3+. Essa redução do percentual de células T 

FOXP3+ poderia indicar melhora da função citotóxica das células T CD8+, uma vez que as 

células T FOXP3+ podem liberar PD-L1, a qual se ligará ao seu receptor nas células T CD8+, 

PD-1, para induzir o checkpoint dos TILs-T CD8+   

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A câncer é um processo complexo, e muitos fatores intrínsecos às células tumorais e 

extrínsecos ao microambiente tumoral influenciam no seu potencial tumorigênico (CARDOSO 

et al., 2016; CHAMMAS; DE SOUSA ANDRADE; JANCAR, 2017; ICHIM; TAIT, 2016). 

Portanto, há uma grande necessidade e urgência em desenvolver estratégias capazes de atenuar 

o desenvolvimento e o crescimento da massa tumoral. O treinamento físico aeróbio destaca-se 

como uma importante ferramenta no combate ao desenvolvimento da doença. Entretanto, os 

mecanismos moleculares envolvidos nessa resposta ainda são pouco conhecidos e necessitam 

ser elucidados. Além disso, não foi realizado uma análise de larga escala para identificar os 

microRNAs diferencialmente expressos entre tumores de animais sedentários e animais 

treinados. Diante disso, nosso estudo será pioneiro em identificar e validar os microRNAs que 

são modulados pelo treinamento físico aeróbio e atenuam o crescimento tumoral do câncer de 

cólon.  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 
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Identificar e validar os microRNAs diferencialmente expressos entre os tumores de 

camundongos com câncer de cólon sedentários e treinados.  

 

3.2 Específicos 

 

I) Verificar se o treinamento físico aeróbio reduz o crescimento tumoral do câncer 

de cólon CT26 e MC38.  

II) Verificar se o treinamento físico aeróbio promove alterações persistentes no 

microambiente tumoral. 

III) Verificar se treinamento físico aeróbio promove alterações persistentes, 

especificamente, nas células tumorais CT26. 

IV) Através da análise de microRNA Array, identificar os microRNAs 

diferencialmente expressos entre os tumores de animais com câncer de cólon 

sedentários e treinados. 

V) Pelo menos 10 microRNAs diferencialmente expressos serão confirmados por 

RT-PCR no tumor e nas células tumorais CT26 primárias 

VI) Por meio de análise in silico serão selecionados os genes alvos de pelo menos 2 

microRNAs e vias de sinalização celular reguladas por estes microRNAs 

selecionados. 

VII) Se forem encontrados genes alvos novos e ainda não validados na literatura para 

os microRNAs selecionados, estes serão validados em cultura celular por técnica 

de luciferase. 

VIII) Por meio de estratégias in vitro e in vivo, serão realizados testes funcionais  

IX) Por fim, nós validaremos em diferentes coortes de pacientes com câncer de cólon 

se os microRNAs validados in vitro e in vivo apresentam associação com a 

sobrevida de pacientes com câncer cólon. 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 Treinamento físico aeróbio reduz o crescimento tumoral do câncer de cólon CT26 e 

aumenta a sobrevida  
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Primeiramente, nós avaliamos os efeitos do treinamento físico sobre o crescimento 

tumoral do câncer de cólon CT26. O treinamento físico foi realizado em esteira durante 8 

semanas antes da injeção das células e continuou após a primeira identificação palpável do 

tumor (Figura 3A). O treinamento físico reduziu o crescimento tumoral bem como retardou a 

primeira identificação palpável da massa tumoral em comparação aos camundongos sedentários 

(Figura 3B-3C). Para verificar o comportamento do desenvolvimento da massa tumoral, nós 

realizamos ensaio de luciferase nos primeiros dias após a injeção das células tumorais. Após o 

primeiro dia da injeção das células tumorais, não houve diferença entre os grupos, enquanto 

que após 6 dias da injeção das células tumorais, o treinamento físico promoveu menor 

intensidade de luciferase tumoral (Figura 3D-3E), corroborando com os resultados encontrados 

pela 1ª identificação palpável do tumor (Figura 3C). Por fim, o treinamento físico também 

aumentou a sobrevida dos camundongos em comparação aos camundongos sedentários (Figura 

3F). Juntos, esses resultados demonstram que o treinamento físico reduz o crescimento tumoral 

CT26 e aumenta a sobrevida dos camundongos.   
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Figura 3. Efeitos do treinamento físico sobre o crescimento tumoral. A: Desenho Experimental. B: Volume 

tumoral durante o curso temporal. C: Porcentagem de camundongos sem tumor. D: Intensidade de luciferase pós 

1 e 6 dias da injeção das células tumorais. E: Imagem mostrando o ensaio de luciferase. F: Sobrevida dos 

camundongos sedentários e treinados injetados com as células CT26. Dados apresentados como média ± erro 

padrão da média. Para as análises estatísticas foram utilizadas Log-rank para o surgimento tumoral e sobrevida, e 

análise de medidas repetidas por modelo misto. *p < 0,05; ** p < 0,01; p***p < 0,001; ****p < 0,0001. 
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O modelo de câncer de cólon CT26 é conhecido por promover uma série de alterações 

sistêmicas no organismo como, por exemplo, a caquexia do câncer (perda de tecido adiposo e 

massa muscular) (CHEN et al., 2016; KIM et al., 2016; KIM; IM; MA, 2018; LIN; CHEN, 

2017) e esplenomegalia (Tobias et al., dados não publicados). Nós observamos que os 

camundongos treinados sacrificados após 19 dias da injeção das células tumorais apresentaram 

uma atenuação do aumento da massa do fígado e do baço em comparação aos camundongos 

sedentários (dados não mostrados). Entretanto, como os camundongos treinados apresentaram 

um volume tumoral menor que dos camundongos sedentários no momento do sacrífico (Figura 

3B), os resultados encontrados poderiam estar associados ao menor volume tumoral do que aos 

efeitos do treinamento físico per se. Portanto, para determinar os efeitos do treinamento físico 

sobre as alterações sistêmicas promovidas pelo tumor CT26, nós sacrificamos os animais, 

individualmente, quando o tumor atingiu um volume tumoral de, aproximadamente, 600 mm3 

(Figura 4A-4C). Com essa estratégia, nós observamos que o treinamento físico apresentou uma 

tendência em atenuar a perda de massa do músculo sóleo (Figura 4E), atenuou a perda de 

massa do músculo gastrocnêmio (Figura 4F) e atenuou o aumento de massa do baço e fígado 

(Figuras 4G e 4H). Juntos, esses resultados sugerem que o treinamento físico é capaz de 

atenuar os efeitos sistêmicos do tumor CT26, independentemente do volume tumoral.   
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Figura 4. Efeitos do treinamento físico sobre as alterações sistêmicas do tumor CT26. Os camundongos foram 

sacrificados individualmente quando o tumor atingiu, aproximadamente, 600 mm3. A: Desenho Experimental. B: 
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Volume tumoral. C: Massa tumoral. D: Massa do tibial anterior (TA). E: Massa do sóleo. F: Massa do 

gastrocnêmio. G: massa do baço. H: Massa do fígado. I: Massa do coração. J: massa do tecido adiposo branco. 

K: Massa do tecido adiposo marrom. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises 

estatísticas foram utilizadas o teste t de Student para dados não pareados bicaudal e a ANOVA de um fator. *p < 

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

4.2 Treinamento físico aeróbio promove alterações persistentes no microambiente tumoral e 

nas células tumorais 

 

Embora seja conhecido que o exercício físico altere o microambiente tumoral, como, 

por exemplo, pela melhora da funcionalidade dos vasos tumorais e aumento do infiltrado de 

células imunes, ainda é desconhecido se o exercício físico é capaz de prover alterações 

persistentes no microambiente e nas células tumorais que sejam capazes de reduzir a sua 

tumorigênese. Para verificar se o treinamento físico seria capaz de prover alterações persistentes 

sobre o crescimento tumoral, nós enxertamos em novos camundongos sedentários um pequeno 

fragmento do tumor de aproximadamente 5mm3 proveniente dos camundongos sedentários 

(“enxerto tumoral sedentário” – f1SED+CT26 – primeira passagem) e dos camundongos 

treinados (“enxerto tumoral treinado” – f1TR+CT26 – primeira passagem) que foram 

sacrificados após 19 dias da injeção das células tumorais (Figura 5A). Os camundongos que 

receberam o “enxerto tumoral treinado” apresentaram uma redução do crescimento tumoral em 

comparação aos animais que receberam o “enxerto tumoral sedentário” (Figura 5B). Para 

verificar a reprodutibilidade e a persistência dos resultados encontrados, nós enxertamos em 

novos animais sedentários um pequeno fragmento de tumor dos animais f1SED+CT26 e do 

tumor dos animais f1TR+CT26. Novamente, os animais que receberam o “enxerto tumoral 

treinado” apresentaram uma redução do crescimento tumoral em comparação aos animais que 

receberam o enxerto tumoral sedentário (Figura 5C).  

Uma vez que a estratégia de enxerto tumoral apresenta uma série de limitações, como a 

quantidade de células tumorais contidas em cada fragmento, nós realizamos uma cultura celular 

primária a partir de um “pool” dos tumores f2SED+CT26 (“células tumorais sedentárias”) e um 

“pool” dos tumores f2TR+CT26 (“células tumorais treinadas”) para verificar se os mesmos 

resultados seriam observados com a injeção de uma mesma quantidade de células tumorais em 

novos camundongos sedentários (Figura 5D). Os animais que foram injetados com as “células 

tumorais treinadas” apresentaram uma redução do crescimento tumoral em comparação aos 
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animais que foram injetados com as “células tumorais sedentárias” (Figura 5E). Para verificar 

a reprodutibilidade e persistência dos resultados encontrados, nós geramos uma nova cultura 

celular primária a partir de um “pool” dos tumores provenientes dos tumores c1SED+CT26 e 

um “pool” dos tumores c1TR+CT26. Novamente, os animais que receberam as “células 

tumorais treinadas” apresentaram uma redução do crescimento tumoral em comparação aos 

camundongos que receberam as “células tumorais sedentárias” (Figura 5F). Juntos, esses 

resultados sugerem que o treinamento físico promove alterações persistentes no microambiente 

tumoral e também nas células tumorais.  
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Figura 5. Efeitos persistentes do treinamento físico sobre o crescimento tumoral. A: Desenho experimental para 

o enxerto tumoral. B: Crescimento tumoral do enxerto proveniente do tumor dos animais SED+CT26 e dos animais 

TR+CT26. Primeira passagem (f1). C: Crescimento tumoral do enxerto proveniente do tumor dos animais 

f1SED+CT26 e dos animais f1TR+CT26. Segunda passagem (f2). D: Desenho experimental para a geração das 

células CT26 primárias. E: Crescimento tumoral das células tumorais proveniente do tumor dos animais 

f2SED+CT26 e dos animais f2TR+CT26. Primeira passagem (c1). F: Crescimento tumoral das células tumorais 

proveniente do tumor dos animais c1SED+CT26 e dos animais c1TR+CT26. Segunda passagem (c2). Dados 

apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizada a análise de medidas 

repetidas por modelo misto. *p < 0.05; ***p < 0.001.  
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Como a nossa cultura de células primárias foi gerada a partir dos tumores da segunda 

passagem dos enxertos, além de ter sido realizado um “pool” desses tumores para a geração 

dessas células tumorais “sedentárias” e “treinadas”, ou seja, essas células não foram originadas 

individualmente a partir dos tumores de camundongos sedentários e treinados, nós geramos as 

células CT26 primárias “sedentárias” e “treinadas” diretamente do tumor de camundongos 

sedentários e treinados, além de termos gerado individualmente as células a partir de cada um 

dos tumores desses camundongos.  

Primeiramente, nós observamos que o treinamento físico reduziu o crescimento tumoral, 

a massa tumoral e retardou a primeira identificação tumoral (Figuras 6A-6D). Além disso, o 

treinamento físico foi eficiente para impedir o aumento da massa corporal após as 8 semanas 

de treinamento (Figura 6E). Após a injeção das células tumorais, o treinamento também 

atenuou a perda de massa corporal induzida pelo tumor CT26 (Figura 6F). Por fim, nós 

observamos que o treinamento físico atenuou a perda de massa do tecido adiposo branco 

(Figura 6G) bem como atenuou o aumento da massa do fígado (Figura 6H) e do baço (Figura 

6I). 
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Figura 6. Efeitos do treinamento físico sobre as células tumorais CT26. A: Desenho experimental. B: Volume 

tumoral durante o curso temporal. C: Massa tumoral. D: Porcentagem de camundongos sem tumor.  E: Massa 

corporal pré e após as 8 semanas de treinamento físico. F: Delta da massa corporal considerando o dia da injeção 

das células tumorais e o momento do sacrifício dos camundongos. A massa tumoral foi descontada para as análises. 

G: massa do tecido adiposo branco. H: Massa do fígado. I: massa do baço. Dados apresentados como média ± 
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erro padrão da média. Para as análises estatísticas foram utilizadas o teste t de Student para dados não pareados 

bicaudal, Log-rank para o surgimento tumoral, ANOVA de um fator e análise de medidas repetidas por modelo 

misto. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

4.3 Alterações persistentes nas células tumorais induzidas pelo treinamento físico são 

observadas em camundongos imunocompetentes mas não em camundongos imunodeficientes 

 

Após confirmarmos que o treinamento físico reduziu o crescimento tumoral (Figuras 

6B-6C), nós geramos as células CT26 primárias “sedentárias” e “treinadas”, individualmente, 

a partir do tumor de cada camundongo e as injetamos em novos camundongos sedentários 

(Figura 7A). Como recentemente foi demonstrado que o exercício físico melhora a função 

antitumoral das células T CD8+ (RUNDQVIST et al., 2020), nós também injetamos as células 

CT26 primárias “sedentárias” e “treinadas” em camundongos imunodeficientes NUDE 

(camundongos que não produzem células T maduras e apresentam uma redução no número de 

linfócitos circulantes)  para comparar a resposta do crescimento tumoral com as células CT26 

primárias “sedentárias e “treinadas” injetadas em camundongos imunocompetentes Balb/c. 

Similar aos resultados encontrados nas Figuras 5E-5F, as células tumorais “treinadas” também 

apresentaram menor crescimento tumoral em comparação às células tumorais “sedentárias” em 

camundongos imunocompetentes Balb/c (Figura 7B). Entretanto, não houve alteração do 

crescimento tumoral (Figura 7C) e da intensidade de luciferase (Figura 7D) nos camundongos 

imunodeficientes NUDE, sugerindo que as alterações induzidas pelo exercício em 

camundongos imunocompetentes nas células CT26 primárias são dependentes das células T 

para que ocorra a redução do crescimento tumoral.  
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Figura 7: Efeitos do treinamento físico sobre as células tumorais CT26. A: Desenho experimental para a geração 

das células CT26 primárias. As células tumorais primárias foram geradas individualmente de cada um dos tumores 

dos camundongos sedentários e treinados (denominadas como células tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26). Após as 
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células CT26 primárias terem sido geradas, elas foram injetadas em camundongos imunocompetentes Balb/c e em 

camundongos imunodeficientes NUDE. B: Volume tumoral durante o curso temporal para os camundongos 

imunocompetentes Balb/c e gráfico demonstrando o crescimento individual dos tumores. C: Volume tumoral 

durante o curso temporal para os camundongos imunodeficientes NUDE e gráfico demonstrando o crescimento 

individual dos tumores. D: Intensidade de luciferase dos tumores ex vivo crescidos nos camundongos 

imunodeficientes e imagem mostrando o ensaio de luciferase.  Dados apresentados como média ± erro padrão da 

média. Para as análises estatísticas foram utilizadas o teste t de Student para dados não pareados bicaudal e análise 

de medidas repetidas por modelo misto. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

4.4 Treinamento físico reduz a viabilidade celular e formação de colônias das células CT26  

 

Uma vez que nossos resultados indicaram que as alterações induzidas pelo treinamento físico 

nas células CT26 primárias parecem ser dependentes das células T para que ocorra a redução 

do crescimento da massa tumoral, nós avaliamos se a viabilidade, potencial de colonização e a 

migração celular não seriam similares entre células CT26 primárias “sedentárias” e “treinadas”. 

Interessantemente, houve uma redução da viabilidade celular e formação de colônias nas células 

CT26 “treinadas” (Figuras 8A-8B), enquanto que não foi observada nenhuma alteração na 

migração celular (Figura 8C). A redução da viabilidade celular e da formação de colônias não 

foi acompanhado de uma redução da expressão gênica de nenhum dos 9 marcadores de 

proliferação celular analisados (Figura 8D). Além disso, houve um aumento na expressão 

gênica de Top2a (DNA topoisomerase II alpha) nas células CT26 primárias “treinadas” (Figura 

8D). Embora seja reportado que o aumento da expressão de Top2a esteja relacionado com o 

aumento da proliferação celular (CHEN et al., 2015) em diferentes tipos de células tumorais, 

pior prognóstico do paciente com câncer (CHEN et al., 2015; LABBÉ et al., 2017) e resistência 

aos tratamentos do câncer (CHEN et al., 2015), o aumento da expressão de Top2a nos tumores 

de diferentes coortes de pacientes com câncer de cólon está associado com uma maior sobrevida 

do paciente (Figuras 8E-8I). Juntos, esses resultados sugerem que o treinamento físico também 

é capaz de reduzir a viabilidade celular e formação de colônias in vitro e que esses resultados 

não estão associados com uma redução da expressão gênica de marcadores de proliferação 

celular (Top2a, Eif2 - Eukaryotic translation initiation factor 2, Mcm2 - Minichromosome 

maintenance complex component 2, Mcm3 - Minichromosome maintenance complex 

component 3, Mcm4 - Minichromosome maintenance complex component 4, Mcm5 - 

Minichromosome maintenance complex component 5, Mcm6 - Minichromosome maintenance 

complex component 6, Ccnd - G1/S-specific cyclin-D, e Foxm1 - Forkhead box M1).  
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Figura 8: Efeitos do treinamento físico sobre as células tumorais CT26. A: Ensaio de viabilidade celular por MTT 

das células tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26. B: Ensaio de formação de colônias das células tc1SED+CT26 e 



 

 

48 

 

tcTR+CT26. C: Ensaio de migração em transwell das células tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26. Intensidade de 

luciferase das células que migraram e imagem mostrando o ensaio de luciferase. D: Análise de RT-qPCR das 

células tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26 para marcadores relacionados à proliferação celular. Dados apresentados 

como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student para dados não 

pareados bicaudal. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. E: Sobrevida global de pacientes com 

câncer de cólon com alta expressão TOP2A (vermelho) e baixa expressão de TOP2A (azul). A sobrevida foi 

analisada por teste Log Rank utilizando-se o dataset “R2: Tumor Mixed Colon Adenocarcinoma – TCGA – 174 – 

custom – agg4502a073’’ (http://r2.amc.nl). F: Sobrevida global de pacientes com câncer de cólon com alta 

expressão TOP2A (vermelho) e baixa expressão de TOP2A (azul). A sobrevida foi analisada por teste Log Rank 

utilizando-se o dataset “R2: Tumor Colon Adenocarcinoma – TCGA – 286 – rsem – tcgars’’ (http://r2.amc.nl). G: 

Sobrevida global de pacientes com câncer de cólon com alta expressão TOP2A (vermelho) e baixa expressão de 

TOP2A (azul). A sobrevida foi analisada por teste Log Rank utilizando-se o dataset ‘‘R2: Tumor Colon (Core-

Exon) – Sveen – 333 – rna_sketch –huex10p’’ (http://r2.amc.nl). H: Sobrevida global de pacientes com câncer de 

cólon com alta expressão TOP2A (vermelho) e baixa expressão de TOP2A (azul). A sobrevida foi analisada por 

teste Log Rank utilizando-se o dataset ‘‘R2: Tumor Colon CIT (Combat) – Marisa – 566 – rma – u133p2” 

(http://r2.amc.nl). I: Sobrevida global de pacientes com câncer de cólon com alta expressão TOP2A (vermelho) e 

baixa expressão de TOP2A (azul). A sobrevida foi calculada com ULCAN 

(http://ualcan.path.uab.edu/analysis.html) utilizando amostras de pacientes com câncer de cólon do The Cancer 

Genome Atlas (TCGA). 

 

4.5 Treinamento físico reduz o crescimento tumoral CT26 em camundongos imunodeficientes  

 

Tendo observado que os tumores provenientes das células CT26 primárias “sedentárias” 

e “treinadas” cresceram de maneira similar nos camundongos imunodeficientes NUDE, e que 

as células tumorais “treinadas” apresentam uma redução da viabilidade celular e formação de 

colônias in vitro, nós analisamos os efeitos do treinamento físico sobre o crescimento tumoral 

em camundongos imunodeficientes NUDE. Os camundongos NUDE foram treinando durante 

4 semanas antes da injeção das células tumorais CT26 e posteriormente após a primeira 

identificação palpável do tumor (Figura 9A). Mesmo na ausência de células T maduras, o 

treinamento físico foi eficiente em reduzir o crescimento tumoral (Figuras 9B-9D), sem ser 

observada alteração na intensidade da luciferase (Figura 9E). Além disso, houve uma tendência 

para a redução da caquexia induzida pelo tumor CT26 nos camundongos treinados (Figura 9F-

9G) bem como para a atenuação da perda da massa do músculo tibial anterior (TA) (Figura 

9K). Por fim, não houveram diferenças nas massas do baço (Figura 9H), do fígado (Figura 

9I), do coração (Figura J) e do tecido adiposo branco (Figura 9L), sugerindo que a atenuação 

da perda da massa corporal esteja associada com a atenuação da perda de massa muscular 

esquelética e não do tecido adiposo branco. Juntos, esses resultados sugerem que o treinamento 

físico é capaz de reduzir o crescimento tumoral CT26 e atenuar a caquexia do câncer 

independentemente da presença de células T maduras. 

http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://ualcan.path.uab.edu/analysis.html
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Figura 9. Efeitos do treinamento físico em camundongos imunodeficientes NUDE sobre crescimento tumoral 

CT26. A: Desenho experimental. B: Volume tumoral durante o curso temporal. C: Volume tumoral ex vivo. D: 

Massa tumoral. E: Intesidade da luciferase tumoral durante o curso temporal. F: Massa corporal durante todo o 

protocolo experimental, descontando-se a massa tumoral no momento do sacrifício. G: Delta da massa corporal 

considerando o dia da injeção das células tumorais e o momento do sacrifício dos camundongos. A massa tumoral 

foi descontada para as análises. H: Massa do baço. I: massa do fígado. J: massa do coração. J: massa do coração. 

K: massa do músculo tibial anterior (TA). L: Massa do tecido adiposo branco (WAT). Dados apresentados como 

média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foram utilizadas o teste t de Student para dados não 
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pareados bicaudal e e análise de medidas repetidas por modelo misto. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p 

< 0,0001. 

 

4.6 Treinamento físico reduz a metástase pulmonar induzida pelo tumor CT26  

 

O modelo de câncer de cólon CT26 também é conhecido por gerar metástase espontânea 

no pulmão quando as células são injetadas subcutaneamente (STROBEL STEVENS et al., 

1980). Diante disso, nós avaliamos os efeitos do treinamento físico sobre a formação de tumores 

metastático no pulmão em diferentes condições experimentais.  

Primeiramente, para simular o que geralmente ocorre na clínica, nós removemos o 

tumor primário após 17 dias da injeção das células tumorais (tumores com ~500mm3) e 

sacrificamos os camundongos após 9 dias da cirurgia de remoção do tumor primário (Figura 

10A). Os camundongos treinaram durante 8 semanas antes da injeção das células tumorais e 

posteriormente após a primeira identificação palpável do tumor até o 16º dia após a injeção das 

células tumorais (Figura 10A). Após o 3º dia da remoção do tumor, os camundongos 

retornaram ao treinamento até o 8º dia. Nesse grupo de camundongos, houve uma tendência de 

redução do crescimento tumoral CT26 nos camundongos treinados (Figura 10B-10C). No dia 

da cirurgia de remoção do tumoral, os camundongos de ambos os grupos apresentaram uma 

redução de aproximadamente 6% da massa corporal (Figura 10D). Interessantemente, após a 

remoção do tumor, os camundongos começaram a recuperar a massa corporal até o 5º dia, 

momento no qual foi observado uma massa corporal semelhante à observada no dia da injeção 

das células tumoral (SED+CT26: dia 0 = 25,54 – dia +5 = 25,13; TR+CT26: dia 0 = 23,77 – 

dia +5 = 23,58) (Figura 10E). Além disso, após o 9º dia da remoção do tumor, os camundongos 

sedentários começaram a apresentar uma redução da massa corporal em comparação ao dia da 

injeção das células tumorais, enquanto que essa diferença não foi notada para os camundongos 

treinados (Figura 10E). Por fim, não houve alteração na massa do coração, fígado, baço e 

tecido adiposo branco (Figuras 10F-10I).  
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Figura 10: Efeitos do treinamento físico sobre a formação de metástase pulmonar induzida pelo tumor CT26. A: 

Desenho experimental para o protocolo de remoção do tumor. B: Volume tumoral até o dia da remoção do tumor. 

C: Intensidade da luciferase tumoral 11 dias após a injeção das células tumorais e imagem mostrando o ensaio de 
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luciferase. D: Delta da massa corporal do momento da injeção das células tumorais até o dia da remoção do tumor. 

E: Massa corporal durante todo o protocolo experimental. Massa tumoral. F: Massa do coração. G: Massa do 

fígado. H: massa do baço. I: Massa do tibial anterior (TA). Dados apresentados como média ± erro padrão da 

média. Para as análises estatísticas foram utilizadas o teste t de Student para dados não pareados bicaudal e análise 

de medidas repetidas por modelo misto. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

Após o 4º dia da remoção do tumor, 7 camundongos sedentários já apresentavam 

metástases pulmonares detectáveis, in vivo, enquanto que apenas 2 camundongos treinados 

apresentavam metástases pulmonares (Figura 11A). Quando analisado a formação de 

metástase pulmonares ex vivo após o 9º dia da cirurgia de remoção do tumor, apenas um 

camundongo sedentário e um treinado não apresentaram metástase pulmonar (Figura 11B), 

sendo que não houve diferença entre os grupos (Figura 11B). Importante ressaltar que 2 

camundongos sedentários morreram em decorrência da metástase pulmonar antes das análises 

ex vivo do pulmão, fator esse que poderia determinar uma possível diferença estatística entre os 

grupos.  
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Figura 11: Efeitos do treinamento físico sobre a formação de metástase pulmonar induzida pelo tumor CT26. A: 

Intensidade da luciferase no pulmão, in vivo, após 4 dias da remoção do tumor. As setas pretas indicam as 

metástases pulmonares. B: Intensidade da luciferase no pulmão, ex vivo, após 9 dias da remoção do tumor. Dados 

apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student 

para dados não pareados bicaudal. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

Uma vez que o volume tumoral no momento da cirurgia de remoção do tumor poderia 

ser um fator de confusão para as análises, nós analisamos individualmente o pulmão dos 

animais quando o tumor primário (subcutâneo) atingiu ~1000 mm3 (Figura 12A). Para os 

animais utilizados nesse protocolo experimental, nós observamos que o treinamento físico 

reduziu o crescimento tumoral e promoveu um atraso no tempo para o tumor atingir 1000 mm3 
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(dados não mostrados). Entretanto, quando analisado a massa do pulmão e a intensidade de 

luciferase, não foi observada diferença entre os grupos (Figura 12A-12B). Como a mediana do 

tempo para que os camundongos treinados apresentassem um volume tumoral de 1000mm3 foi 

de 30 dias (dados não mostrados), enquanto que para os camundongos sedentários a mediana 

foi de 20 dias (dados não mostrados), esta diferença de tempo de 10 dias entre o sacrifício dos 

camundongos sedentários e treinados poderia justificar os resultados encontrados. Além disso, 

o baixo número de camundongos utilizados na análise bioluminescência também poderia 

justificar os resultados encontrados. 

Como os camundongos que foram sacrificados individualmente com tumores de 

~600mm3 foram sacrificados em tempos próximos (dados não mostrados), nós analisamos a 

formação de metástase pulmonar desses camundongos. Uma vez que as células CT26 

apresentavam expressão estável do gene luciferase, nós analisamos a expressão gênica de 

luciferase para verificar a formação de metástase pulmonar. Para diminuir uma possível 

variabilidade entre as amostras, nós liofilizamos o pulmão inteiro, tornando-o pó, e preparamos 

o cDNA das amostras a partir do liofilizado pulmonar. Assim, nós observamos que o 

treinamento físico gerou uma menor magnitude de aumento na massa do pulmão (Figura 12C) 

bem como uma redução significativa na expressão gênica de luciferase (Figura 12C). Nós 

também avaliamos a massa pulmonar de nossas diferentes condições experimentais. O 

treinamento físico também reduziu a massa do pulmão nos camundongos imunodeficientes 

NUDE (Figura 12D) e induziu uma menor magnitude de aumento da massa do pulmão naquele 

grupo de camundongos que foi utilizado para a geração individual das células CT26 primárias 

(Figura 12E). Já nos camundongos que receberam as células CT26 primárias sedentárias e 

treinadas, não houve diferença entre aos grupos (Figura 12F). 
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Figura 12: Efeitos do treinamento físico sobre a formação de metástase pulmonar induzida pelo tumor CT26. A: 

Massa pulmonar dos camundongos sacrificados individualmente com 1000mm3. B: Intensidade da luciferase no 
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pulmão, ex vivo, dos camundongos sacrificados individualmente com 1000mm3 e imagem do ensaio de luciferase. 

C: Massa pulmonar dos camundongos sacrificados individualmente com 600mm3 e RT-qPCR para luciferase do 

pulmão. D: Massa pulmonar dos camundongos imunodeficientes NUDE. E: Massa pulmonar dos camundongos 

que foi realizado a geração das células CT26 primárias a partir de cada um dos tumores individualmente.  F: Massa 

pulmonar dos camundongos injetados com as células tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26. Os gráficos de volume 

tumoral indicam a origem da amostra analisada. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para as 

análises estatísticas foram utilizadas o teste t de Student para dados não pareados bicaudal e a ANOVA de um 

fator. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

4.7 Treinamento físico reduz o consumo de exossomos derivados das células CT26 pelas 

regiões metastáticas  

 

Recentemente foi demonstrado que os exossomos liberados pelas células tumorais são 

um importante fator envolvido na formação da metástase, mais especificamente, na formação 

do nicho pré-metastático, promovendo a angiogênese e coagulação, modulando o sistema 

imune, e remodelando o tecido parenquimal, os quais, juntos, suportam a progressão do tumor 

metastático (BECKER et al., 2016; JOHNSON et al., 2016; MINCIACCHI et al., 2015; 

PEINADO et al., 2012; POL et al., 2012; QUAIL; JOYCE, 2013; RATAJCZAK et al., 2006). 

Diante disso e dos resultados encontrados anteriormente, nós verificamos se a redução da 

metástase promovida pelo treinamento físico poderia estar associada com uma possível redução 

do consumo dos exossomos derivados das células CT26 pelas regiões metastáticas.     

Nós usamos ultracentrifugações sequenciais para isolar os exossomos das células CT26 

para então injetarmos, retro orbitalmente, 10μg dos exossomos marcados fluorescentmente com 

NIR (do inglês near infrared - CellVue® Burgundy Fluorescent Cell Labeling Kit) em 

camundongos Balb/c treinados durante 4 semanas (24 horas após a última sessão de treinamento 

– camundongos sem tumores) e imediatamente após uma sessão de exercício (60 minutos – 

camundongos não treinados e sem tumores), e, 24 h após a injeção, foi quantificado a 

biodistribuição dos exossomos em órgãos distantes (pulmão, fígado, linfonodo, baço, 

tíbia/fêmur) (Figura 13A). O treinamento físico também foi eficiente em reduzir o consumo 

dos exossomos das células CT26 no pulmão, linfonodo e baço (Figura 13B), corroborando com 

os resultados encontrados anteriormente (Figuras 10-12). Curiosamente, imediatamente após 

uma sessão aguda de exercício houve um aumento no consumo de exossomos no pulmão dos 

camundongos em comparação aos camundongos não exercitados (Figura 13C). Juntos, esses 

resultados sugerem que o treinamento físico reduz a formação de metástase pulmonar, e que 

um dos possíveis mecanismos envolvidos nessa resposta esteja relacionado com a capacidade 
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do treinamento em reduzir consumo dos exossomos tumorais pelo pulmão, e que essa redução 

possa estar associada com os efeitos do treinamento no tecido pulmonar per se, uma vez que 

imediatamente após uma sessão aguda de exercício houve um aumento do consumo de 

exossomos tumorais pelo pulmão.  
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Figura 13: Efeitos do treinamento físico sobre o consumo de exossomos derivados das células CT26. A: Desenho 

experimental. B: Análise de biodistribuição dos exossomos derivados das células CT26 injetados em camundongos 

treinados por 4 semanas. A injeção dos exossomos foi realizada 24 horas após a última sessão de treino. Os 

camundongos foram sacrificados 24 horas após a injeção dos exossomos e os tecidos inteiros foram analisados 
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pelo Odyssey. C: Análise de biodistribuição dos exossomos derivados das células CT26 injetados imediatamente 

após uma única sessão aguda de exercício. Os camundongos foram sacrificados 24 horas após a injeção dos 

exossomos e os tecidos inteiros foram analisados pelo Odyssey. Dados apresentados como média ± erro padrão da 

média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student para dados não pareados bicaudal. *p < 0,05; 

**p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

Uma vez que o treinamento físico foi eficiente em reduzir o consumo dos exossomos 

tumorais pelo pulmão, linfonodo e baço, nós iniciamos um estudo para verificar se o 

treinamento físico também poderia alterar a liberação, conteúdo, organotropismo e capacidade 

de formar nichos pré-metastáticos dos exossomos das células CT26 primárias “treinadas”. Até 

o momento, nós isolamos os exossomos de apenas 1 de 12 células CT26 primárias “sedentárias” 

e 1 de 12 células CT26 primárias “treinadas”, e realizamos os ensaios de análise de rastreamento 

de nanopartículas (Figura 14A) e microscopia eletrônica (Figura 14B). Entre essas duas 

células CT26 primárias testadas, não pareceu haver diferença na liberação (Figura 14C) e no 

tamanho (Figura 14D) dos exossomos. Após coletarmos os exossomos de todas as células 

CT26 primárias “sedentárias” e “treinadas”, e realizar os ensaios de análise de rastreamento de 

nanopartículas, microscopia eletrônica e biodistribuição, nós injetaremos os exossomos dessas 

células CT26 “sedentárias” e “treinadas” diariamente durante 4 semanas em camundongos 

sedentários, e após esse período, nós injetaremos as células tumorais CT26 parentais para 

avaliar se os exossomos das células CT26 primárias “treinadas” induzem uma menor formação 

de metástase pulmonar. 
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Figura 14: Efeitos do treinamento físico sobre a liberação de exossomos derivados das células CT26 primárias 

“sedentárias” e “treinadas”. A: Gráfico representativo das análises de rastreamento de nanopartículas (NTA) de 1 

células CT26 primária “sedentária” (tc1SED+CT26) e de 1 célula CT26 primárias “treinada” (tc1TR+CT26) 

mostrando a concentração e tamanho dos exossomos. B: Imagens representativas de microscopia eletrônica de 1 

células CT26 primária “sedentária” (tc1SED+CT26) e de 1 célula CT26 primárias “treinada” (tc1TR+CT26). C: 

Concentração de exossomos por 106 células.  D: Tamanho dos exossomos. Dados apresentados como média ± erro 

padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student para dados não pareados bicaudal. 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 
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4.8 Treinamento físico reduz o crescimento tumoral MC38 

 

 Por fim, para verificar se o treinamento físico também poderia reduzir o crescimento 

tumoral em outro modelo de câncer de cólon, nós utilizamos as células tumorais do câncer de 

cólon MC38. Ao contrário do tumor CT26 que se desenvolve em camundongos Balb/c, o tumor 

de câncer de cólon MC38 desenvolve-se em camundongos C57Bl6, fornecendo-nos não só os 

efeitos do treinamento físico em outro modelo de câncer de cólon, mas também em outra 

linhagem de camundongos. Utilizando o mesmo protocolo de treinamento físico e de injeção 

das células tumorais (Figura 15A) usado para os camundongos Balb/c, nós observamos que o 

treinamento físico inibiu a taxa de crescimento do tumor MC38 (Figura 15B-15C) bem como 

retardou a primeira identificação palpável tumoral (Figura 15D). Surpreendentemente, os 

tumores MC28 dos camundongos treinandos se estabilizaram com ~300mm3 (Figuras 15B-

15C). Esse efeito pronunciado do treinamento físico sobre o crescimento tumoral talvez possa 

ser explicado pelo fato do tumor MC38 ser bem menos agressivo que o tumor CT26, o qual 

apresenta uma menor taxa de crescimento (Figura 15B-15D), não induz caquexia pronunciada 

(Figura 15E, 15I, 15J), não induz esplenomegalia (Figura 15G) e parece ser menos invasivo, 

portanto, necessita de um tempo muito maior, além de tumores muito maiores, para formar 

metástase pulmonar. Por fim, o treinamento físico inibiu a perda de massa do coração (Figura 

15H) e do músculo TA (Figura 15J). Juntos, esses resultados demonstram que o treinando 

físico é capaz de reduzir o crescimento tumoral dos modelos de câncer de cólon CT26 e MC38, 

atenuar a caquexia induzida pelo tumor CT26, aumentar a sobrevida dos camundongos com os 

tumores CT26, apresenta uma tendência em reduzir a metástase pulmonar induzida pelo tumor 

CT26 bem como reduz o consumo dos exossomos derivados das células CT26 pelo pulmão, 

linfonodo e baço, mostrando-se como uma importante ferramenta para o combate ao 

desenvolvimento do câncer de cólon.   
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Figura 15: Efeitos do treinamento físico sobre o crescimento tumoral MC38. A: Desenho experimental. B: 

Volume tumoral durante o curso temporal. C: Massa tumoral. D: Porcentagem de camundongos sem tumor.  E: 
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Massa corporal durante todo o protocolo experimental. F: Massa do pulmão. G: Massa do baço. H: Massa do 

coração. I: Massa do tecido adiposo branco. J: Massa do músculo tibial anterior (TA). K: Massa do fígado. Dados 

apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foram utilizadas o teste t de Student 

para dados não pareados bicaudal, Log-rank para o surgimento tumoral, ANOVA de um fator e análise de medidas 

repetidas por modelo misto. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

4.9 Treinamento físico reduz globalmente a expressão do microRNAs 

 

Para verificar se os microRNAs apresentam um papel na redução do crescimento 

tumoral induzida pelo treinamento físico, nós realizamos um microRNA array dos tumores 

SED+CT26 e TR+CT26 para identificar os microRNAs diferencialmente expressos. Para 

selecionar os microRNAs diferencialmente expressos, nós selecionamos aqueles com um fold 

change > 2 ou < -2; com um valor de p < 0.05 e com um FDR (False discovery rate) < 0.01. 

Utilizando esses critérios, nós identificamos que o treinamento físico regulou negativamente a 

expressão de 211 microRNAs e não regulou positivamente a expressão de nenhum microRNA 

(Figura 16A-16C e Tabela 2). 
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Figura 16. A: Critérios adotados para a seleção dos microRNAs e resultados encontrados. B: Heatmap 

representando os níveis de expressão dos microRNAs (log2) diferencialmente expressos selecionados. C: Volcano 

plot apresentando os valores de fold change dos microRNAs encontrados no tumor dos animais treinados, 

registrados em função dos valores de FDR P-val. 
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Tabela 2. Lista de microRNAs diferencialmente expressos com um fold change > 2 ou < -2; com um valor de p < 

0.05 e com um FDR < 0.01 no tumor CT26 de camundongos sedentários e treinados após 19 dias da injeção das 

células tumorais. 

 

Fold Change P-val FDR P-val Transcript ID (Array Design) Fold Change P-val FDR P-val Transcript ID (Array Design)

-7.16 1.45E-05 0.0002 mmu-miR-470-5p -2.58 9.98E-05 0.0007 mmu-miR-1231-3p

-5.58 0.0002 0.0013 mmu-miR-6769b-3p -2.57 6.23E-06 8.54E-05 mmu-miR-6905-5p

-5.28 2.14E-07 7.69E-06 mmu-miR-6927-5p -2.55 0.0018 0.0062 mmu-miR-667-5p

-5.17 3.82E-07 1.22E-05 mmu-miR-299a-3p -2.55 0.0008 0.0034 mmu-miR-7012-5p

-5.01 2.12E-06 3.93E-05 mmu-miR-6962-5p -2.54 1.81E-05 0.0002 mmu-miR-664-5p

-4.64 0.0005 0.0022 mmu-miR-7578 -2.53 0.0021 0.0069 mmu-miR-3095-5p

-4.46 0.0001 0.0007 mmu-miR-760-5p -2.52 0.0002 0.0012 mmu-miR-8090

-4.44 0.0031 0.0096 mmu-miR-154-3p -2.51 0.0004 0.002 mmu-miR-7076-5p

-4.33 4.41E-08 2.79E-06 mmu-miR-7223-5p -2.51 1.42E-05 0.0002 mmu-miR-7679-3p

-4.17 0.0003 0.0014 mmu-miR-344c-5p -2.49 0.001 0.0039 mmu-miR-7080-5p

-4.16 2.50E-06 4.33E-05 mmu-miR-7226-5p -2.49 2.39E-07 8.38E-06 mmu-miR-7222-5p

-4.12 0.001 0.0041 mmu-miR-467g -2.49 4.73E-06 6.84E-05 mmu-miR-6361

-4.1 2.02E-08 1.90E-06 mmu-miR-491-5p -2.46 0.0007 0.0029 mmu-miR-21a-3p

-4.09 0.0018 0.0061 mmu-miR-1902 -2.46 0.0003 0.0014 mmu-miR-6900-3p

-4.02 7.17E-05 0.0005 mmu-miR-6932-3p -2.45 0.0001 0.0009 mmu-miR-1306-3p

-4 0.0009 0.0036 mmu-miR-3098-3p -2.45 0.0003 0.0017 mmu-miR-7078-5p

-3.98 4.13E-08 2.75E-06 mmu-miR-135a-2-3p -2.45 1.76E-06 3.36E-05 mmu-miR-7a-2-3p

-3.95 8.96E-06 0.0001 mmu-miR-7210-5p -2.44 0.0028 0.0089 mmu-miR-7681-5p

-3.92 3.89E-09 7.68E-07 mmu-miR-6996-5p -2.43 0.0002 0.0012 mmu-miR-7025-5p

-3.88 2.19E-08 1.90E-06 mmu-miR-7073-5p -2.43 0.0001 0.0008 mmu-miR-7649-5p

-3.87 4.08E-07 1.26E-05 mmu-miR-7219-5p -2.43 7.26E-06 9.71E-05 mmu-miR-6962-3p

-3.86 8.43E-05 0.0006 mmu-miR-124-3p -2.43 0.0005 0.0025 mmu-miR-6401

-3.86 0.0011 0.0042 mmu-miR-344d-1-5p -2.41 8.04E-06 0.0001 mmu-miR-1933-5p

-3.85 0.0002 0.0009 mmu-miR-6402 -2.4 0.0004 0.0018 mmu-miR-615-5p

-3.84 0.0003 0.0018 mmu-miR-302a-5p -2.4 0.0009 0.0038 mmu-miR-7027-5p

-3.83 5.16E-08 2.94E-06 mmu-miR-410-5p -2.38 0.0001 0.0008 mmu-miR-6973a-5p

-3.79 0.0006 0.0026 mmu-miR-666-5p -2.37 0.002 0.0067 mmu-miR-6412

-3.79 0.0001 0.0008 mmu-miR-5104 -2.37 0.0009 0.0037 mmu-miR-6987-3p

-3.79 3.29E-06 5.28E-05 mmu-miR-1936 -2.36 4.89E-08 2.89E-06 mmu-miR-7037-5p

-3.72 0.0002 0.0013 mmu-miR-7000-3p -2.36 3.60E-06 5.58E-05 mmu-miR-3105-5p

-3.72 0.003 0.0095 mmu-miR-6408 -2.36 0.0015 0.0054 mmu-miR-741-3p

-3.69 0.0012 0.0044 mmu-miR-7066-3p -2.35 8.34E-05 0.0006 mmu-miR-200a-5p

-3.69 0.0002 0.0011 mmu-miR-5625-3p -2.35 0.0021 0.007 mmu-miR-6965-3p

-3.65 9.86E-05 0.0007 mmu-miR-7051-5p -2.34 3.14E-05 0.0003 mmu-miR-7018-5p

-3.64 3.83E-06 5.77E-05 mmu-miR-344f-5p -2.34 0.0011 0.0042 mmu-miR-6926-5p

-3.64 0.0007 0.0029 mmu-miR-7235-3p -2.33 0.0001 0.0008 mmu-miR-3081-5p

-3.57 2.86E-05 0.0003 mmu-miR-6354 -2.33 0.0002 0.0013 mmu-miR-6940-3p

-3.55 1.65E-06 3.31E-05 mmu-miR-3059-3p -2.32 0.0002 0.0012 mmu-miR-6385

-3.54 0.0004 0.002 mmu-miR-7015-5p -2.31 0.0018 0.0063 mmu-miR-3076-3p

-3.5 8.11E-07 2.01E-05 mmu-miR-6974-5p -2.31 5.96E-05 0.0005 mmu-miR-7671-5p

-3.48 3.70E-06 5.63E-05 mmu-miR-3095-3p -2.3 0.0002 0.0011 mmu-miR-6989-5p

-3.46 0.0005 0.0022 mmu-miR-29c-5p -2.3 2.79E-05 0.0003 mmu-miR-742-3p

-3.44 5.09E-07 1.42E-05 mmu-miR-6939-5p -2.29 5.31E-06 7.51E-05 mmu-miR-7077-3p

-3.43 3.08E-05 0.0003 mmu-miR-5133 -2.28 0.0005 0.0025 mmu-miR-7007-5p

-3.41 7.34E-09 9.76E-07 mmu-miR-767 -2.28 0.0011 0.0042 mmu-miR-6352

-3.37 9.11E-06 0.0001 mmu-miR-5616-3p -2.28 0.0008 0.0033 mmu-miR-463-3p

-3.36 4.33E-08 2.79E-06 mmu-miR-7086-5p -2.27 0.0005 0.0022 mmu-miR-6945-5p

-3.35 0.0003 0.0014 mmu-miR-7000-5p -2.26 0.0004 0.0022 mmu-miR-154-5p

-3.32 0.0013 0.005 mmu-miR-7054-5p -2.26 1.29E-07 5.51E-06 mmu-miR-1943-3p

-3.29 0.0015 0.0055 mmu-miR-3097-5p -2.25 0.0027 0.0086 mmu-miR-7017-3p

-3.2 0.0005 0.0023 mmu-miR-7068-5p -2.25 1.29E-06 2.85E-05 mmu-miR-551b-5p

-3.2 0.002 0.0068 mmu-miR-344d-3p -2.24 8.97E-05 0.0006 mmu-miR-6966-5p

-3.17 4.45E-08 2.79E-06 mmu-miR-6988-3p -2.24 0.0003 0.0014 mmu-miR-1954
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Após a identificação do microRNAs diferencialmente expressos, nós verificamos os 

possíveis processos biológicos associados à eles. Para isso, nós realizamos uma série de análises 

-3.15 2.59E-05 0.0002 mmu-miR-181d-3p -2.23 0.0001 0.0008 mmu-miR-6946-5p

-3.13 0.0031 0.0097 mmu-miR-16-2-3p -2.22 1.41E-05 0.0002 mmu-miR-6960-5p

-3.1 3.88E-09 7.68E-07 mmu-miR-7017-5p -2.21 0.0011 0.0043 mmu-miR-361-3p

-3.09 2.28E-05 0.0002 mmu-miR-6936-5p -2.21 0.0033 0.01 mmu-miR-297b-3p

-3.08 2.14E-06 3.94E-05 mmu-miR-7094b-2-5p -2.21 0.0033 0.01 mmu-miR-297a-3p

-3.07 1.77E-06 3.36E-05 mmu-miR-7036-3p -2.21 0.0033 0.01 mmu-miR-297c-3p

-3.02 0.0027 0.0086 mmu-miR-6924-5p -2.2 0.0026 0.0084 mmu-miR-5113

-3.02 0.0022 0.0074 mmu-miR-6958-3p -2.2 1.13E-06 2.62E-05 mmu-miR-3110-3p

-3.02 5.67E-05 0.0005 mmu-miR-494-5p -2.19 0.0005 0.0023 mmu-miR-8096

-3.01 0.0025 0.008 mmu-miR-29b-2-5p -2.19 0.0014 0.0051 mmu-miR-5131

-3.01 3.68E-05 0.0003 mmu-miR-6901-5p -2.19 0.0009 0.0037 mmu-miR-126b-3p

-2.98 0.0023 0.0077 mmu-miR-673-3p -2.18 0.003 0.0094 mmu-miR-6369

-2.97 0.0006 0.0027 mmu-miR-3070a-3p -2.17 0.0003 0.0016 mmu-miR-7001-5p

-2.92 2.02E-05 0.0002 mmu-miR-6395 -2.17 0.0009 0.0037 mmu-miR-499-5p

-2.92 2.16E-05 0.0002 mmu-miR-1932 -2.17 9.61E-08 4.45E-06 mmu-miR-7041-3p

-2.92 4.78E-05 0.0004 mmu-miR-412-3p -2.16 0.0031 0.0098 mmu-miR-760-3p

-2.91 3.39E-06 5.36E-05 mmu-miR-5108 -2.16 0.0002 0.001 mmu-miR-7238-3p

-2.89 6.40E-08 3.47E-06 mmu-miR-3089-5p -2.16 0.001 0.0041 mmu-let-7f-2-3p

-2.88 0.0027 0.0086 mmu-miR-8108 -2.15 0.0002 0.0014 mmu-miR-1933-3p

-2.87 0.001 0.0039 mmu-miR-103-2-5p -2.15 6.58E-08 3.51E-06 mmu-miR-7664-3p

-2.87 2.98E-05 0.0003 mmu-miR-127-5p -2.14 1.87E-05 0.0002 mmu-miR-7020-5p

-2.86 0.0001 0.0008 mmu-miR-1966-5p -2.14 0.0002 0.0012 mmu-miR-6973b-5p

-2.86 0.0013 0.0048 mmu-miR-679-5p -2.13 0.0009 0.0037 mmu-miR-6929-5p

-2.86 1.27E-06 2.81E-05 mmu-miR-490-5p -2.13 5.59E-05 0.0005 mmu-miR-129b-5p

-2.86 0.0013 0.0049 mmu-miR-5101 -2.13 1.89E-05 0.0002 mmu-miR-7214-5p

-2.86 0.0001 0.0007 mmu-miR-1193-5p -2.13 0.0001 0.0008 spike_in-control-44

-2.84 0.0029 0.0093 mmu-miR-7234-5p -2.12 9.16E-07 2.23E-05 mmu-miR-339-3p

-2.84 0.0005 0.0022 mmu-miR-500-5p -2.12 0.0008 0.0033 mmu-miR-432

-2.82 0.0002 0.0009 mmu-miR-483-3p -2.11 0.0003 0.0014 mmu-miR-764-3p

-2.8 0.0009 0.0036 mmu-miR-485-5p -2.09 0.0018 0.0063 mmu-miR-7119-5p

-2.78 0.0011 0.0042 mmu-miR-5114 -2.07 0.0002 0.0012 mmu-miR-6938-5p

-2.78 0.0008 0.0032 mmu-miR-6909-3p -2.07 0.0009 0.0038 mmu-miR-1191b-3p

-2.77 3.54E-05 0.0003 mmu-miR-208a-3p -2.07 0.0001 0.0008 mmu-miR-7243-5p

-2.77 3.96E-05 0.0004 mmu-miR-344g-3p -2.06 1.29E-05 0.0001 mmu-miR-6346

-2.75 0.001 0.0041 mmu-miR-7117-5p -2.06 1.57E-07 6.26E-06 mmu-miR-7218-3p

-2.75 0.0016 0.0058 mmu-miR-7647-5p -2.06 0.0014 0.0052 mmu-miR-6926-3p

-2.74 1.25E-06 2.78E-05 mmu-miR-7062-3p -2.04 6.05E-05 0.0005 mmu-miR-880-5p

-2.73 6.56E-05 0.0005 mmu-miR-6943-5p -2.04 0.0003 0.0017 mmu-miR-7091-5p

-2.73 0.0023 0.0075 mmu-miR-6944-3p -2.04 9.34E-05 0.0007 mmu-miR-6417

-2.71 1.34E-08 1.53E-06 mmu-miR-7057-5p -2.04 0.0007 0.003 mmu-miR-449c-3p

-2.7 2.95E-05 0.0003 mmu-miR-1904 -2.04 0.0004 0.0021 mmu-miR-7688-3p

-2.7 0.0025 0.0082 mmu-miR-3099-3p -2.03 0.0004 0.0021 mmu-miR-1940

-2.69 2.07E-05 0.0002 mmu-miR-6955-3p -2.03 0.0008 0.0034 mmu-miR-6977-3p

-2.68 3.89E-06 5.83E-05 mmu-miR-466h-3p -2.03 6.28E-05 0.0005 mmu-miR-6372

-2.67 0.0008 0.0033 mmu-miR-383-3p -2.03 2.86E-05 0.0003 mmu-miR-6974-3p

-2.65 0.0009 0.0036 mmu-miR-3058-3p -2.03 0.0002 0.001 mmu-miR-7029-5p

-2.64 2.10E-08 1.90E-06 mmu-miR-7679-5p -2.02 0.0005 0.0023 mmu-miR-7088-5p

-2.63 0.0007 0.0032 mmu-miR-7647-3p -2.02 0.0006 0.0027 mmu-miR-7052-5p

-2.63 1.06E-05 0.0001 mmu-miR-743b-5p -2.02 0.0001 0.0008 mmu-miR-292-3p

-2.62 6.94E-05 0.0005 mmu-miR-200c-5p -2.01 0.0014 0.0051 mmu-miR-6941-3p

-2.6 0.0001 0.0009 mmu-miR-3086-3p -2 1.76E-05 0.0002 mmu-miR-365-2-5p

-2.59 0.0029 0.0093 mmu-miR-450a-2-3p -2 0.0006 0.0029 mmu-miR-7066-5p

-2.58 0.0004 0.0019 mmu-miR-3070b-3p
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de bioinformática através do miRNet (https://www.mirnet.ca/). O miRNet gera os resultados 

através da interação entre os microRNAs inseridos na plataforma e os seus genes alvos 

validados e preditos. Primeiramente, nós realizamos as análises utilizando o hypergeometric 

test, o qual usa a distribuição hipergeométrica para mensurar a significância estatística dos 

genes alvos identificados. A Figura 17A-17E mostra os resultados encontrados.  

 

 

 

Figura 17. miRNet análise dos microRNAs diferencialmente expressos nos tumores CT26 de camundongos 

treinados. A-B: As 15 vias de sinalização mais enriquecidas no Kegg e Reactome com uma significância definida 

https://www.mirnet.ca/
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por um valor de p < 0.05. C: Componentes celulares enriquecidos no Gene Ontology com uma significância 

definida por um valor de p < 0.05. D: Funções moleculares enriquecidos no Gene Ontology com uma significância 

definida por um valor de p < 0.05. E: Os 15 processos biológicos mais enriquecidos no Gene Ontology com uma 

significância definida por um valor de p < 0.05. Para as análises, o algoritmo utilizado foi o hypergeometric test. 

 

Na sequência, nós realizamos as análises utilizando o Unbiased Empirical test, o qual 

estima a distribuição nula dos genes alvos a partir dos microRNAs inseridos na plataforma. O 

Unbiased Empirical test é dividido em 4 etapas: 1) Uma lista de microRNAs de mesmo 

tamanho é selecionada aleatoriamente a partir de todos os microRNAs com alvos conhecidos 

no banco de dados; 2) As anotações funcionais (por exemplo Kegg - Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes, ou Reactome) são então executadas; 3) O processo é repetido 1000 vezes 

(padrão); 4) A comparação dos hits em cada análise (por exemplo Kegg ou Reactome) e os 

valores empíricos de p (Emp. P) são calculados como a proporção de sobreposições de 1000 

processos aleatórios que são iguais ou maiores que os valores originais. A Figura 18A-18B 

mostra os resultados encontrados. 

 

 

Figura 18. miRNet análise dos microRNAs diferencialmente expressos nos tumores CT26 de camundongos 

treinados. A: As vias de sinalização enriquecidas no Kegg com uma significância definida por um valor de p < 

0.05. B: As 20 vias de sinalização mais enriquecidas no Reactome com uma significância definida por um valor 

de p < 0.05. Para as análises, o algoritmo utilizado foi o Unbiased Empirical test. 

 

Por fim, através do miRNet, nós verificamos quais dos microRNAs diferencialmente 

expressos e quais de seus genes alvos e preditos estão mais enriquecidos na interação entre eles. 

Para determinar os microRNAs e genes mais enriquecidos, o miRNet calcula o “Betweeness” 
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(mensura o número de caminhos mais curtos que passam pelo “node”). O “betweeness” leva 

em consideração a estrutura de rede global. Por exemplo, os “node” que ocorrem entre dois 

“nodes” densos terão uma centralidade de alta interjunção, mesmo que seus valores de 

centralidade de grau não sejam altos). Além do “betweeness”, o “Degree” também é calculado 

(O grau de um “node” é o número de conexões que ele apresenta com outros “nodes”. “Nodes” 

com maior grau de “node” atuam como hubs em uma rede). A Figura 19A-19B mostra os 

resultados encontrados. 

 

 

Figura 19. Análise de Network Enrichment envolvendo os microRNAs diferencialmente expressos nos tumores 

CT26 de camundongos treinados. A: microRNAs mais enriquecidos na network. B: Genes alvos e preditos dos 

microRNAs mais enriquecidos na network.  
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Visando transpor os resultados encontrados para pacientes com câncer de cólon, nós 

verificamos quais dos microRNAs diferencialmente expressos que apresentam homologia com 

humanos. Para essas condições, foram encontrados 16 microRNAs diferencialmente expressos 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3.  Lista de microRNAs diferencialmente expressos que apresentam homologia com humanos selecionados 

a partir de um fold change > 2 ou < -2; com um valor de p < 0.05 e com um FDR < 0.01 no tumor CT26 de 

camundongos sedentários e treinados após 19 dias da injeção das células tumorais. 

 

 

Na sequência, nós avaliamos os possíveis processos biológicos associados com os 

microRNAs diferencialmente expressos que apresentam homologia com humanos. 

Primeiramente, nós realizamos as análises utilizando o hypergeometric test. A Figura 20A-

20D mostra os resultados encontrados. 

Fold Change P-val FDR P-val Transcript ID(Array Design) Homologia com humano? Human name

-4.1 2.02E-08 1.90E-06 mmu-miR-491-5p sim hsa-miR-491-5p

-3.83 5.16E-08 2.94E-06 mmu-miR-410-5p sim hsa-miR-410-5p

-2.86 1.27E-06 2.81E-05 mmu-miR-490-5p sim hsa-miR-490-5p

-3.55 1.65E-06 3.31E-05 mmu-miR-3059-3p sim hsa-miR-3059-3p

-2.77 3.54E-05 0.0003 mmu-miR-208a-3p sim hsa-miR-208a-3p

-2.87 2.98E-05 0.0003 mmu-miR-127-5p sim hsa-miR-127-5p

-2.62 6.94E-05 0.0005 mmu-miR-200c-5p sim hsa-miR-200c-5p

-2.35 8.34E-05 0.0006 mmu-miR-200a-5p sim hsa-miR-200a-5p

-2.4 0.0004 0.0018 mmu-miR-615-5p sim hsa-miR-615-5p

-2.26 0.0004 0.0022 mmu-miR-154-5p sim hsa-miR-154-5p

-3.46 0.0005 0.0022 mmu-miR-29c-5p sim hsa-miR-29c-5p

-2.8 0.0009 0.0036 mmu-miR-485-5p sim hsa-miR-485-5p

-2.17 0.0009 0.0037 mmu-miR-499-5p sim hsa-miR-499a-5p

-2.87 0.001 0.0039 mmu-miR-103-2-5p sim hsa-miR-103a-2-5p

-4.44 0.0031 0.0096 mmu-miR-154-3p sim hsa-miR-154-3p

-2.16 0.0031 0.0098 mmu-miR-760-3p sim hsa-miR-760
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Figura 20. miRNet análise dos microRNAs diferencialmente expressos, com homologia com humanos, nos 

tumores CT26 de camundongos treinados. A: As vias de sinalização enriquecidas no Kegg com uma significância 

definida por um valor de p < 0.05. B: As 20 vias de sinalização mais enriquecidas no Reactome com uma 

significância definida por um valor de p < 0.05. C: Os processos biológicos enriquecidos no Gene Ontology com 

uma significância definida por um valor de p < 0.05. D: Componentes celulares enriquecidos no Gene Ontology 

com uma significância definida por um valor de p < 0.05. Para as análises, o algoritmo utilizado foi o 

hypergeometric test. 

 

Na sequência, nós realizamos as análises utilizando o Unbiased Empirical test para os 

microRNAs diferencialmente expressos que apresentam homologia com humanos. A Figura 

21A-21B mostra os resultados encontrados. 
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Figura 21. miRNet análise dos microRNAs diferencialmente expressos nos tumores CT26 de camundongos 

treinados. A: As vias de sinalização enriquecidas no Kegg com uma significância definida por um valor de p < 

0.05. B: As 20 vias de sinalização mais enriquecidas no Reactome com uma significância definida por um valor 

de p < 0.05. Para as análises, o algoritmo utilizado foi o Unbiased Empirical test. 

 

Como o volume tumoral pode ser um fator de confusão para a identificação dos 

microRNAs diferencialmente expressos, nós realizamos uma análise de “Real Covariate”, a 

qual corrige os resultados a partir do volume tumoral, para identificar de maneira mais fidedigna 

os microRNAs alterados pelo treinamento físico. A partir dessa análise, nós encontramos 37 

microRNAs diferencialmente expressos (Tabela 4). 
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Tabela 4. Lista de microRNAs diferencialmente expressos, ajustados pelo volume tumoral (“Real Covariate”), 

com um fold change > 2 ou < -2; com um valor de p < 0.05 e com um FDR < 0.01 no tumor CT26 de camundongos 

sedentários e treinados após 19 dias da injeção das células tumorais. 

 

 

A partir desses 37 microRNAs diferencialmente expressos, nós analisamos os possíveis 

processos biológicos associados a eles e quais desses microRNAs diferencialmente expressos 

e quais de seus genes alvos e preditos estariam mais enriquecidos nessa interação. As Figuras 

22A-22C e 23A-23B mostram os resultados encontrados. 

Fold Change P-val FDR P-val Transcript ID(Array Design) Fold Change P-val FDR P-val Transcript ID(Array Design)

-2.71 2.51E-07 6.18E-05 mmu-miR-7057-5p -2.36 0.0001 0.002 mmu-miR-3105-5p

-3.92 8.68E-07 0.0001 mmu-miR-6996-5p -2.77 0.0001 0.0021 mmu-miR-208a-3p

-3.1 1.14E-06 0.0002 mmu-miR-7017-5p -2.43 0.0001 0.0022 mmu-miR-6962-3p

-2.89 1.52E-06 0.0002 mmu-miR-3089-5p -3.08 0.0001 0.0023 mmu-miR-7094b-2-5p

-3.17 1.75E-06 0.0002 mmu-miR-6988-3p -3.55 0.0001 0.0024 mmu-miR-3059-3p

-3.41 2.05E-06 0.0002 mmu-miR-767 -2.11 0.0001 0.0024 mmu-miR-764-3p

-4.1 4.21E-06 0.0003 mmu-miR-491-5p -2.2 0.0002 0.0026 mmu-miR-3110-3p

-2.64 4.44E-06 0.0003 mmu-miR-7679-5p -3.07 0.0002 0.0027 mmu-miR-7036-3p

-3.36 5.02E-06 0.0003 mmu-miR-7086-5p -3.48 0.0002 0.0028 mmu-miR-3095-3p

-3.88 5.62E-06 0.0003 mmu-miR-7073-5p -2.51 0.0002 0.0028 mmu-miR-7679-3p

-2.36 5.74E-06 0.0003 mmu-miR-7037-5p -2.54 0.0002 0.0029 mmu-miR-664-5p

-3.98 8.98E-06 0.0004 mmu-miR-135a-2-3p -2.86 0.0002 0.0031 mmu-miR-490-5p

-4.33 1.04E-05 0.0005 mmu-miR-7223-5p -2.43 0.0002 0.0032 mmu-miR-7025-5p

-3.83 1.02E-05 0.0005 mmu-miR-410-5p -2.74 0.0002 0.0032 mmu-miR-7062-3p

-2.15 1.22E-05 0.0005 mmu-miR-7664-3p -2.37 0.0003 0.0034 mmu-miR-6412

-5.17 1.44E-05 0.0005 mmu-miR-299a-3p -3.65 0.0004 0.0051 mmu-miR-7051-5p

-3.86 1.54E-05 0.0006 mmu-miR-124-3p -2.67 0.0005 0.0054 mmu-miR-383-3p

-4.16 1.94E-05 0.0007 mmu-miR-7226-5p -2.03 0.0005 0.0058 mmu-miR-6372

-2.17 1.98E-05 0.0007 mmu-miR-7041-3p -2.41 0.0005 0.006 mmu-miR-1933-5p

-2.06 2.10E-05 0.0007 mmu-miR-7218-3p -3.79 0.0006 0.0062 mmu-miR-1936

-2.77 2.86E-05 0.0009 mmu-miR-344g-3p -2.91 0.0006 0.0063 mmu-miR-5108

-2.26 2.84E-05 0.0009 mmu-miR-1943-3p -2.04 0.0006 0.0064 mmu-miR-6417

-2.04 2.81E-05 0.0009 mmu-miR-7091-5p -2.82 0.0006 0.0065 mmu-miR-483-3p

-5.28 3.37E-05 0.001 mmu-miR-6927-5p -2.29 0.0006 0.0065 mmu-miR-7077-3p

-2.49 4.13E-05 0.0011 mmu-miR-7222-5p -2.68 0.0007 0.0068 mmu-miR-466h-3p

-2.25 4.47E-05 0.0012 mmu-miR-551b-5p -2.22 0.0007 0.0071 mmu-miR-6960-5p

-3.87 5.61E-05 0.0013 mmu-miR-7219-5p -2.03 0.0008 0.0074 mmu-miR-6977-3p

-2.45 6.03E-05 0.0014 mmu-miR-7a-2-3p -3.95 0.0008 0.0077 mmu-miR-7210-5p

-3.15 6.29E-05 0.0014 mmu-miR-181d-3p -2.92 0.0008 0.008 mmu-miR-1932

-3.64 6.87E-05 0.0015 mmu-miR-344f-5p -2.16 0.0009 0.0083 mmu-miR-7238-3p

-2.12 6.85E-05 0.0015 mmu-miR-339-3p -2.57 0.0009 0.0084 mmu-miR-6905-5p

-3.44 7.17E-05 0.0015 mmu-miR-6939-5p -2.92 0.0009 0.0085 mmu-miR-6395

-2.49 8.98E-05 0.0017 mmu-miR-6361 -2.04 0.001 0.0089 mmu-miR-880-5p

-5.01 9.71E-05 0.0018 mmu-miR-6962-5p -2.13 0.001 0.009 mmu-miR-7214-5p

-2.23 9.69E-05 0.0018 mmu-miR-6946-5p -7.16 0.0011 0.0094 mmu-miR-470-5p

-3.5 0.0001 0.0019 mmu-miR-6974-5p -3.35 0.0011 0.0096 mmu-miR-7000-5p

-4.46 0.0011 0.0098 mmu-miR-760-5p
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Figura 22. miRNet análise dos microRNAs diferencialmente expressos, ajustado pelo volume tumoral, nos 

tumores CT26 de camundongos treinados. A: As vias de sinalização enriquecidas no Kegg com uma significância 

definida por um valor de p < 0.05. B: As 20 vias de sinalização mais enriquecidas no Reactome com uma 

significância definida por um valor de p < 0.05. Para as análises, o algoritmo utilizado foi o hypergeometric test. 

C: As 20 vias de sinalização mais enriquecidas no Reactome com uma significância definida por um valor de p < 

0.05. Para a análise, o algoritmo utilizado foi o Unbiased Empirical test. 
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Figura 23. Análise de Network Enrichment envolvendo os microRNAs diferencialmente expressos, ajustados pelo 

volume tumoral, nos tumores CT26 de camundongos treinados. A: microRNAs mais enriquecidos na network. B: 

Genes alvos e preditos dos microRNAs mais enriquecidos na network. 

 

 Por fim, nós verificamos quais dos 37 microRNAs diferencialmente expressos, 

ajustados pelo volume tumoral, apresentam homologia com humanos. Dos 37 microRNAs, nós 

encontramos 5 microRNAs que apresentam homologia com humanos (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Lista de microRNAs diferencialmente expressos, ajustados pelo volume tumoral, que apresentam 

homologia com humanos e selecionados a partir de um fold change > 2 ou < -2; com um valor de p < 0.05 e com 

um FDR < 0.01 no tumor CT26 de camundongos sedentários e treinados após 19 dias da injeção das células 

tumorais. 

 

Fold Change P-val FDR P-val Transcript ID(Array Design) Homologia com humanos? Human name

-4.1 4.21E-06 0.0003 mmu-miR-491-5p sim hsa-miR-491-5p

-3.83 1.02E-05 0.0005 mmu-miR-410-5p sim hsa-miR-410-5p

-2.77 0.0001 0.0021 mmu-miR-208a-3p sim hsa-miR-208a-3p

-3.55 0.0001 0.0024 mmu-miR-3059-3p sim hsa-miR-3059-3p

-2.86 0.0002 0.0031 mmu-miR-490-5p sim hsa-miR-490-5p
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A partir desses 5 microRNAs, nós verificamos os processos biológicos associados a 

eles. A Figura 24A-24D mostra os resultados encontrados.  

 

 

 

Figura 24. miRNet análise dos microRNAs diferencialmente expressos, ajustado pelo volume tumoral e com 

homologia com humanos, nos tumores CT26 de camundongos treinados. A: As vias de sinalização enriquecidas 

no Kegg com uma significância definida por um valor de p < 0.05. Para a análise, o algoritmo utilizado foi o 

hypergeometric test. B: As vias de sinalização enriquecidas no Kegg com uma significância definida por um valor 

de p < 0.05. Para a análise, o algoritmo utilizado foi o Unbiased Empirical test. C: Os processos biológicos 

enriquecidos no Gene Ontology com uma significância definida por um valor de p < 0.05. Para a análise, o 

algoritmo utilizado foi o hypergeometric test. D: As funções moleculares enriquecidas no Gene Ontology com 

uma significância definida por um valor de p < 0.05. Para a análise, o algoritmo utilizado foi o Unbiased Empirical 

test. 

 

Na sequência, nós avaliamos se existiriam microRNAs diferencialmente expressos em 

comum entre os microRNAs encontrados pela análise convencional e os microRNAs 

encontrados pela análise de “Real Covariate” (ajustada pelo volume tumoral). Observa-se que 

todos os microRNAs diferencialmente expressos encontrados pela análise de “Real Covariate” 

também foram encontrados na análise convencional (Figura 25A-25B).  
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Figura 25.  Interação entre as análises de microRNA array convencional e ajustada pelo volume tumoral. A: 

Diagrama de Venn mostrando os microRNAs diferencialmente expressos em comum entre as análises de 

microRNA array convencional e ajustada pelo volume tumoral. B: Diagrama de Venn mostrando os microRNAs 

diferencialmente expressos, com homologia para humanos, em comum entre as análises de microRNA array 

convencional e ajustada pelo volume tumoral. 

 

 

Para verificar se de fato o treinamento físico reduz a expressão dos microRNAs nos 

tumores CT26, nós analisamos por RT-qPCR a expressão de uma série de microRNAs nas 

amostras que foram utilizadas no ensaio de microRNA array (mais as amostras desse mesmo 

grupo de camundongos que não foram utilizadas no ensaio de microRNA array) (Figura 26A) 

bem como em amostras de outro grupo de camundongos que sofreram o mesmo protocolo 

experimental de treinamento físico (Figura 26B). Nesse segundo grupo de amostras analisadas, 

o treinamento físico também reduziu o crescimento tumoral CT26 (Tobias et al. dados ainda 

não publicados). Dos 16 microRNAs testados, o treinamento físico reduziu significativamente 

a expressão de 7 desses microRNAs, sendo que os outros 9 microRNAs não apresentaram 

diferença entre os tumores dos camundongos sedentários e treinados (Figura 26A). Além disso, 

quando nós selecionamos aleatoriamente 2 dos 7 microRNAs diferencialmente expressos entre 

os grupos sedentários e treinados, os microRNAs-335-5p e -542-3p, para serem analisados em 

outro grupo de amostras, o mesmo padrão foi observado, ou seja, o treinamento físico reduziu 

a expressão desses microRNAs (Figura 26B). Para determinar se o treinamento físico 

promoveria resultado semelhantes nos tumores CT26 dos camundongos imunodeficientes 

NUDE, nós selecionamos o microRNA mais responsivo ao treinamento, o microRNA-103-2-

5p. Interessantemente, nos tumores CT26 crescidos nos camundongos NUDE, o treinamento 
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físico promoveu um aumento da expressão do microRNA-103-2-5p em comparação aos 

tumores dos camundongos sedentários (Figura 26C). Quando analisada a expressão do 

microRNA-103-2-5p nas células CT26 primárias “sedentárias” e “treinadas”, nós não 

observamos diferença entre os grupos (Figura 26D). Juntos, esses resultados sugerem que o 

treinamento físico reduz globalmente a expressão do microRNAs nos tumores CT26 em 

camundongos imunocompetentes.  
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Figura 26: Treinamento físico reduz globalmente a expressão dos microRNAs no tumor CT26. A-D: Análise de 

RT-qPCR para validação dos microRNAs encontrados diferencialmente expressos no microRNA array em 

diferentes condições experimentais. Os gráficos de volume tumoral indicam a origem das amostras analisadas. 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de 

Student para dados não pareados bicaudal e ANOVA de um fator. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 

0,0001. 
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4.10 Treinamento físico reduz a expressão gênica de Dicer e Xpo5 nos tumores e nas células 

CT26 primárias 

 

 

Uma vez que o treinamento físico reduziu a expressão de 6,6% dos microRNAs 

analisados no microRNA array (Figura 16A-16C), sem aumentar a expressão de nenhum 

microRNA, nós nos perguntamos se o treinamento físico não poderia estar influenciando o 

processo de biogênese dos microRNAs. Para isso, nós avaliamos a expressão gênica de 

marcadores associados a biogênese de microRNAs nas diferentes condições experimentais. 

Primeiramente, no grupo de amostras que foram utilizadas no ensaio de microRNA array, nós 

observamos que o tumor CT26 apresenta um aumento de expressão de vários desses marcadores 

em comparação ao cólon saudável (Figura 27A). Importante, nós observamos que o 

treinamento físico reduziu a expressão de Dicer e Xpo5 em comparação aos tumores CT26 dos 

animais sedentários (Figura 27A). Entretanto, quando analisada a expressão gênica de Dicer, 

Xpo5 e Drosha nas nossas outras condições experimentais, nós não observamos diferenças entre 

os grupos (Figura 27B-27J). Similar ao resultado encontrado para a expressão do micro-103-

2-5p nos tumores dos camundongos imunodeficientes NUDE (Figura 26C), também houve um 

aumento de expressão gênica de Xpo5, Dicer e Drosha nos tumores dos camundongos treinados 

(Figura 27G), sugerindo que os mecanismos envolvidos na redução do crescimento tumoral 

nos camundongos imunodeficientes são diferentes aos encontrados nos camundongos 

imunocompetentes.  

Para confirmar que de fato existe um aumento de expressão desses genes relacionados 

à biogênese de microRNAs nos tumores CT26 em comparação ao cólon saudável, nós 

avaliamos a expressão gênica desses marcadores utilizando o sequenciamento de RNA 

realizado por Castle et al. (2014) (CASTLE et al., 2014). Os tumores CT26 apresentam um 

aumento de expressão gênica para todos os marcadores analisados em comparação ao cólon 

saudável (Figura 26K), resultados semelhantes aos encontrados em nosso estudo. 
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Figura 27. Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a resposta de marcadores de biogênese de microRNAs no 

tumor CT26. A-J: Análise de RT-qPCR para marcadores relacionados à biogênese de microRNAs nos tumores 
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nos tumores CT26 em diferentes condições experimentais. Os gráficos de volume tumoral indicam a origem das 

amostras analisadas. K: Análise de sequenciamento de RNA dos tumores CT26. Dados obtidos de Castle et al., 

2014 (CASTLE et al., 2014). Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas 

foi utilizado o teste t de Student para dados não pareados bicaudal e ANOVA de um fator. *p < 0,05; **p < 0,01; 

***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

Paralelamente, nós também analisamos a expressão gênica de uma série de marcadores 

associados ao desenvolvimento, crescimento e agressividade do câncer colorretal. Nós 

observamos que o treinamento físico reduziu a expressão de Vegfα, Hif1α e Il8rb (Chemokine 

(C-X-C motif) receptor 2) (Figuras 28), marcadores associados à invasão, metástase e 

proliferação das células tumorais (VALERI et al., 2014a). Além disso, nós observamos que o 

treinamento físico aumentou a expressão de p53 (Figura 28), um bem estabelecido gene 

supressor tumoral.  

 

 

Figura 28: Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a resposta de marcadores de desenvolvimento, crescimento 

e agressividade do câncer colorretal. Análise de RT-qPCR. Dados apresentados como média ± erro padrão da 

média. Para as análises estatísticas foi utilizado ANOVA de um fator. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p 

< 0,0001. 

 

Uma vez que houve uma grande variabilidade na expressão dos genes testados nos 

tumores CT26 em todas as nossas condições experimentais (Figura 27), nós analisamos 

conjuntamente os dados de expressão gênica para Xpo5, Dicer e Drosha nos tumores CT26 

crescidos nos camundongos imunocompetentes Balb/c para verificar se uma possível redução 

na dispersão dos dados nos forneceria um resultado mais consistente. Com isso, foi observado 

que o treinamento reduziu significativamente a expressão gênica de Dicer (Figura 29A) 

enquanto que Drosha (Figura 29B) e Xpo5 (Figura 29C) não foram alteradas.  
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Por fim, nós avaliamos se esses genes alterados pelo treinamento físico nos tumores dos 

camundongos, principalmente os genes envolvidos com o processo de biogênese de 

microRNAs, estariam alterados especificamente nas células tumorais CT26 primárias geradas 

nas nossas diferentes condições experimentais. Nas células CT26 primárias geradas a partir dos 

tumores c2SED+CT26 e c2TR+CT26, houve uma redução da expressão gênica de Ago2 

(Argonaute RISC catalytic subunit 2), Drosha, Xpo5, PACT (Protein kinase, interferon 

inducible double stranded RNA dependent activator) e P53 nas células CT26 “treinadas” em 

comparação as células CT26 “sedentárias” (Figura 29D). Contudo, quando analisado a 

expressão gênica de Xpo5, Dicer e Drosha nas células CT26 primárias geradas individualmente 

a partir dos tumores dos camundongos sedentários e treinados, não houve diferença entre os 

grupos (Figura 29E). Entretanto, quando as células CT26 primárias geradas a partir dos 

tumores tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26 foram injetadas em novos camundongos sedentários, 

houve uma redução da expressão gênica de Xpo5 e Dicer nas células CT26 treinadas em 

comparação às células CT26 sedentárias (Figura 29F). Juntos, esses resultados sugerem que a 

redução dos microRNAs induzida pelo treinamento físico está associada com a redução de 

expressão gênica de marcadores essenciais para o processo de biogênese dos microRNAs, mais 

especificamente, Dicer e Xpo5 tanto no tumor quanto nas células tumorais e que essas respostas 

persistem ao longo do tempo. 
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Figura 29: Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a resposta de marcadores de biogênese de microRNAs no 

tumor CT26 e nas células CT26 primárias. A-C: Análise de RT-qPCR para Dicer, Drosha e Xpo5. As amostras de 

tumores CT26 de todas as nossas condições experimentais em camundongos Balb/c foram analisadas juntas. D: 

Análise de RT-qPCR das células tumorais primárias originadas dos tumores c1SED+CT26 e c1TR+CT26 (células 

c2SED+CT26 e c2TR+CT26). E: Análise de RT-qPCR das células tumorais primárias originadas dos tumores 
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SED+CT26 e TR+CT26 (células tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26). F: Análise de RT-qPCR das células tumorais 

primárias originadas dos tumores tc1SED+CT26 e tc1TR+CT26 (células tc2SED+CT26 e tc2TR+CT26). Os 

gráficos de volume tumoral indicam a origem tumoral na qual as células CT26 primárias foram geradas. Dados 

apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student 

para dados não pareados bicaudal. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

4.11 Marcadores de processamento de microRNAs estão alterados em pacientes com câncer 

de cólon 

 

Para entender se os genes e as proteínas associados ao processamento de microRNAs 

estariam alterados em amostras humanas de tumores primários de câncer de cólon, nós 

utilizamos os dados do “The Cancer Genome Atlas” (TCGA – genes) e Clinical Proteomic 

Tumor Analysis Consortium (CPTAC – proteínas) para comparar a expressão gênica e proteica 

entre os tumores de cólon e o cólon saudável. Dos marcadores que possuíam os dados de 

expressão gênica (TCGA) e de expressão proteica (CPTAC) disponíveis para as análises, 

DICER foi o único marcador que não apresentou alteração em sua expressão gênica (Figuras 

30A) embora tenha apresentado redução de sua expressão proteica (Figuras 30B). Para XPO5 

(Figuras 30C-30D) e PACT (PRKRA) (Figuras 30G-30H) houve aumento tanto da expressão 

gênica quanto da expressão proteica em comparação ao cólon saudável. DGCR8 (DGCR8 

microprocessor complex subunit) apresentou apenas aumento da expressão gênica sem alterar 

sua expressão proteica (Figuras 30E-30F), ao passo que para AGO2 (EIF2C2) apresentou um 

aumento de sua expressão gênica (Figuras 30I) e redução da expressão proteica (Figuras 30J). 

TRBP (TARBP2) (TARBP2 subunit of RISC loading complex) e DROSHA (RNASEN) 

apresentaram aumento da expressão gênica (Figuras 30K-30L) sem ser identificado expressão 

proteica para ambas.   
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Figura 30. Expressão gênica e proteica de marcadores de biogênese de microRNAs em pacientes com câncer de 

cólon do “The Cancer Genome Atlas” (TCGA – genes) e “Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium” 

(CPTAC – proteínas). A-B: Expressão gênica e proteica de DICER1. C-D: Expressão gênica e proteica de XPO5. 

E-F: Expressão gênica e proteica de DGCR8. G-H: Expressão gênica e proteica de PACT (PRKRA). I-J: 

Expressão gênica e proteica de AGO2 (EIF2C2). K: Expressão gênica de TRBP (TARBP2). L: Expressão gênica 

de DROSHA (RNASEN). Resultados gerados através da plataforma UALCAN 

(http://ualcan.path.uab.edu/index.html) (CHANDRASHEKAR et al., 2017).  

 

4.12 Dicer está associada com a sobrevida do paciente com câncer de cólon em diferentes 

coorte 

 

Por fim, nós verificamos a expressão gênica de DICER, XPO5 e DROSHA no tumor de 

cólon estaria associada com a sobrevida dos pacientes. Utilizando 3 diferentes coortes de 

pacientes, nós observamos que quanto menor a expressão de DICER, maior a sobrevida dos 

pacientes nas 3 coortes de pacientes analisadas (Figuras 31A, 31D, 30G), enquanto que para 

XPO5 foi encontrada correlação similar em apenas 1 das 3 coortes estudas (Figuras 31B, 31E, 

30H). Já para DROSHA, quanto maior a sua expressão nos tumores, maior a sobrevida dos 

http://ualcan.path.uab.edu/index.html
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pacientes, resultado encontrado em duas das coortes de pacientes, enquanto que na outra coorte 

foi encontrado resultado inverso (Figuras 31C, 31F, 30I). Embora a expressão gênica de 

DICER não esteja aumentada, e a expressão proteica esteja diminuída em comparação ao cólon 

saudável, sua expressão gênica está correlacionada com a sobrevida dos pacientes com câncer 

de cólon. Juntos, todos esses resultados demonstram que o treinamento físico é capaz de reduzir 

o crescimento tumoral e a metástase do câncer de cólon pela redução global dos microRNAs 

induzida pela redução da expressão gênica de Dicer e, em menor magnitude, de Xpo5.    
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Figura 31: Dicer1 determina sobrevida do paciente com câncer de cólon.  A, D e G: Sobrevida global de pacientes 

com câncer de cólon com alta expressão DICER1 (vermelho) e baixa expressão de DICER1 (azul). A sobrevida 

foi analisada por teste Log Rank utilizando-se os seguintes dataset “R2: Tumor Mixed Colon Adenocarcinoma – 

TCGA – 174 – custom – agg4502a073’’ (http://r2.amc.nl), ‘‘R2: Tumor Colon (Core-Exon) – Sveen – 333 – 

rna_sketch –huex10p’’ (http://r2.amc.nl), e  ‘‘R2: Tumor Colon CIT (Combat) – Marisa – 566 – rma – u133p2” 

(http://r2.amc.nl), respectivamente. B, E e H: Sobrevida global de pacientes com câncer de cólon com alta 

expressão XPO5 (vermelho) e baixa expressão de XPO5 (azul). A sobrevida foi analisada por teste Log Rank 

utilizando-se os seguintes dataset “R2: Tumor Mixed Colon Adenocarcinoma – TCGA – 174 – custom – 

agg4502a073’’ (http://r2.amc.nl), ‘‘R2: Tumor Colon (Core-Exon) – Sveen – 333 – rna_sketch –huex10p’’ 

(http://r2.amc.nl), e  ‘‘R2: Tumor Colon CIT (Combat) – Marisa – 566 – rma – u133p2” (http://r2.amc.nl), 

respectivamente. C, F e I: Sobrevida global de pacientes com câncer de cólon com alta expressão DROSHA 

http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
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(vermelho) e baixa expressão de DROSHA (azul). A sobrevida foi analisada por teste Log Rank utilizando-se os 

seguintes dataset “R2: Tumor Mixed Colon Adenocarcinoma – TCGA – 174 – custom – agg4502a073’’ 

(http://r2.amc.nl), ‘‘R2: Tumor Colon (Core-Exon) – Sveen – 333 – rna_sketch –huex10p’’ (http://r2.amc.nl), e  

‘‘R2: Tumor Colon CIT (Combat) – Marisa – 566 – rma – u133p2” (http://r2.amc.nl), respectivamente. 

 

5 DISCUSSÃO   

 

Os efeitos do treinamento físico, como tratamento não farmacológico, para pacientes 

com câncer mostram-se eficiente em diminuir os sintomas causados tanto pela doença quanto 

pelos tratamentos de primeira escolha. Além disso, a literatura demonstra os benefícios da 

atividade física para a diminuição do risco de incidência de diversos tipos de câncer (MOORE 

et al., 2016b). Moore et al. (2016) demonstraram que a prática regular de atividade física 

resultou na redução da incidência de 13 tipos de câncer em 26 analisados em 1,44 milhões de 

adultos (MOORE et al., 2016b). Diante destes resultados, é notório a capacidade que a atividade 

física tem em reduzir o ônus para os órgãos de saúde pública, uma vez que o risco de incidência 

de câncer pode vir a diminuir, além do seu importante papel em diminuir os efeitos colaterais 

decorrentes do tratamento medicamentoso. Entretanto, pouco se sabe sobre os mecanismos 

moleculares e celulares envolvidos nessa resposta. 

Recentemente, as atenções de diversas áreas da comunidade científica se voltaram para 

uma nova classe de reguladores de expressão gênica: os microRNAs, que se têm mostrado como 

importantes fatores da regulação gênica em diferentes processos celulares, como na 

tumorigênese do câncer. Até o momento, apenas dois estudos avaliaram os efeitos do 

treinamento físico aeróbio na modulação dos microRNAs descompensados no tumor. Assim, 

este é um campo de estudo transcriptômico ainda incipiente e altamente promissor como 

terapia. Neste sentido, a identificação de microRNAs diferencialmente expressos no tumor de 

animais sedentários em comparação à animais treinados pode levar a identificação de 

microRNAs com potencial terapêutico.  

Aqui, nós demonstramos que o treinamento físico reduziu o crescimento tumoral do 

câncer de cólon CT26 e MC38. Resultados semelhantes já foram demonstrados em diferentes 

modelos de câncer (BETOF et al., 2015; GOH et al., 2013; HIGGINS et al., 2014; HOJMAN 

et al., 2014; JU et al., 2008; MICHNA et al., 2006; ROEBUCK; MCCAFFREY; 

BAUMGARTNER, 1990; WOLFF et al., 2014). Recentemente, Dethlefsen et al. (2017) 

demonstraram que a incubação de células tumorais de câncer de mama com o soro de pacientes 

http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
http://r2.amc.nl/
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com câncer coletado imediatamente após uma sessão aguda de exercício físico aeróbio reduziu 

o crescimento tumoral quando essas células foram injetadas em animais imunodeprimidos 

(DETHLEFSEN et al., 2017; DEVIN et al., 2019). Esses estudos sugerem que os efeitos do 

treinamento físico sobre o crescimento tumoral seriam em decorrência dos efeitos agudos da 

sessão de exercício físico (DETHLEFSEN et al., 2017; DEVIN et al., 2019; PEDERSEN et al., 

2016). Entretanto, Pedersen et al. (2016) demonstraram que camundongos que realizaram 

atividade física voluntária apenas antes da injeção das células tumorais B16 durante 4 semanas 

apresentaram redução do crescimento tumoral semelhante aos camundongos que realizaram 

atividade física voluntária antes e após a injeção das células tumorais, sugerindo que os efeitos 

do treinamento físico podem ser independentes dos efeitos agudos das sessões de exercício após 

a injeção das células tumorais. Ao nosso conhecimento, o nosso estudo é o primeiro a realizar 

a estratégia de enxertar o fragmento tumoral de animais sedentários e treinados em novos 

animais saudáveis sedentários, e, também, de gerar células tumorais primárias provenientes dos 

tumores de animais sedentários e treinados, injetando em novos animais saudáveis sedentários. 

Além disso, nós demonstramos que o enxerto tumoral e a injeção das células tumorais 

provenientes dos animais treinados promoveram uma redução do crescimento tumoral. Como 

o enxerto tumoral e a injeção das células tumorais primárias foram em animais sedentários, 

nossos resultados sugerem que o treinamento físico gera alterações persistentes nas células 

tumorais e que essa resposta permanece sem os efeitos agudos e crônicos do treinamento físico 

no organismo, uma vez que os animais não realizaram treinamento físico em nenhum momento 

do protocolo experimental.  

O câncer é considerado uma doença tipicamente genética; entretanto, as modificações 

epigenéticas apresentam um importante papel no desenvolvimento e progressão do câncer 

(FLAVAHAN; GASKELL; BERNSTEIN, 2017; HANAHAN; WEINBREG, 2000; 

HANAHAN; WEINBERG, 2011; MURTHA; ESTELLER, 2016; NEBBIOSO et al., 2018). O 

termo “epigenética” foi originalmente descrito por Conrad Waddington para descrever 

mudanças hereditárias em um fenótipo celular que é independentemente de mudanças na 

sequência de DNA (Deoxyribonucleic acid) (BERGER et al., 2009). Modificações epigenéticas 

refletem uma complexidade de fatores que determinam a condensação do estado da cromatina, 

a qual determina se o DNA é acessível para as proteínas que controlam a transcrição gênica. 

Um estado da cromatina “relaxado” ou “aberto” da cromatina permite a transcrição gênica, 

enquanto que uma condição condensada ou “fechada” da cromatina impede a transcrição gênica 
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(ALDERTON, 2017; BARDHAN; LIU, 2013; BERGER et al., 2009; FLAVAHAN; 

GASKELL; BERNSTEIN, 2017; MUÑOZ-PINEDO et al., 2013; NEBBIOSO et al., 2018). A 

expressão dos microRNAs é regulada através de vários mecanismos, incluindo as alterações 

epigenéticas. Os resultados demonstrados aqui com o enxerto tumoral e injeção das células 

tumorais primárias sugerem que o treinamento físico promoveu essas modificações 

epigenéticas nas células tumorais. Cabe ressaltar que do momento que foi enxertado o primeiro 

fragmento tumoral até a segunda geração das células tumorais primárias, passaram-se, 

aproximadamente, 60 dias. Além disso, o fato dos camundongos que receberam o enxerto 

tumoral treinado e as células tumorais treinadas reforça a hipótese de que o treinamento físico 

promoveu modificações epigenéticas nas células tumorais.    

 Nosso estudo é o primeiro a realizar uma análise de larga escala para identificar os 

microRNAs diferencialmente expressos entre tumores de animais sedentários e treinados. 

Como resposta, nós identificamos que o treinamento físico foi capaz de reduzir a expressão de 

211 microRNA. Para os critérios de seleção adotados, nós não encontramos nenhum microRNA 

aumentado pelo treinamento físico.  

Muitos estudos demonstram o papel específico de certos microRNAs sobre a progressão 

tumoral (BU et al., 2013, 2016; VALERI et al., 2014b). Entretanto, recentemente, os estudos 

têm demonstrado que o processo de biogênese dos microRNAs está alterado no tumor e que 

esse fenômeno é determinante para a desregulação global dos microRNAs observada no 

microambiente tumoral (HU et al., 2016b; SUN et al., 2016). Aqui, nós encontramos que o 

treinamento físico reduziu a expressão de Dicer e Xpo5 no tumor, dois marcadores essenciais 

para a biogênese dos microRNAs. Além disso, nós encontramos que a expressão de Dicer e, 

em menor escala, Xpo5 permaneceram reduzidas também nas células tumorais treinadas. 

Ainda, a diminuição da expressão da DICER, pelo menos em parte, pode estar sendo 

contrabalançada pelo aumento da expressão de Ago2.  

A influência dos níveis de expressão de Dicer sobre os processos de tumorigênese e 

prognóstico do paciente com câncer parecem estar associados ao perfil de expressão dos 

microRNAs que cada tipo e subtipo de câncer apresentam (DAVALOS; ESTELLER, 2012). 

Para o câncer de cólon, muitos estudos tem demonstrado que níveis elevados de expressão 

gênica de Dicer favorecem o crescimento da massa tumoral e um pior prognóstico do paciente. 

Chen et al. (2017) demonstraram que o nocaute de Dicer1 nas células tumorais do câncer de 

cólon humano HCT116 reduziu o crescimento tumoral em comparação as células HCT116 
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controle (CHEN et al., 2017). Além disso, o nocaute de Dicer1 promoveu a quimio-

sensibilidade ao tratamento com 5-fluourouracil (CHEN et al., 2017). Por fim, os autores 

demonstraram que quando maior os níveis de expressão de Dicer no tumor de pacientes com 

câncer de cólon, maior foi a quimio-resistência desses pacientes ao tratamento com 5-

fluourouracil (CHEN et al., 2017). Seguindo a mesma linha, Faber et al. (2011) demonstram 

que em uma coorte de 237 pacientes com câncer de cólon (amostras coletadas na Ludwig–

Maximilians-Universitat Munchen), quando maior os níveis de expressão de Dicer no tumor, 

menor a sobrevida do paciente (FABER et al., 2011). Resultados semelhantes também foram 

encontrados por Vincenzi et al. (2013) (VINCENZI et al., 2013a) em outra coorte de pacientes 

com câncer de cólon. Embora não tenha sido observado nenhuma associação entre os níveis de 

Dicer e a sobrevida daqueles pacientes que não receberam tratamento com bevacizumabe, em 

pacientes tratados com bevacizumabe, baixos níveis de Dicer foram associados com uma maior 

sobrevida do paciente (VINCENZI et al., 2013b). Já Stratmann et al. (2011) não encontraram 

associação entre os níveis de expressão de Dicer no tumor de cólon com a sobrevida do paciente 

(STRATMANN et al., 2011). Entretanto, para esses mesmo pacientes, quando menor os níveis 

de Dicer no cólon adjacente saudável, maior a sobrevida do paciente (STRATMANN et al., 

2011). Simmer et al. (2015) também não encontraram associação significante entre os níveis 

de expressão de Dicer e a sobrevida de pacientes com câncer de cólon em uma coorte de 243 

pacientes tratados com capecitabina em monoterapia (SIMMER et al., 2015). De todos os 

estudos encontrados que avaliaram a associação entre os níveis de expressão de Dicer e a 

sobrevida do paciente com câncer, apenas um estudo demonstrou que maiores níveis de 

expressão de Dicer estavam associados com maior sobrevida do paciente em uma coorte de 331 

pacientes (FAGGAD et al., 2012). Além disso, Lai et al. (2018) demonstraram que a Dicer 

participa da resistência ao tratamento com oxaliplatina das células do câncer de cólon humano 

HCT116 (LAI et al., 2018a). O tratamento com oxaliplatina reduziu a expressão proteica de 

Dicer enquanto que Drosha, DGCR8 e Ago2 não foram alteradas (LAI et al., 2018b). Essa 

diminuição na expressão proteica de Dicer foi acompanhada de uma menor viabilidade das 

células HCT116 (LAI et al., 2018b). Entretanto, quando ocorre a superexressão de Dicer nas 

células HCT116, o tratamento com oxaliplatina não é capaz de reduzir a viabilidade celular 

(LAI et al., 2018b). Ueda et al. (2008) demonstraram que o nocaute de Dicer1 nas células 

HCT116 induz o aumento de expressão de (ICAM)1 que por sua vez aumentou a suscetibilidade 

das células HCT116 à lise celular pelas células T citotóxicas (UEDA et al., 2009b). Todos esses 
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resultados vão ao encontro dos nossos resultados que demonstraram associação entre os níveis 

de expressão de Dicer e a sobrevida do paciente em 3 coortes de pacientes com câncer de cólon 

que analisamos. Contrariamente, Geng et al. (2014) foi o único estudo encontrado por nós que 

demonstrou que a superexpressão de Dicer nas células HCT116 promoveu redução da 

viabilidade e migração celular bem como uma interrupção do ciclo celular na fase G0/G1 

(GENG et al., 2014). Infelizmente, os estudos de Lai et al. (2018) (LAI et al., 2018a), Ueda et 

al. (2008) (UEDA et al., 2009a) e Geng et al. (2014) (GENG et al., 2014) não avaliaram os 

efeitos do nocaute e superexpressão de Dicer nas células HCT116 in vivo, verificando se os 

efeitos encontrados in vitro seriam reproduzidos in vivo. Interessantemente, Geng et al. (2014) 

demonstraram que a superexpressão do microRNA-103 nas células HCT116 induziu um 

aumento do crescimento tumoral in vivo, enquanto que nocaute do microRNA-103 nas células 

HCT116 induziu a redução do crescimento tumoral (GENG et al., 2014). Similarmente, Ke et 

al. (2018) demonstraram que a inibição do microRNA-103 nas células do câncer de cólon 

humano SW620 reduziu a viabilidade celular, a formação de colônias e a migração celular, ao 

passo que a superexpressão do microRNA-103 promoveu efeitos inversos(KE et al., 2018).  Por 

fim, Zheng et al. (2016) também demonstram que a inibição do microRNA-103 nas células do 

câncer de cólon humano SW620 e LoVo reduziu a viabilidade, invasão e migração celular 

(ZHENG et al., 2016). Além disso, a superexpressão do microRNA-103 nas células do câncer 

de cólon humano SW480 promoveu um aumento do crescimento tumoral em comparação à 

células controle (ZHENG et al., 2016). Mais importante, os autores demonstraram que quanto 

maior a expressão do microRNA-103 em tumores de pacientes com câncer de cólon, menor a 

sobrevida do paciente (ZHENG et al., 2016).  Portanto, de todos os estudos encontrados que 

avaliaram o papel do microRNA-103 sobre a progressão e crescimento tumoral do câncer de 

cólon, todos eles observaram respostas semelhantes. Esses resultados vão ao encontro dos 

resultados encontrados aqui, no qual nós observamos que no tumor CT26 dos animais 

imunocompetentes treinados ocorreu uma redução da expressão do microRNA-103, embora 

nós não tenhamos observado nenhuma diferença entre as células CT26 primárias sedentárias e 

treinadas. Entretanto, os autores não especificaram qual microRNA-103 exatamente foi 

superexpresso e inibido (GENG et al., 2014), o que limita a interpretação das nossas 

comparações.  

 Em relação à Xpo5, estudos recentes tem demonstrado seu papel no prognóstico do 

paciente com câncer de cólon e também no crescimento tumoral em modelos animais 
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(SHIGEYASU et al., 2017; VYCHYTILOVA-FALTEJSKOVA et al., 2019). Vychytilova-

Faltejskova et al. (2019) demonstraram em uma coorte de 239 pacientes com câncer de cólon 

que os níveis de expressão de Xpo5 foram correlacionado com a sobrevida do paciente 

(VYCHYTILOVA-FALTEJSKOVA et al., 2019). Os autores observaram que tanto para Xpo5 

quanto para Dicer1, quanto menor a expressão de Xpo5 e Dicer1, maior a sobrevida do paciente 

(VYCHYTILOVA-FALTEJSKOVA et al., 2019). Resultado semelhantes também foram 

encontrado por Shigeyasu et al. (2017) (SHIGEYASU et al., 2017). Os autores também 

demonstraram que quanto menor a expressão de Xpo5 nos tumores, maior foi a sobrevida do 

paciente com câncer de cólon (SHIGEYASU et al., 2017). Além disso, também foi observado 

que a inibição de Xpo5 nas células tumorais do câncer de cólon humano SW480 reduziu a 

viabilidade e migração celular, bem como a formação de colônias (SHIGEYASU et al., 2017). 

Por fim, a inibição de Xpo5 nas células tumorais também reduziu o crescimento tumoral in vivo 

(SHIGEYASU et al., 2017). Embora só 1 das 3 coortes de pacientes que nós analisamos tenha 

apresentado associação entre os níveis de expressão de Xpo5 e a sobrevida do paciente,  os 

resultados de Vychytilova-Faltejskova et al. (2019) (VYCHYTILOVA-FALTEJSKOVA et al., 

2019) e Shigeyasu et al. (2017) (SHIGEYASU et al., 2017) sugerem que exista uma relação 

entre os níveis de expressão de Xpo5 e a sobrevida do paciente. Além disso, a inibição de Xpo5 

nas células tumorais reduziu o crescimento tumoral.  

 Portanto, todos esses resultados suportam a ideia de que Dicer e Xpo5 estão associados 

com o prognóstico do paciente com câncer de cólon e com o crescimento tumoral em modelos 

animais, e que o treinamento físico reduz a expressão de ambos, culminando na redução da 

expressão global dos microRNAs.  

  

6 CONCLUSÃO 

 

Até onde temos conhecimento, esse foi o primeiro estudo a realizar análise de 

microRNA array de tumores de camundongos sedentários e treinados. Demonstramos que essa 

abordagem exploratória é uma interessante estratégia para a descoberta de novos alvos 

envolvidos na modulação dos microRNAs descompensados no tumor de cólon, auxiliando 

assim na caracterização dos mecanismos moleculares envolvidos nos benefícios à saúde 

induzidos pelo treinamento físico. Além disso, até onde temos conhecimento, esse foi o 
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primeiro estudo a demonstrar que os efeitos do treinamento físico sobre o microambiente 

tumoral e sobre as células tumorais permanecem ao longo do tempo, mesmo na ausência do 

exercício, fortemente sugerindo que possam ser alterações epigenéticas. Demonstramos que 

essa abordagem é uma interessante estratégia para a entender os possíveis mecanismos 

moleculares que tornam uma célula tumoral sensível, ou resistente, ao treinamento físico. 

Também, até onde temos conhecimento, esse foi o primeiro estudo a demonstrar que o 

treinamento físico reduz o consumo de exossomos derivados das células tumorais bem como a 

metástase pulmonar induzida pelo tumor de cólon CT26.  Demonstramos que abordagem de 

cirurgia de remoção do tumor é uma interessante estratégia para a entender os efeitos do 

treinamento físico sobre a recidiva tumoral e metástase. 

Assim, concluímos que os alvos aqui identificados podem dar início a novas linhas de 

pesquisa que irão auxiliar na compreensão de novos mecanismos relacionados à redução do 

crescimento tumoral do câncer de cólon induzida pelo treinamento físico. Isso ampliará o 

conhecimento das bases celulares e moleculares da fisiologia e bioquímica do exercício, dando 

suporte científico para a recomendação da prática regular de exercício físicos para a saúde e 

para o paciente com câncer. Por além disso, novos mecanismos, quando desvendados, podem 

auxiliar no desenvolvimento de intervenções farmacológicas, com o intuito de mimetizar e/ou 

maximizar alguns dos efeitos benéficos do treinamento físico, principalmente em doenças 

crônico degenerativas onde a prática de treinamento físico é proscrita ou ainda não pode ser 

recomendada. 

 

7 MÉTODOS 

 

7.1 Aprovação na Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

 Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os Princípios Éticos de 

Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e este 

projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso com Animais 

(CEUA) da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, registrado com 

o número 2018/02, ou de acordo com as diretrizes do Institutional Animal Care and Use 
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Committees (IACUC) e American Association for Laboratory Animal Science (AAALAS) 

(Protocolo animal: Weill Cornell Medicine 0709-666A).     

 

7.2 Cultura de células tumorais  

 

 Foram utilizadas as células tumorais do câncer de cólon CT26 e MC38. As células 

tumorais foram mantidas em meio de cultura RPMI. O meio de cultura foi suplementado com 

10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina/estreptomicina em estufa a 5% de CO2 a 37°C.  

 

7.3 Transdução da luciferase  

 

O vetor lentiviral pLenti PGK V5-LUC puro (Addgene), codifica o gene reporter Firefly 

Luciferase, foi produzido de acordo com Strauss et al. (2006) (STRAUSS et al., 2006). Esse 

vetor foi então usado para a transdução das células CT26 em um MOI (multiplicidade de 

infecção) de 0,5 em meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino e contendo 8 

µg/mL de polibreno. As células foram incubadas durante 24 horas e então mantidas 

continuamente em cultura por 2 semanas na presença de 1,0 μg/mL de puromicina para a 

seleção de uma população de células estáveis expressando luciferase. 

 

7.4 Animais e modelo tumoral  

 

A amostra desse projeto foi composta por camundongos fêmeas da linhagem BALB/C 

e C57BL6, e camundongos imunodeficientes atímicos NUDE (Foxn1nu) com idade de 8 

semanas. Os animais foram alocados no Biotério da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo e mantidos em gaiolas plásticas (5 animais por caixa), a uma 

temperatura ambiente de 22º a 24º C e em ciclo de 12 horas (claro:escuro invertido). Água e 

ração foram oferecidas ad libitum, sendo a ração normoproteíca (12% de proteínas).  

Foram injetadas 1x105 células tumorais CT26 subcutaneamente no flanco inferior 

direito dos camundongos BALB/C e 1x105 células tumorais MC38 subcutaneamente no flanco 

inferior direito dos camundongos C57BL6. O dia do sacrifício dos camundongos para cada 

protocolo experimental é descrito em suas respectivas figuras. 
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7.5 Protocolo de treinamento físico aeróbio  

 

O treinamento físico foi realizado segundo o protocolo desenvolvido por Ferreira e seus 

colaboradores em sistema de esteira (FERREIRA et al., 2007). O treinamento físico teve 

duração de 8 semanas.  Todos os animais realizaram 5 sessões semanais com aumento 

progressivo do tempo, chegando a 60 minutos, e aumento progressivo de sobrecarga de 

trabalho, chegando a 60% da velocidade máxima conseguida na avaliação da tolerância ao 

esforço físico máximo que corresponde a intensidade de máxima fase estável de lactato. Esse 

trabalho é caracterizado como de moderada intensidade com predomínio de metabolismo 

aeróbio. Para os camundongos imunodeficientes NUDE, o treinamento foi realizado durante 4 

semanas antes da injeção das células tumorais. 

 

7.6 Crescimento tumoral  

 

  A avaliação do crescimento tumoral foi realizada diariamente após a injeção das células 

tumorais utilizando um paquímetro. Foram mensurados o maior e o menor diâmetro do tumor 

de acordo com o descrito por Bergers et al., 2003 (BERGERS et al., 2003).  Os valores obtidos 

foram utilizados na fórmula a seguir para a estimativa do volume tumoral: V = 0,52 X (maior 

diâmetro) X (menor diâmetro)2. 

 

7.7 Método de sacrifício e coleta de tecidos  

 

 Após a anestesia com isoflurano, os camundongos foram sacrificados por deslocamento 

cervical seguindo os preceitos éticos adotados pelo CONCEA. Os camundongos que 

apresentaram ulcerações nos tumores foram sacrificados e excluídos do estudo.  

 

7.8 Cultura Primária de células tumorais CT26  

 

 Os tumores CT26 foram desagregados mecanicamente em pequenos pedaços de, 

aproximadamente, 1mm3 em placa de cultura. Após a desagregação, os tumores foram mantidos 
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em meio de cultura RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de 

penicilina/estreptomicina em estufa a 5% de CO2 a 37°C. As células foram mantidas 

continuamente em cultura por 7 dias na presença de 1,0 μg/mL de puromicina para a seleção 

de uma população de células tumorais CT26, uma vez que essas apresentam cassete de 

resistência para puromicina. Após 7 dias, as células tumorais CT26 primárias foram mantidas 

em meio de cultura RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de 

penicilina/estreptomicina em estufa a 5% de CO2 a 37°C.  

 

7.9 Microarray  

 

Foi utilizado a plataforma microRNA Array baseada no sistema miRBase Versão 17.0, 

com chip 4.0. O experimento foi realizado com os kits da companhia AFFYMETRIX (USA), 

possibilitando assim a determinação de um perfil de expressão dos microRNAs nos tumores 

dos camundongos.  

 

7.10 Ensaio de bioluminescência  

 

Para a detecção das bioluminescência por luciferase do tumor e do pulmão in vivo e ex 

vivo, os camundongos carregando os tumores CT26 foram injetados retro-orbitalmente com 

100 mg kg-1 de massa corporal de luciferin (200μl de 10 mg ml-1 de luciferin em PBS) 5 minutos 

antes da aquisição das imagens. Um Sistema de imagem de bioluminescência IVIS SpectrumCT 

(PerkinElmer) foi usado para as análises. A bioluminescência foi analisada pela quantificação 

do fluxo total de fótons (photons s-1) usando o software  Living Image  (Caliper Life Sciences).  

 

 

7.11 Diagrama de Venn 

 

 O diagrama de Venn foi gerado usando a plataforma InteractiVenn (HEBERLE et al., 

2015). 

 

7.12 Expressão gênica e de microRNAs 
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A expressão dos genes de interesse foi avaliada por meio da técnica de reação em cadeia 

da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR). Para isso, foi realizado o isolamento do 

RNA total utilizando TRIzol (Thermo Scientific) para os tumores. As concentrações e a pureza 

do RNA foram determinadas por espectrofotometria (NanoDrop 2000, Thermo Scientific) e por 

gel de agarose 1% marcado com Nancy-520 (Sigma-Aldrich). A transcrição reversa do RNA 

(síntese de cDNA) para a análise de expressão gênica foi realizada utilizando High-Capacity 

RNA-to-cDNATM Kit (Thermo Scientific) seguindo as instruções do fabricante. A expressão 

gênica foi avaliada por qRT-PCR (Viia7 Real-Time PCR system, Applied Biosystems) 

utilizando primers específicos e Power SYBR® Green Master Mix (Thermo Scientific) para os 

genes. Os resultados foram expressos utilizando o método de limiar comparativo de ciclos (2-

ΔΔCt) como descrito pelo produtor do sistema. Os primers específicos de cada gene foram 

desenhados de acordo com as sequências disponíveis no GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) utilizando a ferramenta Primer-BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast). Como genes normalizadores, foram utilizado a 

ciclofilina para os tumores CT26 e MC38. 

O cDNA para análise de microRNAs foi sintetizado a partir do RNA total utilizando 

primers específicos para cada microRNA analisado de acordo com o protocolo  TaqMan  

microRNA Assay (Applied  Biosystems,  CA,  USA).  Foram utilizados  10  ng  de  RNA  para 

preparar  uma  RT master  mix com dNTPs  100mM, multiscribe  reverse  transcriptase 50U/ml,  

tampão  10x  para  a enzima,  inibidores  de  RNAse  20U/ml. A reação de PCR  para os 

microRNAs foi realizada a 16ºC por 30 min, 42ºC por 30 min, 85ºC por 5 min e após as 

amostras foram mantidas a 4ºC. Para a  reação  de  (RT-PCR)  para  expressão  de  microRNAs 

foram usados 20μl da reação de PCR e adicionados 1,33μl do produto RT, 10μl de TaqMan 2X 

Universal PCR master  mix II (No AmpErase UNG), 1μl de primer (TaqMan  microRNA  Assay  

20X)  e  7,67μl  de  água  livre  de  nucleases.  As reações  foram  incubadas  a  95ºC  por  10  

min,  seguidos  por  40  ciclos  de  95ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 min. As fluorescências 

foram lidas em detector ABI  PRISM  7500  (Applied Biosystems).  Foi  utilizado  o  U6  snRNA  

como normalizador para análise de cada microRNA testado. 

 

Tabela 6 – Lista de Primers. 
Gene  Forward (5’ > 3’) Reverse (5’ > 3’) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast
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mE2f1 TGACCATCAGTACCTCGCTG CGGAGATTTCACACCTTTCCCT 

mMcm2 ATCTTTGCCAGCATTGCACC TGTGCTTTCCACCTGGGTTC 

mMcm3 AGCAAAACTCGTTCCAAGGATG AGCAAGCAGAGGATTGCCTT 

mMcm4 CCTCGTACTGGCATTGTGGA AGAAGTGGCACTCATTCCTGT 

mMcm5 TCTCCATTGCTAAAGCTGGGA TCTCATCCCATCGGCCAAAC 

mMcm6 ACGCGGTGTCTTACTGATGTT CTCGTCCACGTGCTTGAGAAA 

mTop2a GATGCCAACGATGCAGGGAG ACCACTCCAAGGCCTGAAAC 

mCcnd1 GCCATGACTCCCCACGATTT TTGTTCTCATCCGCCTCTGG 

mFoxm1 CAGGAGAGCTATGCTGGTG GCCCGTCAGAACTCATCTTTC 

mCiclofilina TGGCAAGCATGTGGTCTTTGGGAAG GGTGATCTTCTTGCTGGTCTTGCCATTC 

mPten CGGAACTTGCAATCCTCAGTTT TGATATCACCACACACAGGCA 

mPi3k (Pik3r1) ACAGTAGGAGGAGGTTGGAAGA GCGTCAGCCACATCAAGTATT 

mTgfbr2 GGAAAACGTGGAGTCGTTCA CGTAATCCTTCACTTCTCCCACA 

mDapk1 TTGCAGGAGGTGAGCTGTTT TGTTTTCCGGCTTCAGGTCA 

mApc CTTGTGGCCCAGTTAAAATCTGA CGCTTTTGAGGGTTGATTCCT 

mSrc GAACCCGAGAGGGACCTTC GAGGCAGTAGGCACCTTTTGT 

mKras CAAGAGCGCCTTGACGATACA CCAAGAGACAGGTTTCTCCATC 

mP53 ACCCTGGCACCTACAATGAA AAATGCAGACAGGCTTTGCAG 

mHif1an (FIH) GCTCATTGGCATGGAAGGAAA TCGAACTGATCCGGAGGAAA 

mIl8rb  AGCCTTGAGTCACAGAGAGTTG ATCTTTGAGGTAAACTTAATCCTGC 

mVegfα GCACATAGAGAGAATGAGCTTCC CTCCGCTCTGAACAAGGCT 

mHif1α ATGGCCCAGTGAGAAAAGGG AGTGAAGCACCTTCCACGTT 

mDicer ACCAAGTGATCCGTTTACGC CAACCGTACACTGTCCATCG 

mDrosha  GGACCATCACGAAGGACACT CACGGGTCTCTTGGTTTTGT 

mDGCR8  ACGCATGTATGGTCGTGAGA TGCTCAGGATGTGAAGGTTG 

mPACT  CTCCTCAGTCTCCCGAACAC TACTGTCCGTTGGCACTCAG 

mTRBP  CTATCCCTTCGCAGTTGCTC CCACTCAGGCTCAGTTCCTC 

mAgo-2  CCACCCCACTGAGTTTGACT AACGATTGTCATCCCAAAGC 

mXpo-5  GGTGGTCAACATCTGGCTTT AGATCAGCACCCACATAGGC 

 

 

7.13 Ensaio de migração celular 

 

O ensaio de migração celular foi realizado em câmaras transwel” (membrana porosa de 

8 μm) de 24 poços com câmaras superior e inferior (Corning Life Science, EUA). As  células 

CT26 primárias sedentárias e treinadas na densidade de 1x105 células/mL foram colocadas na 

porção superior da câmara em meio de cultura sem soro fetal bovino. Para a indução da 

migração celular foi adicionado meio de cultura suplementado com 10% de soro fetal bovino 

na porção inferior da câmara. Após 24 horas, as  células  que  migraram ficaram  na  parte 



 

 

101 

 

inferior  da  mesma.  A  parte  superior  foi  raspada  delicadamente para remover as células que 

não migraram. Após a remoção das células que não migraram, foi adicionada luciferina às 

células e 5 minutos depois foi realizado o ensaio de bioluminesência. A bioluminescência foi 

analisada pela quantificação do fluxo total de fótons (photons s-1) usando o software  Living 

Image  (Caliper Life Sciences). 

 

 

7.14 Ensaio viabilidade celular 

 

Para a avaliação da viabilidade celular das células CT26 primárias foi utilizado o  

Invitrogen™ CyQUANT™ MTT Cell Proliferation Assay Kit seguindo as instruções do 

fabricante. O método é baseado no ensaio de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil 

brometo de tetrazolina) conforme descrito por MOSMANN (1983) (MOSMANN, 1983). Esse 

método colorimétrico baseia-se na capacidade de enzimas desidrogenases, presentes na 

mitocôndria de células viáveis, em converter o substrato dimetiltiazol, solúvel em água, em 

cristais de formazan, produto insolúvel na água. A quantidade de formazan produzido é 

diretamente proporcional ao número de células viáveis. 

 

7.15 Purificação, caracterização e análise dos exossomos derivados das células CT26 

 

Os exossomos das células CT26 e das células CT26 primárias foram purificadas por 

ultracentrifugações sequenciais. A contaminação celular foi removida do sobrenadante das 

culturas celulares por centrifugação em 500xg por 10 minutos. Para remover corpos apoptóticos 

e grandes debris celulares, o sobrenadante foi centrifugado em 3000xg por 20 minutos, seguido 

por centrifugação em 12000xg por 20 minutos para remover grandes microvesículas. Inalmente, 

os exossomos foram coletados por ultracentrifugação em tubos de ultracentrifugação de 4 ou 

31 mL (#355645 and #355631, Beckman Coulter) em 100.000xg for 70 minutos. Os exossomos 

foram lavados em PBS e ultracentrifugados novamente em 100.000xg em rotores ângulo-

fixados de 50.4T1 ou 70Ti na ultracentrífuga Beckman Coulter Optima XE or XPE 

ultracentrifuge. O pellet final de exossomos foi ressuspendido em PBS, e a concentração 

proteica foi mensurada por BCA (Pierce, Thermo Fisher Scientific). O número e o tamanho dos 
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exossomos foi analizado usando o sistema de caracterização de nanopartículas NS500 

(NanoSight, Malvern Instruments) equipado com laser violeta (405nm). 

 

7.16 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

 Para a marcação negativa da análise de microscopia eletrônica de transmissão, 0.1 

mg/ml de exossomos em PBS foram colocados em uma grade revestida com formvar /carbono 

e deixados em repouso por 1 minuto. As amostras foram manchadas e coradas negativamente 

com 4 gotas sucessivas de 1,5% de acetato de uranila (aqu), manchando as amostras entre cada 

gota. Após a última gota da marcação, a grade foi enxugada e seca ao ar. As grades foram 

fotografadas com um microscópio eletrônico de transmissão JEOL JSM 1400 (JEOL, USA, 

Ltd, Peabody, MA) operando a 100Kv. As imagens foram capturadas em uma câmera Veleta 

2K x 2K CCD (Olympus-SIS, Munich, Germany). 

 

7.17 Biodistribuição dos exossomos derivados das células CT26 

 

Os exossomos foram primeiramente marcado com near-infrared dye CellVue NIR815 

(eBioscience) seguindo as especificações do fabricante, seguindo por lavagem com PBS e 

peletando os exossomos por ultracentrifugação em 100.000g por 70 minutos em 10 °C. Os 

exossomos marcados (10 μg) foram ressuspendidos em 100 μl de PBS, ou um volume 

equivalente de uma mistura com a reação mock, foram retro orbitalmente injetados em 

camundongos sedentários ou treinados, ou em camundongos sedentários ou em camundongos 

sedentários imediatamente após uma sessão aguda de exercício. 24 horas após a injeção, os 

tecidos foram coletados e analisando o sistema de imagem Odyssey (LI-COR Biosciences). 

 

7.18 miRNet 

 

Para a análise de vias enriquecidas e dos genes alvos e preditos para os microRNAs 

diferencialmente expressos, foi usada a plataforma miRNet (https://www.mirnet.ca/).  

 

7.19 Análise de sobrevida dos camundongos 

 

https://www.mirnet.ca/
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Os camundongos foram apalpados diariamente para verificar a presença do tumor. Após 

a confirmação da presença do tumor, os camundongos foram examinados diariamente. Por 

questões éticas, a sobrevida foi determinada considerando-se uma baixa probabilidade do 

animal sobreviver por mais de 24 horas. 

 

 

7.20 Análise de sobrevida de pacientes com câncer de cólon 

 

A curva de Kaplan Meier para a sobrevida dos pacientes com câncer de cólon foi gerada 

pelas análises de microarray ou sequenciamento de RNA e visualizada pela plataforma R2 

(http://r2.amc.nl) usando os seguintes datasets: “R2: Tumor Mixed Colon Adenocarcinoma – 

TCGA – 174 – custom – agg4502a073’’, ‘‘R2: Tumor Colon (Core-Exon) – Sveen – 333 – 

rna_sketch –huex10p’’, e  ‘‘R2: Tumor Colon CIT (Combat) – Marisa – 566 – rma – u133p2”. 

Além disso, também foi usada a plataforma UALCAN (http://ualcan.path.uab.edu/index.html) 

para a análise de sobrevida global dos pacientes com câncer de cólon usando a seguinte coorte 

de pacientes: “TCGA-COAD – Colon Adenocarcinoma”. 

 

7.21 Análise Estatística 

 

 Os resultados foram apresentados em média ± erro padrão da média. Conforme o 

desenho experimental, foi aplicado teste t-Student bicaudal para amostras não-pareadas ou 

análise de variância (ANOVA) para um caminhos. No caso de interação significante na 

ANOVA, foi aplicado o teste post-hoc de Tukey. A análise de medidas repetidas por modelo 

misto foi usada para comparar as diferenças entre os grupos ao longo do tempo. O nível de 

significância adotado neste estudo foi de p < 0,05. 
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RESUMO 

 

TOBIAS, GABRIEL CARDIAL. Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a liberação, 

conteúdo e organotropismo dos exossomos derivados de diferentes explantes teciduais. 

2021. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 2021 

 

O exercício físico aeróbio resulta em uma série de adaptações benéficas ao organismo, tendo 

como resposta fundamental a melhora da aptidão física. São diversas as evidências que 

sustentam a importância da manutenção de uma vida fisicamente ativa para a saúde. Indivíduos 

saudáveis que apresentam baixa capacidade física tendem a apresentar uma menor sobrevida 

em comparação com aqueles indivíduos que apresentam alta capacidade física. Recentemente, 

muitos estudos tem demonstrado que o exercício aumenta o número de exossomos na circulação 

sanguínea imediatamente após uma sessão aguda de exercício aeróbio. Entretanto, pouco se 

sabe como o treinamento físico aeróbio afeta a liberação, conteúdo e organotropismo dos 

exossomos derivados de diferentes órgãos, e como essas alterações estão relacionadas com as 

adaptações do organismo ao treinamento físico aeróbio crônico. Nós investigamos como o 

exercício afeta a liberação, o proteoma e o organotropismo dos exossomos 12 diferentes 

explantes teciduais e do sangue. Dos marcadores exossomais tradicionais, Hspa8 e Hsp90ab1, 

Actb, moesin (Msn), Prdx2, Hbb-b1, e Hbb-b2 representaram marcadores pan-exossomais, 

enquanto que 80 novas proteínas foram identificadas como novos marcadores pan-exossomais 

de explantes teciduais. Além disso, nós identificamos o proteoma exossomal exclusivo para 

cada tecido testado. A comparação dos exossomos dos diferentes explantes teciduais dos 

camundongos treinado identificou proteínas (por exemplo,  Cryzl1, Pelo  e Sec24b) que 

distinguem do proteoma exossomal dos camundongos sedentários. Por fim, o treinamento físico 

foi capaz de afetar o consumo do exossomos dos diferentes explantes teciduais, e que os 

exossomos derivados do sangue humano parece recapitular o organotropismo dos exossomos 

murinos.   

Palavras-chave: Treinamento físico aeróbio. Exossomos. Explantes teciduais. Proteômica. 

Biodistribuição. 
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ABSTRACT 

 

TOBIAS, GABRIEL CARDIAL. Exercise affects release, protein content and organotropism 

of tissue explant exosomes. 2021. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física 

e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2021 

 

Exercise induces several beneficial adaptations in different tissues impacting on whole body 

physiology through secretion of diverse molecules such growth factors, cytokines, microRNAs 

and metabolites. Recently, several studies have reported that exercise increases exosomes 

number in the blood stream immediately post an exercise bout. However, it is completely 

unknown what are the sources of the exercise-induced exosomes release in the blood stream. 

We investigated how chronic exercise affects the release, proteome and organotropism of 

exosomes derived from 12 different tissue explant exosomes, and blood, and how they affect 

the inter-organ communication. Among traditional exosomal markers, Hspa8, Hsp90ab1, Actb, 

moesin (Msn), Prdx2, Hbb-b1, and Hbb-b2 represent pan-exosomal markers, while 80 proteins 

are novel pan-exosomes markers. Additionally, we identified the unique exosomal proteome 

for each tissue tested. Comparison of tissue explant exosomes identified proteins (for example, 

Cryzl1, Pelo and Sec24b) that distinguish exercise mice from sedentary mice. Finally, exercise 

training was able to affect the tissue explant exosome uptake, and that exosomes derived from 

human blood recapitulate the organotropism of murine exosomes. 

Keywords: Aerobic exercise training. Exosomes. Tissue explants exosomes. Proteomics. 

Biodistribution.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

O exercício induz uma série de adaptações benéficas em diferentes tecidos impactando na 

fisiologia do organismo pela secreção de diversas moléculas tais como fatores de crescimento 

(PEDERSEN, 2013; RAO et al., 2014; RUAS et al., 2012), citocinas (PEDERSEN, 2013), 

microRNAs (HOU et al., 2019; SHAH et al., 2017) e metabólitos (AGUDELO et al., 2014; 

ROBERTS et al., 2014). Recentemente, muitos estudos tem demonstrado que o exercício 

aumenta o número de exossomos na circulação sanguínea imediatamente após uma sessão 

aguda de exercício aeróbio em humanos (CHAAR et al., 2011; FRÜHBEIS et al., 2015; 

WHITHAM et al., 2018), cavalos (DE OLIVEIRA et al., 2020), e ratos (OLIVEIRA et al., 

2018). Exossomos são pequenas vesículas de membrana (30–100 nm) contendo biomoléculas 

funcionais, tais como ácidos nucléicos (DNA, mRNA, microRNA, e outros RNAs não-

codificantes), proteínas (receptores, fatores de transcrição, enzimas, proteínas de matriz 

extracelular), e lipídeos que podem ser horizontalmente transferidos para a célula recipiente 

(COSTA-SILVA et al., 2015; HOSHINO et al., 2015; PEINADO et al., 2012; QU et al., 2016; 

WHITHAM et al., 2018). Recentemente, foi demonstrado que exossomos sanguíneos de ratos 

treinados podem ser consumidos por cardiomiócitos, in vitro, e também podem proteger contra 

os danos causados pela isquemia/reperfusão in vivo (HOU et al., 2019). Entretanto, é 

completamente desconhecido quais são as principais fontes que promovem o aumento do 

número de exossomos na circulação induzidos pelo exercício. Aqui, nós investigamos como o 

treinamento físico afeta a liberação, o proteoma e o organotropismo dos exossomos derivados 

de 12 diferentes explantes teciduais e do sangue, e como eles afetam a fisiologia do organismo.   

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Estudos prévios demonstram que o exercício aumenta o número de exossomos na 

circulação sanguínea imediatamente após uma sessão aguda de exercício (CHAAR et al., 2011; 

FRÜHBEIS et al., 2015; WHITHAM et al., 2018), o que pode promover benefício ao 

organismo, por exemplo, ocasionando mudanças na massa e função muscular (SAFDAR; 

SALEEM; TARNOPOLSKY, 2016; SAFDAR; TARNOPOLSKY, 2018), e protegendo contra 
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os danos causados pela isquemia/reperfusão no miocárdio (HOU et al., 2019).  Embora a grande 

maioria dos estudos sugiram que o músculo esquelético seja a principal fonte pelo aumento do 

número de exossomos no sangue (CASTAÑO et al., 2020; SAFDAR; SALEEM; 

TARNOPOLSKY, 2016; SAFDAR; TARNOPOLSKY, 2018; WHITHAM et al., 2018), não 

há evidências consistentes que sustem esta teoria. Portanto, se e como o exercício afeta a 

liberação, o proteoma e organotropismo dos exossomos derivados de diferentes órgãos é 

totalmente desconhecido.  

 Nós usamos ultracentrifugações sequenciais para isolar os exossomos de 12 diferentes 

explantes teciduais, e do sangue, incluindo o coração, pulmão, fígado, rim, timo, linfonodo, 

baço, tecido adipose branco, tecido adiposo marrom, músculo esquelético, cérebro e osso de 

camundongos sedentários e treinados (Figura 1).  
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Figura 32: Desenho experimental e protocolo de ultracentrifugação para os exossomos derivados de explantes 

teciduais. 
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A população de exossomos foi caracterizada pelo seu tamanho (30–150nm) e 

morfologia por análise de rastreamento de nanopartículas (NTA) e por microscopia eletrônica 

de transmissão, respectivamente (Figuras 2 e 3).  

 

 

 

 

Figura 33: Caracterização dos exossomos derivados de explantes teciduais murinos. Imagens de microscopia 

eletrônica de transmissão dos exossomos derivados dos explantes teciduais. 
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Figura 34: Caracterização dos exossomos derivados de explantes teciduais murinos. Perfil obtido na análise de 

rastreamento de nanopartícula mostrando a distribuição do tamanho dos exossomos derivados de explantes 

teciduais. 
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Na quarta semana de treinamento houve um aumento na concentração de exossomos na 

circulação sanguínea (Figura 4). Esses resultados são importantes para demonstrar que o nosso 

protocolo de treinamento físico induziu um aumento da concentração de exossomos circulantes 

mesmo quando o sangue foi coletado, em repouso, após 48 horas da última sessão de 

treinamento. 
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Figura 35: Treinamento físico aumenta o número de exossomos na circulação sanguínea após 4 semanas de 

treinamento. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o 

teste t de Student para dados não pareados bicaudal. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

 Para entender quais órgãos seriam os principais responsáveis pelo aumento do número 

de exossomos na circulação sanguínea induzidos pelo treinamento físico, nós verificamos os 

resultados gerados pela análise de rastreamento de nanopartículas dos exossomos diferentes 

explantes teciduais dos camundongos sedentários e treinados. Primeiramente, a análise de 

concentração proteica por BCA (Pierce, Thermo Fisher Scientific) dos exossomos demonstrou 

que o pulmão e o osso foram os tecidos nos quais o treinamento físico induziu um aumento na 

concentração proteica de exossomos, enquanto que o cérebro dos camundongos treinados 

apresentou uma redução da concentração proteica de exossomos (Figuras 5A-4B). Semelhante 

aos resultados encontrados no ensaio de BCA, a análise de rastreamento de nanopartículas 

demonstrou que o treinamento físico induziu um aumento  no número de exossomos liberados 

pelo pulmão, sugerindo que o pulmão pode ser o principal responsável pelo aumento do número 
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de exossomos na circulação sanguínea induzido pelo treinamento físico (Figuras 5C-5D). Por 

fim, não houve nenhuma diferença no tamanho do exossomos dos diferentes exossomos 

derivados dos explantes teciduais (Figuras 5E-5F). Esses resultados sugerem que o pulmão 

pode ser o principal contribuinte para o aumento do número de exossomos na circulação 

sanguínea induzido pelo treinamento físico.  



 

 

 

133 

 

 



 

 

 

134 

 

Figura 36: Treinamento físico afeta a liberação dos exossomos derivados dos explantes teciduais mas não o seu 

tamanho. (A-B): Concentração proteica dos exossomos derivados de explantes teciduais normalizado por grama 

de tecido e analisado pelo ensaio de BCA. (C-D): Número de exossomos derivados de explantes teciduais 

normalizado por grama de tecido e analisado pela análise de rastreamento de nanopartículas. (E-F): Tamanho dos 

exossomos derivados de explantes teciduais analisados pelas análise de rastreamento de nanopartículas. Dados 

apresentados como média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student 

para dados não pareados bicaudal. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

2.1 Caracterização do Proteoma dos Exossomos Derivados de Explantes Teciduais  

 

Embora seja importante entender quais sejam os principais responsáveis pelo aumento 

do número de exossomos na circulação sanguínea induzido pelo treinamento físico, o conteúdo 

proteico exossomal é o fator predominante para o organotropismo dos exossomos (COSTA-

SILVA et al., 2015; HOSHINO et al., 2015; PEINADO et al., 2012; QU et al., 2016; 

WHITHAM et al., 2018), e pode determinar algumas das adaptações do organismo ao 

treinamento físico. Portanto, nós construímos uma base de dados de proteoma exossomal de 12 

diferentes explantes teciduais, e do sangue, de camundongos sedentários e treinados. A média 

para o número de proteínas únicas detectadas nos exossomos foi de 1422 (1176 proteínas para 

o percentil 25% e 1742 proteínas para o percentil 75%), com uma menor diversidade para os 

exossomos derivados do linfonodo e do sangue dos camundongos treinados (583 e 701 

proteínas, respectivamente) e uma maior diversidade para os exossomos derivados do pulmão 

e cérebro dos camundongos treinados (1877 e 1978 proteínas, respectivamente) (Figura 6A). 

Por fim, o número de proteínas exossomais exclusivas, considerando todos os explantes 

teciduais, para os camundongos sedentários foi de 293, enquanto que o número de proteínas 

exossomais exclusivas para os camundongos treinados foi de 388 (Figura 6B). 
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Figura 37: Caracterização do proteoma exossomal dos diferentes explantes teciduais. (A): Número de proteínas 

exossomais detectadas na espectometria de massa para cada explante tecidual. (B) Número de proteínas 

exossomais exclusivas para os camundongos sedentários e para os treinados, considerando-se todos os tecidos.   

 

 Para avaliar a correlação global entre o proteoma exossomal (Figure 7A) dos diferentes 

explantes teciduais, nós realizamos uma correlação de Pearson comparando o proteoma 

exossomal de todos os explantes teciduais (Figure 7B). As caraterísticas de cada tecido foi o 

fator determinante para a assinatura do proteoma exossomal (Figure 7B). Em adição aos 

resultados encontrados na análise de rastreamento de nanopartículas, o proteoma exossomal do 

sangue se correlaciona melhor com o proteoma exossomal do pulmão,  embora tenha sido uma 
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correlação moderada  (sed blood vs sed lung, r = 0.39; sed blood vs exer lung, r = 0.36; exer 

blood vs sed lung, r = 0.31; exer blood vs exer lung, r = 0.28) (Figura 7B). Além disso, o 

proteoma exossomal do sangue difere-se grandemente do proteoma exossomal dos explantes 

teciduais (Figura 7B), sugerindo que a complexidade do proteoma exossomal do sangue pode 

conduzir para uma divergência para o proteoma exossomal dos explantes teciduais (Figura 

7B). O proteoma exossomal de órgãos imunes se correlacionam melhores entre si (sed LN vs 

exer LN, r = 0.78; sed LN vs sed thymus, r = 0.55; sed LN vs exer thymus, r = 0.52; sed LN vs 

sed spleen, r = 0.42; sed LN vs exer spleen, r = 0.39; exer LN vs sed thymus, r = 0.47; exer LN 

vs exer thymus, r = 0.44; exer LN vs sed spleen, r = 0.37). O proteoma exossomal do músculo 

esquelético se correlaciona melhor com o tecido adiposo marrom (BAT) (Figure 7B). Esses 

resultados sugerem, que em geral, o perfil de proteoma exossomal apresenta-se muito especifico 

ao tipo de tecido ao qual ele é originado, e que o proteoma exossomal do sangue não é a melhor 

maneira para determinar, com precisão, as principais fontes de liberação de exossomos na 

corrente sanguínea em condições fisiológicas.  
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Figura 38: Caracterização do Proteoma Exossomal de Explantes Teciduais de Camundongos Sedentários e 

Treinados. (A): Agrupamento hierárquico do proteoma exossomal dos explantes teciduais. A escala mostra a 

intensidade da proteína detectada na espectrometria de massa (area). (B): Correlação de Pearson para o proteoma 

exossomal dos explantes teciduais. Círculos grandes e mais escuros retratam alta correlação entre as amostras. 

 

2.2 Análise do Proteoma Exossomal Identifica Biomarcadores Exossomais Comuns nos 

Explantes Teciduais Murinos  

 

Para identificar marcadores pan-exossomais onipresentes que possam ajudar no melhor 

isolamento dos exossomos de diferentes fontes murinas, nós investigamos a frequência de 

proteínas especificas encontradas nos exossomos dos diferentes explantes teciduais e do sague. 

Marcadores exossomais tradicionais (por exemplo, tetraspaninas, proteínas heat shock) foram 

primeiramente investigadas, e dos 11 marcadores exossomais convencionais analisados 

(THÉRY et al., 2006), Hspa8 e Hsp90ab1 foram as únicas proteínas exossomais encontradas 

nos exossomos de todas as amostras (Figura 8A). Notavelmente, embora CD63 seja um bem 

estabelecido marcador exossomal, ela foi detectada em apenas 15 de 26 amostras (Figura 8A), 

sugerindo que os marcadores pan-exossomais usados atualmente para verificar a origem 

exossomal em cultura de células não pode ser transportado diretamente para os exossomos 

derivados de explantes teciduais e o sangue. Nós também analisamos 13 novos marcadores 

exossomais recentemente reportados no estudo de Hoshino et al. (2020). Dos 13 marcadores, 

apenas Actb, moesin (Msn), Prdx2, Hbb-b1, and Hbb-b2 foram detectados em todos os 

exossomos derivados de explantes teciduais e do sangue (Figura 8B). 
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Figura 39: Caracterização dos Marcadores Exossomais de Explantes teciduais Murinos. (A): 11 proteínas 

consideradas marcadores convencionais de exossomos. (B): 13 novos marcadores de exossomos. Quadrados mais 

escuros representam maiores valores detectados na espectrometria de massa. A escala mostra a intensidade da 

proteína detectada na espectrometria de massa (area). 

 

 Para identificar robustamente as proteínas encontradas em todos os exossomos 

derivados de explantes teciduais e do sangue, nós procuramos por proteínas que foram 
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altamente expressas em todos os exossomos derivados dos explantes teciduais e do sangue. Das 

4312 proteínas exossomais murinas, 87 coincidiram com esse critério (Figura 9A). A análise 

de correlação de Pearson dessas 87 proteínas demonstrou uma melhor correlação entre as 

amostras (Figura 9B). Além disso, a análise de Gene Ontology (GO) para essas 87 proteínas 

demonstrou um enriquecimento de vias relacionadas aos exossomos, e que a grande maioria 

dessas proteínas são proteínas que trafegam através de endossomos além de possíveis 

marcadores de endocitose/exocitose (Figura 9C). Portanto, essas 87 proteínas exossomais 

podem então representarem um genuíno marcador exossomal de exossomos derivados de 

explantes teciduais murinos.  
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Figura 40: Nova Distribuição de Marcadores Exossomais em diferentes Explantes Teciduais Murinos. (A): 87 

novos marcadores exossomais de explantes teciduais murinos. A escala mostra a intensidade da proteína detectada 

na espectrometria de massa (area). (B): Correlação de Pearson para o proteoma exossomal dos explantes teciduais. 
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Círculos grandes e mais escuros retratam alta correlação entre as amostras. (C): Análise de Gene Ontology para 

os 87 marcadores exossomais comuns entre os diferentes explantes teciduais listados em (A). 

 

2.3 Caracterização das Moléculas de Adesão Exossomais nos Explantes Teciduais  

 

Integrinas exossomais e moléculas de adesão não-integrinas podem regular o 

organotropismo dos exossomos (HOSHINO et al., 2015). Nós encontramos uma alta 

diversidade de integrinas dentre as amostras, e que Itgβ1 e Itgβ2 foram as integrinas melhores 

representadas nas amostras analisadas. Itgα5 e Itgαm foram somente detectadas nos exossomos 

derivados do osso dos camundongos sedentários e treinados, enquanto que a Itgαd foi somente 

detectada nos exossomos derivados do baço dos camundongos sedentários e treinados (Figura 

10A). Interessantemente, nenhuma integrina foi detectada nos exossomos derivados do tecido 

adiposo marrom, músculo esquelético e do fígado, sugerindo que outras moléculas de adesão 

poderiam determinar seus organotropismo (Figura 10A). Diante disso, nós analisamos um 

painel de moléculas de adesão não-integrinas. Similarmente, nenhuma molécula de adesão não-

integrina foi detectada nos exossomos derivados do fígado dos camundongos sedentário e 

treinados, enquanto que Lagals3bp, Cd34, e Bsg foram detectados nos exossomos derivados do 

tecido adiposo marrom dos camundongos sedentários e treinados (Figura 10B). Mfge8, 

Col6a1, Col6a2, Thbs4, Comp, Lamb1, e Cd34 foram detectadas nos exossomos derivados do 

músculo esquelético dos camundongos sedentários e treinados. Somente os exossomos 

derivados do osso dos camundongos sedentários e treinados expressaram  Edil3, enquanto que 

Col18a1 e Icam2 foram detectadas somente nos exossomos derivados do rim dos camundongos 

sedentários e treinados. Somente os exossomos derivados do cérebro expressaram Cntn1, 

enquanto que Icam1 e Cd99 foram detectados apenas nos exossomos derivados dos linfonodos 

(Figure 10B). Juntos, estes resultados sugerem uma alta diversidade na expressão das integrinas 

e moléculas de adesão nos exossomos dos diferentes explantes teciduais, e que os exossomos 

derivados do fígado não expressaram nenhuma integrina e molécula de adesão.  
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Figura 41: Caracterização das Moléculas de Adesão Exossomais nos Explantes Teciduais. (A): Níveis de 

expressão de diferentes integrinas nos exossomos dos explantes teciduais. (B): Níveis de expressão de diferentes 

moléculas de adesão não-integrinas nos exossomos dos diferentes explantes teciduais. A escala mostra a 

intensidade da proteína detectada na espectrometria de massa (area). 

 

2.4 Identificação de Proteínas Exossomais Exclusivas para Cada um dos Diferentes 

Explantes Teciduais   

 

Para identificar as proteínas exossomais que poderiam ser usadas como marcadores de 

exossomos tecido-específico, nós primeiramente buscamos identificar aquelas proteínas 

exossomais detectadas apenas em cada tecido específico. Portanto, nós selecionamos como 

proteínas exossomais tecido-específica aquelas que foram detectadas nas seguintes condições: 

detectadas exclusivamente em um tecido específico, seja apenas nos exossomos dos 

camundongos sedentários, ou apenas nos exossomos dos camundongos treinados, ou em ambos 

(Figura 11A). O número médio de proteínas exossomais tecido-específica foi de 100 (50 

proteínas para o percentil 25% e 107 para o percentil 75%), com uma menor diversidade de 

proteínas para os exossomos derivados do tecido adiposo marrom e músculo esquelético (12 e 

32 proteínas, respectivamente) e maior diversidade de proteínas para os exossomos derivados 

do pulmão e cérebro (118 e 405, respectivamente) (Figura 11B). Além disso, o número médio 

de proteínas exossomais tecido-específica detectadas para cada uma das condições foi de 26,19 

(11,5 proteínas para o percentil 25% e  34,25 proteínas para o percentil 75%), com uma menor 

diversidade de proteínas nos exossomos derivados do tecido adiposo marrom dos camundongos 

sedentários e nos exossomos derivados do linfonodo dos camundongos treinados (3 e 5 

proteínas, respectivamente), e uma maior diversidade nos exossomos derivados do cérebro dos 

camundongos sedentários e treinados (57 e 106 proteínas, respectivamente) (Figura 11C). As 

Tabelas S1-S13 mostram as proteínas exossomais tecido-específica.  
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Figura 42: Identificação das Proteínas Exossomais Exclusivas para Cada um dos Diferentes Explantes Teciduais. 

(A): Heat Map representando as proteínas exossomais exclusivas para cada explante tecidual. A escala mostra a 
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intensidade da proteína detectada na espectrometria de massa (area). (B): Número total de proteínas exossomais 

exclusivas para cada explante tecidual. (C): Número de proteínas exclusivas para cada uma das condições 

experimentais dos explantes teciduais. 

 

Além disso, a análise de Gene Ontology revelou uma especificidade de vias 

enriquecidas para cada exossomo tecido-específico. Por exemplo, exossomos derivados do 

sangue apresentam enriquecimento de vias relacionadas à “lipoprotein particles”; os 

exossomos derivados do linfonodo apresentam enriquecimento de vias relacionadas à “T cell 

receptor”; os exossomos derivados do baço apresentam enriquecimento de vias relacionadas à    

“peptidase activity”;  os exossomos derivados do osso apresentam enriquecimento de vias 

relacionadas à “NAD(P)H activity”; os exossomos derivados do cérebro apresentam 

enriquecimento de vias relacionadas à “synaptic process”; os exossomos derivados do pulmão 

apresentam enriquecimento de vias relacionadas à “tigh junction”; os exossomos derivados do 

coração apresentam enriquecimento de vias relacionadas à “cardiac muscle tissue 

development”; os exossomos derivados do músculo esquelético apresentam enriquecimento de 

vias relacionadas à “contractile fiber”;  os exossomos derivados do tecido adiposo marrom 

(BAT) apresentam enriquecimento de vias relacionadas à “mitochondrial respiratory chain 

complex I”; e os exossomos derivado do tecido adiposo branco (WAT) apresentam 

enriquecimento de vias relacionadas à “Golgi transport complex” (Tabelas 1-12). 

Interessantemente, todas as vias enriquecidas relacionadas aos exossomos do músculo 

esquelético foram compartilhadas com as vias enriquecidas dos exossomos derivados do 

coração (Tabelas 9-10). Coletivamente, esses resultados sugerem que os exossomos derivados 

dos diferentes explantes apresentam características próprias, refletidos no seu conteúdo proteico 

e processos biológicos associados. 

 

Tabela 7: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do sangue. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

complement activation, alternative pathway (GO:0006957) >100 

membrane attack complex (GO:0005579) >100 

low-density lipoprotein particle (GO:0034362) 85.92 

high-density lipoprotein particle (GO:0034364) 57.28 

triglyceride-rich plasma lipoprotein particle (GO:0034385) 57.28 

very-low-density lipoprotein particle (GO:0034361) 57.28 
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lipoprotein particle (GO:1990777) 43.35 

plasma lipoprotein particle (GO:0034358) 43.35 

protein-lipid complex (GO:0032994) 40.1 

acute-phase response (GO:0006953) 38.19 

tertiary granule lumen (GO:1904724) 29.16 

specific granule lumen (GO:0035580) 25.87 

collagen trimer (GO:0005581) 22.28 

respirasome (GO:0070469) 20.05 

complement activation (GO:0006956) 18.12 

humoral immune response (GO:0006959) 8.31 

extracellular matrix (GO:0031012) 6.38 

immune effector process (GO:0002252) 4.76 

regulation of immune response (GO:0050776) 4.58 

extracellular space (GO:0005615) 4.49 

regulation of immune system process (GO:0002682) 3.76 

extracellular region (GO:0005576) 3.47 

extracellular exosome (GO:0070062) 3.44 

extracellular vesicle (GO:1903561) 3.41 

extracellular organelle (GO:0043230) 3.4 

 

 

Tabela 8: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do timo. 

Gene Ontology 
Fold 
Enrichment 

positive thymic T cell selection (GO:0045059) >100 

alpha-beta T cell receptor complex (GO:0042105) >100 

T cell receptor binding (GO:0042608) >100 

thymic T cell selection (GO:0045061) 77.8 

positive T cell selection (GO:0043368) 75.12 

T cell selection (GO:0045058) 59.28 

immunological synapse (GO:0001772) 38.9 

positive regulation of calcium-mediated signaling (GO:0050850) 38.9 

T cell differentiation in thymus (GO:0033077) 29.92 

regulation of calcium-mediated signaling (GO:0050848) 22.23 

T cell receptor complex (GO:0042101) 20.61 

T cell receptor signaling pathway (GO:0050852) 20.52 

T cell differentiation (GO:0030217) 17.17 

immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway involved in 
phagocytosis (GO:0002433) 16.14 

Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis (GO:0038096) 16.14 

Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway (GO:0002431) 15.79 

Fc-gamma receptor signaling pathway (GO:0038094) 15.79 
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SH3 domain binding (GO:0017124) 14.25 

T cell activation (GO:0042110) 12.86 

lymphocyte activation (GO:0046649) 12.77 

lymphocyte differentiation (GO:0030098) 12.65 

regulation of lymphocyte proliferation (GO:0050670) 12.45 

antigen receptor-mediated signaling pathway (GO:0050851) 12.41 

regulation of mononuclear cell proliferation (GO:0032944) 12.34 

Fc receptor signaling pathway (GO:0038093) 11.72 

immune response-activating cell surface receptor signaling pathway (GO:0002429) 11.68 

immune response-activating signal transduction (GO:0002757) 11.68 

plasma membrane signaling receptor complex (GO:0098802) 11.49 

regulation of leukocyte proliferation (GO:0070663) 11.48 

immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway (GO:0002768) 11.46 

immune response-regulating signaling pathway (GO:0002764) 11.39 

positive regulation of cell-cell adhesion (GO:0022409) 11.11 

positive regulation of leukocyte cell-cell adhesion (GO:1903039) 10.55 

small GTPase mediated signal transduction (GO:0007264) 10.45 

regulation of T cell activation (GO:0050863) 10.28 

activation of immune response (GO:0002253) 10.06 

regulation of leukocyte cell-cell adhesion (GO:1903037) 9.63 

leukocyte differentiation (GO:0002521) 8.89 

regulation of cell-cell adhesion (GO:0022407) 8.62 

external side of plasma membrane (GO:0009897) 8.51 

positive regulation of immune system process (GO:0002684) 8.27 

regulation of lymphocyte activation (GO:0051249) 8.13 

positive regulation of immune response (GO:0050778) 8.04 

adaptive immune response (GO:0002250) 7.93 

regulation of leukocyte activation (GO:0002694) 7.47 

membrane raft (GO:0045121) 7.43 

membrane microdomain (GO:0098857) 7.41 

regulation of immune response (GO:0050776) 7.39 

positive regulation of lymphocyte activation (GO:0051251) 7.37 

leukocyte migration (GO:0050900) 7.35 

positive regulation of leukocyte activation (GO:0002696) 7.32 

endocytic vesicle (GO:0030139) 7.3 

positive regulation of cell adhesion (GO:0045785) 7.22 

positive regulation of cell activation (GO:0050867) 7.14 

leukocyte activation (GO:0045321) 7.02 

regulation of cell activation (GO:0050865) 7 

hemopoiesis (GO:0030097) 6.89 

receptor complex (GO:0043235) 6.81 

side of membrane (GO:0098552) 6.65 

plasma membrane protein complex (GO:0098797) 6.46 
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regulation of immune system process (GO:0002682) 6.38 

hematopoietic or lymphoid organ development (GO:0048534) 6.37 

cell activation (GO:0001775) 6.36 

immune system development (GO:0002520) 6.03 

leukocyte activation involved in immune response (GO:0002366) 6 

cell activation involved in immune response (GO:0002263) 5.97 

immune effector process (GO:0002252) 5.68 

regulation of cell adhesion (GO:0030155) 5.61 

vesicle membrane (GO:0012506) 4.98 

immune response (GO:0006955) 4.78 

cell surface (GO:0009986) 4.61 

immune system process (GO:0002376) 4.46 

intrinsic component of plasma membrane (GO:0031226) 3.95 

integral component of plasma membrane (GO:0005887) 3.76 

membrane protein complex (GO:0098796) 3.7 

positive regulation of response to stimulus (GO:0048584) 3.51 

intracellular signal transduction (GO:0035556) 3.32 

vesicle-mediated transport (GO:0016192) 3.31 

regulation of response to stimulus (GO:0048583) 3.12 

extracellular exosome (GO:0070062) 3.12 

cell surface receptor signaling pathway (GO:0007166) 3.09 

extracellular vesicle (GO:1903561) 3.08 

extracellular organelle (GO:0043230) 3.08 

interspecies interaction between organisms (GO:0044419) 3.07 

identical protein binding (GO:0042802) 2.98 

vesicle (GO:0031982) 2.92 

cytoplasmic vesicle (GO:0031410) 2.92 

intracellular vesicle (GO:0097708) 2.91 

regulation of localization (GO:0032879) 2.8 

cell periphery (GO:0071944) 2.67 

plasma membrane (GO:0005886) 2.67 

localization (GO:0051179) 2.12 

signal transduction (GO:0007165) 2.11 

positive regulation of biological process (GO:0048518) 2.08 

cell communication (GO:0007154) 2.05 

signaling (GO:0023052) 2.03 

cellular response to stimulus (GO:0051716) 1.92 

response to stimulus (GO:0050896) 1.9 

intrinsic component of membrane (GO:0031224) 1.88 

membrane (GO:0016020) 1.81 

regulation of biological process (GO:0050789) 1.56 

regulation of cellular process (GO:0050794) 1.56 

biological regulation (GO:0065007) 1.48 
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protein binding (GO:0005515) 1.34 

 

 

Tabela 9: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do baço. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

metallocarboxypeptidase activity (GO:0004181) 35.19 

carboxypeptidase activity (GO:0004180) 29.99 

metalloexopeptidase activity (GO:0008235) 20.3 

exopeptidase activity (GO:0008238) 19.25 

peptidase activity (GO:0008233) 4.81 

hydrolase activity (GO:0016787) 2.99 

cellular nitrogen compound metabolic process (GO:0034641) 2.33 

catalytic activity (GO:0003824) 1.99 

nitrogen compound metabolic process (GO:0006807) 1.82 

primary metabolic process (GO:0044238) 1.81 

metabolic process (GO:0008152) 1.78 

organic substance metabolic process (GO:0071704) 1.78 

 

 

Tabela 10: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do osso. 

Gene Ontology 
Fold 
Enrichment 

NAD(P)H dehydrogenase (quinone) activity (GO:0003955) 26.17 

collagen binding (GO:0005518) 22.17 

oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as 
acceptor (GO:0016655) 20.93 

respiratory chain complex (GO:0098803) 14.95 

oxidoreductase complex (GO:1990204) 13.34 

endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment (GO:0005793) 13.03 

bone development (GO:0060348) 11.9 

inner mitochondrial membrane protein complex (GO:0098800) 10.47 

ossification (GO:0001503) 9.48 

carbohydrate binding (GO:0030246) 7.31 

skeletal system development (GO:0001501) 6.68 

extracellular matrix (GO:0031012) 6.66 

collagen-containing extracellular matrix (GO:0062023) 6.52 

bounding membrane of organelle (GO:0098588) 2.66 

extracellular vesicle (GO:1903561) 2.61 

extracellular organelle (GO:0043230) 2.61 

organelle membrane (GO:0031090) 2.41 
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vesicle (GO:0031982) 2.36 

extracellular space (GO:0005615) 2.3 

extracellular region (GO:0005576) 2.11 

endomembrane system (GO:0012505) 2.1 

membrane (GO:0016020) 1.57 

 

Tabela 11: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do fígado. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

tryptophan catabolic process to kynurenine (GO:0019441) >100 

'de novo' NAD biosynthetic process (GO:0034627) >100 

'de novo' NAD biosynthetic process from tryptophan (GO:0034354) >100 

tryptophan catabolic process (GO:0006569) 99.29 

indole-containing compound catabolic process (GO:0042436) 99.29 

indolalkylamine catabolic process (GO:0046218) 99.29 

tryptophan metabolic process (GO:0006568) 82.74 

indolalkylamine metabolic process (GO:0006586) 58.41 

amine catabolic process (GO:0009310) 56.42 

cellular biogenic amine catabolic process (GO:0042402) 56.42 

aromatic amino acid family catabolic process (GO:0009074) 53.19 

indole-containing compound metabolic process (GO:0042430) 43.17 

benzene-containing compound metabolic process (GO:0042537) 39.72 

aromatic amino acid family metabolic process (GO:0009072) 37.23 

microbody lumen (GO:0031907) 25.68 

peroxisomal matrix (GO:0005782) 25.68 

cellular biogenic amine metabolic process (GO:0006576) 25.24 

cellular amine metabolic process (GO:0044106) 24.82 

amine metabolic process (GO:0009308) 21.9 

alpha-amino acid catabolic process (GO:1901606) 21.28 

cellular amino acid catabolic process (GO:0009063) 18.02 

dicarboxylic acid metabolic process (GO:0043648) 15.84 

acyl-CoA metabolic process (GO:0006637) 15.04 

thioester metabolic process (GO:0035383) 15.04 

organic acid catabolic process (GO:0016054) 13.02 

carboxylic acid catabolic process (GO:0046395) 13.02 

purine nucleoside bisphosphate metabolic process (GO:0034032) 12.87 

ribonucleoside bisphosphate metabolic process (GO:0033875) 12.87 

nucleoside bisphosphate metabolic process (GO:0033865) 12.87 

alpha-amino acid metabolic process (GO:1901605) 11.99 

microbody (GO:0042579) 11.58 

peroxisome (GO:0005777) 11.58 

vitamin binding (GO:0019842) 11.58 

small molecule catabolic process (GO:0044282) 11.44 
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cellular amino acid metabolic process (GO:0006520) 9.26 

aromatic compound catabolic process (GO:0019439) 9.23 

organic cyclic compound catabolic process (GO:1901361) 9.12 

cellular nitrogen compound catabolic process (GO:0044270) 9.01 

carboxylic acid biosynthetic process (GO:0046394) 8.7 

organic acid biosynthetic process (GO:0016053) 8.67 

heterocycle catabolic process (GO:0046700) 8.46 

purine-containing compound metabolic process (GO:0072521) 7.92 

nucleobase-containing small molecule metabolic process (GO:0055086) 7.54 

nucleoside phosphate metabolic process (GO:0006753) 7.22 

nucleotide metabolic process (GO:0009117) 6.85 

sulfur compound metabolic process (GO:0006790) 6.62 

monocarboxylic acid metabolic process (GO:0032787) 6.41 

carboxylic acid metabolic process (GO:0019752) 6.32 

small molecule biosynthetic process (GO:0044283) 6.31 

organic acid metabolic process (GO:0006082) 6.1 

oxoacid metabolic process (GO:0043436) 5.73 

mitochondrial matrix (GO:0005759) 5.65 

oxidoreductase activity (GO:0016491) 5.44 

organophosphate metabolic process (GO:0019637) 5.22 

oxidation-reduction process (GO:0055114) 5.12 

small molecule metabolic process (GO:0044281) 4.97 

organonitrogen compound catabolic process (GO:1901565) 4.33 

organic substance catabolic process (GO:1901575) 4.18 

cellular catabolic process (GO:0044248) 3.93 

transition metal ion binding (GO:0046914) 3.77 

catabolic process (GO:0009056) 3.66 

mitochondrion (GO:0005739) 3.6 

organic cyclic compound metabolic process (GO:1901360) 2.62 

cellular biosynthetic process (GO:0044249) 2.57 

heterocycle metabolic process (GO:0046483) 2.54 

cellular aromatic compound metabolic process (GO:0006725) 2.49 

cellular nitrogen compound metabolic process (GO:0034641) 2.48 

organic substance biosynthetic process (GO:1901576) 2.48 

biosynthetic process (GO:0009058) 2.43 

catalytic activity (GO:0003824) 2.38 

cytosol (GO:0005829) 2.29 

organonitrogen compound metabolic process (GO:1901564) 1.96 

cellular metabolic process (GO:0044237) 1.95 

organic substance metabolic process (GO:0071704) 1.86 

metabolic process (GO:0008152) 1.85 

primary metabolic process (GO:0044238) 1.8 

nitrogen compound metabolic process (GO:0006807) 1.79 
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cytoplasm (GO:0005737) 1.54 

regulation of cellular process (GO:0050794) 0.52 

membrane (GO:0016020) 0.5 

integral component of membrane (GO:0016021) 0.3 

intrinsic component of membrane (GO:0031224) 0.29 

 

Tabela 12: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do pulmão. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

apicolateral plasma membrane (GO:0016327) 39.55 

bicellular tight junction assembly (GO:0070830) 22.67 

tight junction assembly (GO:0120192) 21.92 

tight junction organization (GO:0120193) 21.21 

apical junction assembly (GO:0043297) 19.63 

bicellular tight junction (GO:0005923) 17.08 

tight junction (GO:0070160) 16.14 

apical junction complex (GO:0043296) 15.65 

ruffle membrane (GO:0032587) 13.7 

cell-cell junction assembly (GO:0007043) 11.83 

leading edge membrane (GO:0031256) 9.5 

cell-cell junction organization (GO:0045216) 9.04 

ruffle (GO:0001726) 8.3 

apical plasma membrane (GO:0016324) 7.68 

cell junction assembly (GO:0034329) 7.41 

apical part of cell (GO:0045177) 6.89 

cell-cell junction (GO:0005911) 6.78 

cell projection membrane (GO:0031253) 6.44 

late endosome (GO:0005770) 6.06 

cell leading edge (GO:0031252) 5.69 

anchoring junction (GO:0070161) 4.95 

cell adhesion molecule binding (GO:0050839) 4.51 

plasma membrane region (GO:0098590) 4.44 

extracellular vesicle (GO:1903561) 3.9 

extracellular organelle (GO:0043230) 3.9 

extracellular exosome (GO:0070062) 3.85 

vesicle (GO:0031982) 3 

extracellular space (GO:0005615) 2.94 

intrinsic component of plasma membrane (GO:0031226) 2.71 

integral component of plasma membrane (GO:0005887) 2.61 

extracellular region (GO:0005576) 2.48 

cytoplasmic vesicle (GO:0031410) 2.45 

intracellular vesicle (GO:0097708) 2.45 

plasma membrane (GO:0005886) 2.32 
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regulation of localization (GO:0032879) 2.3 

cell periphery (GO:0071944) 2.27 

transport (GO:0006810) 1.97 

establishment of localization (GO:0051234) 1.95 

localization (GO:0051179) 1.89 

membrane (GO:0016020) 1.62 

membrane-bounded organelle (GO:0043227) 1.32 

 

Tabela 13: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do cérebro. 

Gene Ontology 
Fold 
Enrichment 

clathrin-sculpted vesicle (GO:0060198) 21.45 

integral component of synaptic vesicle membrane (GO:0030285) 16.47 

glutamate secretion (GO:0014047) 14.95 

mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex (GO:0005847) 12.87 

dendritic spine development (GO:0060996) 12.43 

presynaptic endocytosis (GO:0140238) 11.56 

synaptic vesicle endocytosis (GO:0048488) 11.56 

intrinsic component of synaptic vesicle membrane (GO:0098563) 10.84 

long-term synaptic potentiation (GO:0060291) 10.73 

synaptic vesicle recycling (GO:0036465) 9.94 

regulation of dendritic spine morphogenesis (GO:0061001) 9.86 

synaptic vesicle cycle (GO:0099504) 9.74 

acidic amino acid transport (GO:0015800) 9.71 

positive regulation of dendritic spine development (GO:0060999) 9.58 

synaptic vesicle exocytosis (GO:0016079) 9.53 

vesicle-mediated transport in synapse (GO:0099003) 9.32 

exocytic vesicle membrane (GO:0099501) 9.19 

synaptic vesicle membrane (GO:0030672) 9.19 

regulation of dendritic spine development (GO:0060998) 9.13 

neurotransmitter secretion (GO:0007269) 9.12 

signal release from synapse (GO:0099643) 9.12 

associative learning (GO:0008306) 8.79 

neurotransmitter transport (GO:0006836) 8.76 

cellular response to nerve growth factor stimulus (GO:1990090) 8.74 

visual behavior (GO:0007632) 8.74 

response to nerve growth factor (GO:1990089) 8.27 

synaptic vesicle (GO:0008021) 7.67 

dendritic spine (GO:0043197) 7.31 

neuron spine (GO:0044309) 7.24 

exocytic vesicle (GO:0070382) 7 

small nuclear ribonucleoprotein complex (GO:0030532) 6.81 
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U2-type spliceosomal complex (GO:0005684) 6.5 

dendrite development (GO:0016358) 6.49 

regulation of dendrite development (GO:0050773) 6.44 

regulation of axonogenesis (GO:0050770) 6.28 

asymmetric synapse (GO:0032279) 6.25 

neuron to neuron synapse (GO:0098984) 6.22 

postsynaptic density (GO:0014069) 6.2 

positive regulation of neuron projection development (GO:0010976) 5.98 

regulation of neurotransmitter levels (GO:0001505) 5.96 

positive regulation of synaptic transmission (GO:0050806) 5.76 

postsynaptic specialization (GO:0099572) 5.76 

transport vesicle membrane (GO:0030658) 5.75 

regulation of synaptic plasticity (GO:0048167) 5.63 

mRNA splicing, via spliceosome (GO:0000398) 5.42 

RNA splicing, via transesterification reactions with bulged adenosine as nucleophile 
(GO:0000377) 5.42 

learning (GO:0007612) 5.42 

RNA splicing, via transesterification reactions (GO:0000375) 5.37 

signal release (GO:0023061) 5.18 

regulation of neuron projection development (GO:0010975) 4.99 

spliceosomal complex (GO:0005681) 4.99 

postsynapse (GO:0098794) 4.96 

GTPase activator activity (GO:0005096) 4.95 

glutamatergic synapse (GO:0098978) 4.95 

guanyl-nucleotide exchange factor activity (GO:0005085) 4.85 

transport vesicle (GO:0030133) 4.8 

modulation of chemical synaptic transmission (GO:0050804) 4.71 

regulation of trans-synaptic signaling (GO:0099177) 4.7 

presynapse (GO:0098793) 4.7 

regulation of mRNA processing (GO:0050684) 4.68 

regulation of small GTPase mediated signal transduction (GO:0051056) 4.68 

nucleoside-triphosphatase regulator activity (GO:0060589) 4.64 

Rho GTPase binding (GO:0017048) 4.62 

GTPase regulator activity (GO:0030695) 4.62 

trans-synaptic signaling (GO:0099537) 4.59 

synaptic signaling (GO:0099536) 4.56 

chemical synaptic transmission (GO:0007268) 4.53 

anterograde trans-synaptic signaling (GO:0098916) 4.53 

RNA splicing (GO:0008380) 4.39 

calmodulin binding (GO:0005516) 4.33 

regulation of synapse structure or activity (GO:0050803) 4.31 

protein threonine kinase activity (GO:0106311) 4.31 

protein serine kinase activity (GO:0106310) 4.31 
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dendrite (GO:0030425) 4.24 

dendritic tree (GO:0097447) 4.23 

positive regulation of GTPase activity (GO:0043547) 4.06 

synapse (GO:0045202) 4.01 

somatodendritic compartment (GO:0036477) 4.01 

enzyme activator activity (GO:0008047) 4 

growth cone (GO:0030426) 3.98 

distal axon (GO:0150034) 3.97 

microtubule binding (GO:0008017) 3.96 

regulation of GTPase activity (GO:0043087) 3.9 

mRNA processing (GO:0006397) 3.79 

positive regulation of cell projection organization (GO:0031346) 3.76 

regulation of plasma membrane bounded cell projection organization (GO:0120035) 3.76 

nuclear speck (GO:0016607) 3.7 

learning or memory (GO:0007611) 3.69 

tubulin binding (GO:0015631) 3.68 

regulation of cell projection organization (GO:0031344) 3.67 

small GTPase mediated signal transduction (GO:0007264) 3.65 

GTPase binding (GO:0051020) 3.64 

neuronal cell body (GO:0043025) 3.56 

cell body (GO:0044297) 3.56 

regulation of supramolecular fiber organization (GO:1902903) 3.53 

neuron projection morphogenesis (GO:0048812) 3.49 

small GTPase binding (GO:0031267) 3.49 

Ras GTPase binding (GO:0017016) 3.49 

plasma membrane bounded cell projection morphogenesis (GO:0120039) 3.46 

cell projection morphogenesis (GO:0048858) 3.43 

mRNA binding (GO:0003729) 3.42 

neuron projection development (GO:0031175) 3.41 

axon (GO:0030424) 3.37 

actin cytoskeleton organization (GO:0030036) 3.36 

cell part morphogenesis (GO:0032990) 3.29 

regulation of neurogenesis (GO:0050767) 3.29 

microtubule (GO:0005874) 3.27 

mRNA metabolic process (GO:0016071) 3.24 

neuron projection (GO:0043005) 3.19 

regulation of cytoskeleton organization (GO:0051493) 3.18 

protein serine/threonine kinase activity (GO:0004674) 3.16 

neuron development (GO:0048666) 3.15 

actin filament-based process (GO:0030029) 3.11 

cellular component morphogenesis (GO:0032989) 3.09 

regulation of nervous system development (GO:0051960) 3.02 

regulation of vesicle-mediated transport (GO:0060627) 2.99 
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cell junction (GO:0030054) 2.98 

brain development (GO:0007420) 2.94 

cell morphogenesis involved in neuron differentiation (GO:0048667) 2.94 

phospholipid binding (GO:0005543) 2.91 

protein kinase activity (GO:0004672) 2.9 

behavior (GO:0007610) 2.86 

neuron differentiation (GO:0030182) 2.84 

head development (GO:0060322) 2.84 

cell junction organization (GO:0034330) 2.83 

phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor (GO:0016773) 2.83 

ribonucleoprotein complex (GO:1990904) 2.79 

positive regulation of hydrolase activity (GO:0051345) 2.77 

kinase activity (GO:0016301) 2.73 

cytoskeleton organization (GO:0007010) 2.69 

protein domain specific binding (GO:0019904) 2.69 

negative regulation of cellular component organization (GO:0051129) 2.68 

central nervous system development (GO:0007417) 2.68 

nervous system development (GO:0007399) 2.66 

generation of neurons (GO:0048699) 2.66 

cell morphogenesis (GO:0000902) 2.64 

plasma membrane bounded cell projection organization (GO:0120036) 2.63 

cell projection organization (GO:0030030) 2.57 

neurogenesis (GO:0022008) 2.57 

RNA processing (GO:0006396) 2.55 

lipid binding (GO:0008289) 2.54 

vesicle membrane (GO:0012506) 2.53 

nuclear body (GO:0016604) 2.52 

transferase activity, transferring phosphorus-containing groups (GO:0016772) 2.47 

cytoplasmic vesicle membrane (GO:0030659) 2.47 

perinuclear region of cytoplasm (GO:0048471) 2.46 

protein phosphorylation (GO:0006468) 2.45 

plasma membrane bounded cell projection (GO:0120025) 2.44 

cell projection (GO:0042995) 2.43 

cytoskeletal protein binding (GO:0008092) 2.42 

positive regulation of catalytic activity (GO:0043085) 2.4 

regulation of cellular component biogenesis (GO:0044087) 2.39 

enzyme regulator activity (GO:0030234) 2.37 

regulation of cellular component organization (GO:0051128) 2.36 

cell-cell signaling (GO:0007267) 2.29 

regulation of anatomical structure morphogenesis (GO:0022603) 2.26 

regulation of organelle organization (GO:0033043) 2.21 

intracellular signal transduction (GO:0035556) 2.19 

cell development (GO:0048468) 2.15 



 

 

 

158 

 

positive regulation of molecular function (GO:0044093) 2.13 

positive regulation of cellular component organization (GO:0051130) 2.13 

secretory vesicle (GO:0099503) 2.09 

RNA binding (GO:0003723) 2.07 

regulation of hydrolase activity (GO:0051336) 2.06 

phosphorylation (GO:0016310) 2.02 

RNA metabolic process (GO:0016070) 1.94 

enzyme binding (GO:0019899) 1.92 

supramolecular complex (GO:0099080) 1.92 

regulation of transport (GO:0051049) 1.91 

adenyl ribonucleotide binding (GO:0032559) 1.9 

adenyl nucleotide binding (GO:0030554) 1.88 

ribonucleotide binding (GO:0032553) 1.88 

ATP binding (GO:0005524) 1.87 

purine ribonucleotide binding (GO:0032555) 1.87 

anion binding (GO:0043168) 1.87 

purine ribonucleoside triphosphate binding (GO:0035639) 1.86 

purine nucleotide binding (GO:0017076) 1.85 

phosphate-containing compound metabolic process (GO:0006796) 1.83 

cytosol (GO:0005829) 1.81 

phosphorus metabolic process (GO:0006793) 1.8 

protein localization (GO:0008104) 1.8 

regulation of catalytic activity (GO:0050790) 1.79 

cytoskeleton (GO:0005856) 1.78 

small molecule binding (GO:0036094) 1.75 

cellular localization (GO:0051641) 1.73 

nucleotide binding (GO:0000166) 1.72 

nucleoside phosphate binding (GO:1901265) 1.72 

cytoplasmic vesicle (GO:0031410) 1.72 

intracellular vesicle (GO:0097708) 1.72 

regulation of biological quality (GO:0065008) 1.71 

regulation of molecular function (GO:0065009) 1.71 

carbohydrate derivative binding (GO:0097367) 1.69 

regulation of localization (GO:0032879) 1.68 

regulation of cell communication (GO:0010646) 1.66 

regulation of signaling (GO:0023051) 1.66 

system development (GO:0048731) 1.62 

organelle organization (GO:0006996) 1.61 

macromolecule modification (GO:0043412) 1.6 

cellular component organization (GO:0016043) 1.58 

multicellular organism development (GO:0007275) 1.56 

cellular component organization or biogenesis (GO:0071840) 1.56 

cell communication (GO:0007154) 1.52 
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signaling (GO:0023052) 1.51 

anatomical structure development (GO:0048856) 1.51 

developmental process (GO:0032502) 1.49 

nucleoplasm (GO:0005654) 1.47 

macromolecule metabolic process (GO:0043170) 1.4 

nitrogen compound metabolic process (GO:0006807) 1.38 

primary metabolic process (GO:0044238) 1.38 

cytoplasm (GO:0005737) 1.36 

cellular metabolic process (GO:0044237) 1.35 

organic substance metabolic process (GO:0071704) 1.32 

protein binding (GO:0005515) 1.29 

intracellular anatomical structure (GO:0005622) 1.28 

regulation of cellular process (GO:0050794) 1.23 

biological regulation (GO:0065007) 1.22 

regulation of biological process (GO:0050789) 1.22 

cellular process (GO:0009987) 1.22 

intracellular organelle (GO:0043229) 1.22 

binding (GO:0005488) 1.2 

organelle (GO:0043226) 1.2 

biological_process (GO:0008150) 1.12 

molecular_function (GO:0003674) 1.11 

cellular anatomical entity (GO:0110165) 1.07 

cellular_component (GO:0005575) 1.07 

intrinsic component of membrane (GO:0031224) 0.61 

integral component of membrane (GO:0016021) 0.56 

extracellular space (GO:0005615) 0.52 

extracellular region (GO:0005576) 0.52 

DNA-binding transcription factor activity (GO:0003700) 0.28 

DNA-binding transcription factor activity, RNA polymerase II-specific (GO:0000981) 0.26 

molecular transducer activity (GO:0060089) 0.24 

signaling receptor activity (GO:0038023) 0.24 

transmembrane signaling receptor activity (GO:0004888) 0.23 

G protein-coupled receptor activity (GO:0004930) 0.06 

 

Tabela 14: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do rim. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

carbohydrate:cation symporter activity (GO:0005402) 52.65 

monosaccharide transmembrane transporter activity (GO:0015145) 36.63 

sugar transmembrane transporter activity (GO:0051119) 33.7 

Golgi lumen (GO:0005796) 12.39 

heparin binding (GO:0008201) 11.28 

growth factor binding (GO:0019838) 10.68 
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extracellular matrix structural constituent (GO:0005201) 9.97 

glycosaminoglycan binding (GO:0005539) 9.08 

collagen-containing extracellular matrix (GO:0062023) 8.44 

apical plasma membrane (GO:0016324) 8.03 

sulfur compound binding (GO:1901681) 7.98 

apical part of cell (GO:0045177) 6.76 

extracellular matrix (GO:0031012) 6.7 

calcium ion binding (GO:0005509) 5.17 

endopeptidase activity (GO:0004175) 5 

peptidase activity (GO:0008233) 4.8 

cell adhesion (GO:0007155) 4.67 

biological adhesion (GO:0022610) 4.64 

tube morphogenesis (GO:0035239) 4.44 

plasma membrane region (GO:0098590) 4.12 

extracellular exosome (GO:0070062) 4.02 

regulation of cell migration (GO:0030334) 4.01 

extracellular vesicle (GO:1903561) 3.98 

extracellular organelle (GO:0043230) 3.97 

tube development (GO:0035295) 3.92 

anatomical structure formation involved in morphogenesis (GO:0048646) 3.79 

cell surface (GO:0009986) 3.78 

anchoring junction (GO:0070161) 3.78 

regulation of cell motility (GO:2000145) 3.75 

cell migration (GO:0016477) 3.66 

regulation of locomotion (GO:0040012) 3.59 

localization of cell (GO:0051674) 3.41 

cell motility (GO:0048870) 3.41 

small molecule metabolic process (GO:0044281) 3.13 

extracellular space (GO:0005615) 3.11 

extracellular region (GO:0005576) 2.92 

vesicle (GO:0031982) 2.51 

metal ion binding (GO:0046872) 1.96 

plasma membrane (GO:0005886) 1.95 

cation binding (GO:0043169) 1.93 

cell periphery (GO:0071944) 1.91 

organonitrogen compound metabolic process (GO:1901564) 1.82 

catalytic activity (GO:0003824) 1.8 

ion binding (GO:0043167) 1.74 

nucleus (GO:0005634) 0.44 

nucleic acid binding (GO:0003676) 0.16 
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Tabela 15: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do coração. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

cardiac myofibril (GO:0097512) 100 

ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis (GO:0055010) 46.21 

ventricular cardiac muscle tissue development (GO:0003229) 40.33 

cardiac muscle tissue morphogenesis (GO:0055008) 36.36 

muscle tissue morphogenesis (GO:0060415) 30.81 

cardiac ventricle morphogenesis (GO:0003208) 30.81 

muscle organ morphogenesis (GO:0048644) 28.44 

cardiac chamber morphogenesis (GO:0003206) 20.8 

cardiac muscle tissue development (GO:0048738) 19.78 

sarcomere (GO:0030017) 17.23 

cardiac chamber development (GO:0003205) 15.57 

myofibril (GO:0030016) 15.57 

contractile fiber (GO:0043292) 14.91 

heart morphogenesis (GO:0003007) 12.73 

striated muscle tissue development (GO:0014706) 11.21 

muscle tissue development (GO:0060537) 10.64 

 

Tabela 16: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do músculo esquelético. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

sarcomere (GO:0030017) 16.87 

myofibril (GO:0030016) 15.24 

contractile fiber (GO:0043292) 14.6 

 

Tabela 17: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do tecido adiposo marrom. 

Gene Ontology 
Fold 
Enrichment 

mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone (GO:0006120) >100 

NADH dehydrogenase activity (GO:0003954) >100 

NADH dehydrogenase (quinone) activity (GO:0050136) >100 

NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity (GO:0008137) >100 

NAD(P)H dehydrogenase (quinone) activity (GO:0003955) >100 

respiratory chain complex I (GO:0045271) >100 

NADH dehydrogenase complex (GO:0030964) >100 

mitochondrial respiratory chain complex I (GO:0005747) >100 

mitochondrial respirasome (GO:0005746) 97.62 

oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as 
acceptor (GO:0016655) 86.88 

respirasome (GO:0070469) 86.88 
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respiratory chain complex (GO:0098803) 82.74 

mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport (GO:0042775) 78.09 

ATP synthesis coupled electron transport (GO:0042773) 77.23 

oxidative phosphorylation (GO:0006119) 71.8 

respiratory electron transport chain (GO:0022904) 63.18 

electron transport chain (GO:0022900) 48.81 

inner mitochondrial membrane protein complex (GO:0098800) 48.27 

cellular respiration (GO:0045333) 43.44 

ATP metabolic process (GO:0046034) 41.37 

mitochondrial protein complex (GO:0098798) 25.93 

generation of precursor metabolites and energy (GO:0006091) 21.04 

mitochondrial inner membrane (GO:0005743) 17.41 

organelle inner membrane (GO:0019866) 15.51 

 

Tabela 18: Vias enriquecidas pelo proteoma exossomal exclusivo do tecido adiposo branco. 

Gene Ontology Fold Enrichment 

Golgi transport complex (GO:0017119) 81.77 

vesicle tethering complex (GO:0099023) 32.71 

phagophore assembly site (GO:0000407) 30.66 

trans-Golgi network membrane (GO:0032588) 17.89 

Golgi organization (GO:0007030) 12.53 

endoplasmic reticulum to Golgi vesicle-mediated transport (GO:0006888) 11.15 

trans-Golgi network (GO:0005802) 9.73 

Golgi vesicle transport (GO:0048193) 6.75 

protein transport (GO:0015031) 3.41 

organelle subcompartment (GO:0031984) 3.41 

intracellular transport (GO:0046907) 3.38 

peptide transport (GO:0015833) 3.35 

amide transport (GO:0042886) 3.27 

establishment of protein localization (GO:0045184) 3.23 

macromolecule localization (GO:0033036) 2.87 

vesicle-mediated transport (GO:0016192) 2.86 

bounding membrane of organelle (GO:0098588) 2.82 

organic substance transport (GO:0071702) 2.75 

endoplasmic reticulum (GO:0005783) 2.69 

protein localization (GO:0008104) 2.68 

organelle membrane (GO:0031090) 2.42 

endomembrane system (GO:0012505) 2.37 

cytoplasm (GO:0005737) 1.58 

intracellular anatomical structure (GO:0005622) 1.32 
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2.5 Análise do Proteoma Exossomal Derivados De Explantes Teciduais Identifica uma 

Assinatura Associada ao Exercício  

 

Uma vez que foram identificadas as proteínas exossomais exclusivas para cada explante 

tecidual, nós verificamos se comparando os proteoma exossomal dos camundongos treinados 

com o dos camundongos sedentários poderia haver uma assinatura global determinada pelo 

exercício (Figura 12A). Nós buscamos por proteínas presentes em pelo menos ≥ 50% das 

amostras presentes nos exossomos dos camundongos sedentários ou nos exossomos dos 

camundongos treinados, e desses, nós selecionamos aqueles que apresentaram um aumento de 

pelo menos 10-fold ou com uma grande diferença entre os grupos com um false discovery rate 

(FDR) <0.05 (Figura 12B). Baseado nesse critério, 3 proteínas exossomais foram identificadas 

como proteínas enriquecidas pelo exercício (Figura 12C): Quinone oxidoreductase-like protein 

1 (Cryzl1), Protein pelota homolog (Pelo), e Sec24-related gene family, member B (S. 

cerevisiae) (Sec24b) (Figura 12C).  
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Figura 43: Treinamento Físico Induz Assinatura Exossomal Específica. (A): Heat Map representando as proteínas 

exossomais entre os camundongos sedentários e treinados. (B): Heat Map mostrando as proteínas exossomais 

diferencialmente expressas entre os camundongos sedentários e treinados. A escala mostra a intensidade da 

proteína detectada na espectrometria de massa (area). (C): Proteínas exossomais enriquecidas com o treinamento 

físico encontradas considerando aquelas que foram detectadas em pelo menos >50% das amostras em pelo menos 

um dos grupos. A escala mostra a intensidade da proteína detectada na espectrometria de massa (area). 
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A classificação das vias relacionadas à essas 3 proteínas usando a plataforma STRING 

(https://string-db.org/) revelou que Cryzl1está envolvida em diferentes processos catabólicos 

(por exemplo, drug catabolic process, neurotransmitter catabolic process, phenol-containing 

compound metabolic process, e dopamine catabolic process); Sec24b está envolvida em 

processos relacionados à COPII (por exemplo, COPII-coated vesicle budding, COPII vesicle 

coating, COPII-coated vesicle cargo loading, protein transport, e vesicle-mediated transport); 

e Pelo está envolvida em tradução proteica (por exemplo, translation, translational initiation, 

cytoplasmic translation, ribosome biogenesis, e posttranscriptional regulation of gene 

expression (Figura 13).  

 

 

 

https://string-db.org/
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Figura 44: STRING demonstra classificação das proteínas exossomais enriquecidas com o treinamento físico. 

Proteínas parceiras (esquerda) e Vias associadas encontradas pelo Gene Ontology (direita) para Cryzl1, Sec24b, e 

Pelo. 

 

Além disso, a análise de Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) (SUBRAMANIAN; 

TAMAYO; MOOTHA, 2014) revelou que o exercício induziu o enriquecimento de vias 

relacionadas a tradução de proteínas nos exossomos como, por exemplo, translation factor 

activity RNA binding, translation initiation factor activity, translation regulator activity nucleic 
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acid binding, e translation regulator activity, e que proteínas Eif estavam enriquecidas nessas 

vias (Figuras 14A-14C).  

 

 

Figura 45: Treinamento Físico Induz Assinatura Exossomal Específica.  (A): As 4 principais vis encontradas pelo 

Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) utilizando o Gene Ontology gene set baseada na comparação entre os 

exossomos dos explantes teciduais dos camundongos sedentário com dos camundongos treinados. O gráfico as 

vias enriquecidas considerando-se um FDR < 0.05. (B): Gráfico de enriquecimento gerado pelo GSEA para a via 

mais enriquecida (C): Proteínas encontradas enriquecidas em todas as vias de sinalização alteradas. 

 

2.6 O treinamento físico afeta o organotropismo dos exossomos derivados de explantes 

teciduais   
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Para avaliar se os exossomos derivados dos diferentes explantes teciduais colonizam 

órgãos específicos, e se o treinamento físico poderia mudar essa colonização, nós injetamos, 

retro orbitalmente, 1μg dos exossomos marcados fluorescentmente com NIR (do inglês near 

infrared - CellVue® Burgundy Fluorescent Cell Labeling Kit) em camundongos Balb/c 

sedentários, e, 24 h após a injeção, foi quantificado a biodistribuição dos exossomos em 

diferentes órgãos (pulmão, fígado, linfonodo, baço, tíbia/fêmur, cérebro, rim, quadríceps, tecido 

adiposo branco, tecido adiposo marrom, coração, adrenal, timo) (Figura 15 e S1-S11). 
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Figura 46: Desenho experimental para o ensaio de biodistribuição dos exossomos derivados de explantes teciduais 

murinos. 

 

 Nós observamos um alto consumo dos exossomos derivados de todos os explantes 

teciduais no pulmão, fígado e baço, sendo que os exossomos derivados do timo, baço e 

linfonodo foram os que apresentaram maiores consumo nesses tecidos (Figuras 16A-16C). 

Mais importante, o treinamento físico aumentou o consume dos exossomos derivados do timo 

no pulmão, no fígado, no baço e no rim (Figuras 16A, 16B, 16C, 16E), além de aumentar o 

consumo dos exossomos derivados do fígado e baço no fígado e no baço (Figuras 16B-16C), 

sugerindo que os exossomos derivado do timo, fígado e baço são fatores que poderiam 

influenciar as adaptações ao treinamento físico nesses tecidos. Contrariamente, o treinamento 

físico reduziu o consumo dos exossomos derivados do músculo esquelético no pulmão, baço, 

fígado e quadríceps (Figuras 16A, 16B, 16C, 16J). Além disso, os exossomos do músculo 

esquelético foram pouco consumidos pelos outros tecidos, sugerindo que, em termos de 

exossomos, os exossomos derivados do músculo esquelético não são os maiores contribuintes 

para as adaptações do organismo induzido pelo treinamento físico.  
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Figura 47: Treinamento físico afeta o organotropismo dos exossomos derivados de explantes teciduais. Consumo 

dos exossomos no pulmão (A), fígado (B), baço (C), osso (D), rim (E), linfonodo (F), cérebro (G), coração (H), 

tecido adiposo branco (WAT) (I), Quadríceps (J), e tecido adiposo marrom (BAT) (K). Dados apresentados como 

média ± erro padrão da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student para dados não pareados 

bicaudal. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

Por fim, em um estudo piloto, nós testamos se os exossomos derivados do sangue de 

humanos recapitulariam os resultados de biodistribuição dos exossomos derivados dos 

diferentes explantes teciduais murinos. Novamente, nós injetamos, retro orbitalmente, 1μg dos 

exossomos marcados fluorescentmente com NIR (do inglês near infrared - CellVue® 

Burgundy Fluorescent Cell Labeling Kit) em camundongos severamente imunodeficientes 

NOD.CB17-Prkdc SCID/J  sedentários, e, 24 h após a injeção, foi quantificado a biodistribuição 

dos exossomos em diferentes órgãos (pulmão, fígado, cérebro, baço, tíbia/fêmur, adrenal, 

coração). Nós analisamos os exossomos derivados do sangue que foram coletados de um 

indivíduo treinado em repouso e imediatamente após sessão aguda de exercício (60 minutos de 

corrida). Similar aos resultados encontrados nos exossomos derivados dos diferentes explantes 
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teciduais murinos, os exossomos derivados do sangue humano foram consumidos 

majoritariamente pelo pulmão, fígado e baço (Figuras 17A-17C, 17J). No geral, todos esses 

resultados sugerem que o treinamento físico é capaz de afetar o consumo do exossomos de 

diferentes explantes teciduais murinos, e que os exossomos derivados do sangue humano parece 

recapitular o organotropismo dos exossomos murinos.  

 

 



 

 

 

174 

 

 

Figura 48: Exossomos derivados do sangue humano é majoritariamente consumido pelo pulmão, fígado e baço. 

Consumo dos exossomos no pulmão (A), fígado (B), baço (C), osso (D), timo (E), adrenal (F), rim (G), coração 

(H), cérebro (I). J: Imagem dos órgãos inteiros dos exossomos derivados do sangue humano marcados com NIR 

dye usando o sistema de imagem Odyssey (LI-COR Biosciences). Dados apresentados como média ± erro padrão 

da média. Para as análises estatísticas foi utilizado o teste t de Student para dados não pareados bicaudal. *p < 

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ****p < 0,0001. 

 

3 CONCLUSÃO 
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Até onde temos conhecimento, esse foi o primeiro estudo a verificar se o exercício 

afetaria a liberação, proteoma e organotropismo de exossomos de 12 diferentes explantes 

teciduais e do sangue. Demonstramos que os exossomos de todos os explantes teciduais e do 

sangue expressam proteínas comuns, as quais podem auxiliar nos protocolos de isolamento de 

exossomos de explantes teciduais. Além disso, esse foi o primeiro estudo a caracterizar as 

proteínas exossomais exclusivas de cada tecido, o que pode auxiliar a determinar a origem dos 

exossomos. Nós demonstramos que o exercício alterou a liberação, proteoma e organotropismo 

dos exossomos dos diferentes explantes teciduais, resultados esses que ajudarão à melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos nas adaptações do organismo induzidas pelo 

exercício físico, mais especificamente pelos exossomos liberados por diferentes tecidos.  

Assim, concluímos que os resultados aqui encontrados poderão dar início à novas linhas 

de pesquisa que irão auxiliar na compreensão das alterações fisiológicas do organismo e da 

comunicação tecidual induzidas pelos exossomos frente ao estímulo do exercício físico. Isso 

ampliará o conhecimento das bases celulares e moleculares da fisiologia e bioquímica do 

exercício, dando suporte científico para a recomendação da prática regular de exercício físicos 

para a saúde. Por além disso, novos mecanismos, quando desvendados, podem auxiliar no 

desenvolvimento de intervenções farmacológicas, com o intuito de mimetizar e/ou maximizar 

alguns dos efeitos benéficos do treinamento físico, principalmente em doenças crônico 

degenerativas onde a prática de treinamento físico é proscrita ou ainda não pode ser 

recomendada. 

 

4 MÉTODOS 

 

4.1 Animais  
 

Todos os experimentos com camundongos foram realizados de acordo com as diretrizes 

do Institutional Animal Care and Use Committees (IACUC) e American Association for 

Laboratory Animal Science (AALAS) (Protocolo animal: Weill Cornell Medicine 0709-666A). 

A amostra desse projeto foi composta por camundongos fêmeas da linhagem BALB/C e 

camundongos fêmeas imunodeficientes NOD/SCID/γc-/- (NSG) com idade de 8 semanas. Os 
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camundongos foram monitorados para estresse, doenças, ou crescimento tecidual anormal, e 

sacrificados caso fosse observado deterioração da saúde.  Os camundongos foram providos com 

água e ração ad libitum e mantidos em biotério livre de patógenos. O sangue dos camundongos 

(0,25-1ml) foi coletado do sinus retro orbital por um tubo capilar (Fisher Scientific) e colocados 

em um tubo contendo EDTA (Fisher Scientific). Os camundongos foram sacrificados 

imediatamente após a última sessão de treino em câmara de CO2. O explantes teciduais e o 

plasma dos camundongos foi agrupado dentro do mesmo grupo para o isolamento dos 

exossomos. Para os explantes teciduais, os tecidos foram cortados em pequenos pedaços (por 

volta de 1mm3) e culturados por 16-18 horas em meio de cultura RPMI livre de soro e 

suplementado com penicilina (100 U/ml) e estreptomicina (100 mg/ml). 

 

4.2 Protocolo de treinamento físico aeróbio  

 

O treinamento físico aeróbio foi realizado segundo o protocolo desenvolvido por 

Ferreira et al. (2007) em sistema de esteira (FERREIRA et al., 2007). O treinamento físico teve 

duração de 4 semanas. Todos os camundongos realizaram 5 sessões semanais com aumento 

progressivo do tempo, chegando a 60 minutos, e aumento progressivo de sobrecarga de 

trabalho, chegando a 60% da velocidade máxima conseguida na avaliação da tolerância ao 

esforço físico máximo que corresponde a intensidade de máxima fase estável de lactato. Esse 

trabalho é caracterizado como de moderada intensidade com predomínio de metabolismo 

aeróbio.  

 

  

 

4.3 Purificação, caracterização e análise dos exossomos derivados explantes teciduais 

 

Os exossomos derivados dos explantes teciduais foram purificadas por 

ultracentrifugações sequenciais. A contaminação celular foi removida do sobrenadante dos 

explantes teciduais por centrifugação em 500xg por 10 minutos. Para remover corpos 
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apoptóticos e grandes debris celulares, o sobrenadante foi centrifugado em 3000xg por 20 

minutos, seguido por centrifugação em 12000xg por 20 minutos para remover grandes 

microvesículas. Os exossomos foram coletados por ultracentrifugação em tubos de 

ultracentrifugação de 4 ou 31 mL (#355645 and #355631, Beckman Coulter) em 100.000xg for 

70 minutos. Os exossomos foram lavados em PBS e ultracentrifugados novamente em 

100.000xg em rotores ângulo-fixados de 50.4T1 ou 70Ti na ultracentrífuga Beckman Coulter 

Optima XE or XPE. O pellet final de exossomos foi ressuspendido em PBS, e a concentração 

proteica foi mensurada por BCA (Pierce, Thermo Fisher Scientific). O número e o tamanho dos 

exossomos foi analisado usando o sistema de caracterização de nanopartículas NS500 

(NanoSight, Malvern Instruments) equipado com laser violeta (405nm). 

 

4.4 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

 Para a marcação negativa da análise de microscopia eletrônica de transmissão, 0.1 

mg/ml de exossomos em PBS foram colocados em uma grade revestida com formvar /carbono 

e deixados em repouso por 1 minuto. As amostras foram manchadas e coradas negativamente 

com 4 gotas sucessivas de 1,5% de acetato de uranila (aqu), manchando as amostras entre cada 

gota. Após a última gota da marcação, a grade foi enxugada e seca ao ar. As grades foram 

fotografadas com um microscópio eletrônico de transmissão JEOL JSM 1400 (JEOL, USA, 

Ltd, Peabody, MA) operando a 100Kv. As imagens foram capturadas em uma câmera Veleta 

2K x 2K CCD (Olympus-SIS, Munich, Germany). 

 

4.5 Análise dependente de dados de amostras de exossomos 

 

As amostras de exossomos (tipicamente 5µg – ajuste baseado sobre a análise de BCA) 

foram secadas por centrifugação a vácuo e redissolvidas em 30-50µL 8M Uréia/50mM 

bicarbonato de amônio/10mm DTT. Após a lise e redução, as proteínas foram alquiladas com 

20 ou 30mM iodoacetamida (Sigma). As proteínas foram digeridas com Endopeptidase Lys C 

(Wako) em < 4M de uréia seguido de tripsinização (Promega) em < 2M Uréia. Os peptídeos 

foram dessalinizado e concentrados por extração de fase sólida baseada em  Empore C18 antes 
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da análise por alta resolução/alta precisão de massa de fase reversa (C18) nano-LC-MS/MS. 

Tipicamente, 30% das amostras foram injetadas. Os peptídeos foram separados em uma coluna 

(12cm/75mm, 3mm beads, Nikkyo Technologies) em 200 ou 300 nl/min com um gradiente 

aumentando de 1% Buffer B/95% buffer A até 40% buffer B/60% Buffer A por tipicamente 90 

ou 120 min (buffer A: 0.1% formic acid, buffer B: 0.1% formic acid in 80% acetonitrile). 

Espectometros de massa  (Q-Exactive, Q-Exactive Plus, Q-Exactive-HF or Fusion Lumos, 

Thermo Scien- tific) foram operados em modo de íon positivo dependente de dados (DDA). 

 

4.6 Análise de proteômica  

 

Os dados de nano-LC-MS/MS de alta resolução/alta precisão foram processados usando 

Proteome Discoverer 1.4.1.14 (Thermo-Scientific, 2012)/Mascot 2.5 (Perkins et al., 1999). Os 

dados gerados foram analisados com UniProt’s Complete MOUSE proteome usando os 

seguintes parâmetros: Enzima: Trypsin/P, máximo permitido de locais de clivagem perdidos: 

2, tolerância de massa de precursor monoisotópico: 10 ppm, tolerância de massa de fragmento 

monoisotópico: 0.02 Da, modificações dinâmicas: Oxidation (M), Acetyl (Protein N-term), 

modificação estática: Carbamidomethyl (C). Um filtro foi usado para calcular peptide False 

Discovery Rates (FDR) dos peptídeos, os quais foram calculados por arquivo. Um false 

discovery rate (FDR) de 1% foi aplicado para cada arquivo separado do LC-MS/MS.  

 

4.7 Análises computacionais 

 

Os dados de Tandem MS foram analisados com o software Proteome Discoverer 

v1.4/MASCOT. A abundância relativa de uma determinada proteína foi calculada a partir da 

área média dos três sinais de peptídeo mais intensos. Para esse software, essa medida de 

abundância varia aproximadamente 4 ordens de magnitude, resultando em uma faixa de sinal 

inferior a 0,8-1,2 X 106, que pode ser integrada para as proteínas de baixa abundância. As 

proteínas que apresentaram intensidades de área abaixo da faixa mínima ou não foram 

detectadas, foram atribuídas com uma área zero. Para as proteínas que foram identificadas por 
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vários UniProt ID, os valores da sonda (com base nos UniProt ID) foram recolhidos ao nível da 

proteína usando a sonda com a intensidade máxima. 

Para a análise de frequência de proteínas exossomais baseada na presença ou ausência 

de proteínas, a abundância das proteínas não foi considerada; as proteínas foram classificadas 

como detectadas ou não detectadas nas diferentes amostras. The same criteria were applied for 

identifying exclusive markers across plasma samples. A geração dos heatmaps e a comparação 

entre as proteínas exossomais dos camundongos sedentários e treinados foram conduzidas pelo  

Morpheus (https://software.broadinstitute.org/morpheus). As proteínas diferencialmente 

expressas entre os camundognos sedentários e treinados foram classificadas pela estatística de 

teste t de Student utilizando 1000 permutações. Essa lista foi posteriormente filtrada para 

aquelas proteínas detectadas ema o menos 50% das amostras para um mesmo grupo. Para 

análise de Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) (SUBRAMANIAN; TAMAYO; MOOTHA, 

2014), nós usamos todo o conjunto de dados gerado na proteômica. Gene sets de Molecular 

signatures database (MSigDB, https://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/index.jsp) v5.1 

foram usados para o GSEA (C5: 825 gene sets baseado no termo Gene Ontology [GO]). Os 

parâmetros padrão foram usados para identificar gene sets significativamente enriquecidos. 

 

4.8 Biodistribuição dos exossomos derivados de explantes teciduais 

 

Os exossomos foram primeiramente marcado com near-infrared dye CellVue NIR815 

(eBioscience) seguindo as especificações do fabricante, seguindo por lavagem com PBS e 

peletando os exossomos por ultracentrifugação em 100.000g por 70 minutos em 10 °C. Os 

exossomos marcados (1μg) foram ressuspendidos em 100 μl de PBS, ou um volume equivalente 

de uma mistura com a reação mock, foram retro orbitalmente injetados nos camundongos. 24 

horas após a injeção, os tecidos foram coletados e analisando o sistema de imagem Odyssey 

(LI-COR Biosciences). 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

https://software.broadinstitute.org/morpheus
https://www.broadinstitute.org/gsea/msigdb/index.jsp
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 Os resultados foram apresentados em média ± erro padrão da média. Foi aplicado teste 

t-Student bicaudal para amostras não-pareadas. O nível de significância adotado neste estudo 

foi de p < 0,05. 

 

5 FIGURAS E TABELAS SUPLEMENTARES 
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Figura S1: Biodistribuição dos exossomos derivados do timo. 
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Figura S2: Biodistribuição dos exossomos derivados baço. 
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Figura S3: Biodistribuição dos exossomos derivados linfonodo.  
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Figura S4: Biodistribuição dos exossomos derivados do osso. 
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Figura S5: Biodistribuição dos exossomos derivados do cérebro. 
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Figura S6: Biodistribuição dos exossomos derivados do rim. 
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Figura S7: Biodistribuição dos exossomos derivados fígado. 
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Figura S8: Biodistribuição dos exossomos derivados do pulmão. 
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Figura S9: Biodistribuição dos exossomos derivados músculo esquelético. 
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Figura S10: Biodistribuição dos exossomos derivados do tecido adiposo branco.  
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Figura S11: Biodistribuição dos exossomos derivados do tecido adiposo marrom. 
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Tabela S1: Proteínas exossomais exclusivas do sangue.  

Accession Description GN 

Sed Blood (LOG10 

expression) 

Exer Blood (LOG10 

expression) 

O08538 Angiopoietin-1 Angpt1 7.276461804 0 

E9QAD6 ATP synthase-coupling factor 6, mitochondrial (Fragment)  Atp5j 7.39497672 0 

A0A0U1R

NN8 CCR4-NOT transcription complex subunit 3 (Fragment)  Cnot3 7.206286044 0 

A0A0R4J0
E1 Fibrinogen-like protein 1  Fgl1 7.029789471 0 

E9Q2E4 Protein Gm15800  Gm15800 7.141449773 0 

Q8CFX1 GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein  H6pd 6.983445857 0 

A0A075B
5Y3 Protein Ighv1-80 (Fragment)  Ighv1-80 6.859798547 0 

F6YQT7 Protein Lipi  Lipi 7.62838893 0 

E9Q8F4 NAD(P) transhydrogenase, mitochondrial  Nnt 7.109915863 0 

V9GXF6 Zinc finger protein 280D (Fragment)  Zfp280d 7.106870544 0 

O89020 Afamin  Afm 7.949390007 7.86516322 

Q8R0Z6 Angiopoietin-related protein 6  Angptl6 7.971275849 8.458788882 

D3YXE8 Apolipoprotein C-II (Fragment)  Apoc2 8.38327665 8.215901813 

Q61268 Apolipoprotein C-IV  Apoc4 8.042969073 8.298853076 

A0A0U1R

NV1 

Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 5 

(Fragment)  C1qtnf5 7.714245911 8.108226656 

A2A998 Complement component C8 alpha chain  C8a 7.051923916 7.199206479 

P11680 Properdin  Cfp 7.745543202 7.790144365 

O88200 C-type lectin domain family 11 member A  Clec11a 7.236537261 7.411788005 

Q8CF98 Collectin-10  Colec10 7.8409212 8.278296208 

A0A0R4J0
M6 Collectin-11  Colec11 8.421274791 8.754883228 

P14847 C-reactive protein  Crp 7.623869268 8.068927612 

B2RRC9 Coagulation factor VIII  F8 7.315130317 8.457730548 

P01642 Ig kappa chain V-V region L7 (Fragment)  Gm10881 8.960946196 8.908377772 

P06327 Ig heavy chain V region VH558 A1/A4  Gm5629 7.890197386 8.333447274 

P01741 Ig heavy chain V region  HVM00 8.681874122 8.815378485 

P01867 Ig gamma-2B chain C region  Igh-3 7.409933123 8.431041945 

P01863 Ig gamma-2A chain C region, A allele  Ighg 8.011570444 8.861534411 

A0A075B

5U0 Protein Ighv1-12  Ighv1-12 8.298197867 8.40277707 

A0A0A6Y

XA5 MCG114298 (Fragment)  Ighv1-15 8.911370707 8.858416878 

A0A0A6Y
XN4 Protein Ighv1-18 (Fragment)  Ighv1-18 8.843793198 8.966986025 

A0A075B
5T1 Protein Ighv12-3 (Fragment)  Ighv12-3 8.728434951 9.173477643 

A0A087W

PN7 Protein Ighv13-2  Ighv13-2 7.71130096 7.870345371 

A0A075B

5V4 Protein Ighv1-37  Ighv1-37 8.25358029 8.372912003 
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A0A075B
5T4 Protein Ighv1-4 (Fragment)  Ighv1-4 8.567849451 8.729569726 

A0A075B

5V8 Protein Ighv1-47  Ighv1-47 7.920957706 7.883888458 

A0A075B

5T5 Protein Ighv1-5  Ighv1-5 8.435047641 8.429913698 

A0A075B

5W5 Protein Ighv1-54 (Fragment)  Ighv1-54 7.952744024 8.353723938 

A0A075B

5X2 Protein Ighv1-63 (Fragment)  Ighv1-63 7.986726959 8.060320029 

A0A075B
5X6 Protein Ighv1-67  Ighv1-67 8.300812794 8.437116093 

A0A0B4J1
M0 Protein Ighv1-77  Ighv1-77 7.977403481 8.446070936 

A0A075B

5Y4 Protein Ighv1-81 (Fragment)  Ighv1-81 9.19893187 8.988558957 

A0A0B4J1

J7 Protein Ighv1-82  Ighv1-82 8.07773118 8.197004728 

A0A075B

5P8 Protein Ighv2-2 (Fragment)  Ighv2-2 8.191171456 8.624797579 

P18531 Ig heavy chain V region 3-6  Ighv3-6 8.278067331 8.619510721 

A0A075B

5X4 Protein Ighv8-11 (Fragment)  Ighv8-11 8.530071569 8.740046724 

A0A0G2J

DE1 MCG116913 (Fragment)  Ighv8-12 8.459543258 9.049605613 

A0A0A6Y

Y60 Protein Ighv8-5 (Fragment)  Ighv8-5 8.360214613 8.745387121 

A0A0A6Y
XQ0 Protein Ighv8-8 (Fragment)  Ighv8-8 8.208172527 8.485579477 

A0A075B
5S1 Protein Ighv9-1  Ighv9-1 8.647676313 8.997735777 

P01758 Ig heavy chain V region 108A  Igh-VJ558 7.431524584 8.037426498 

A0A075B

5L1 Protein Igkv10-94 (Fragment)  Igkv10-94 8.301029996 8.784617293 

A0A075B
666 Protein Igkv12-47 (Fragment)  Igkv12-47 8.232742063 8.56549363 

A0A075B
5L4 Protein Igkv12-89  Igkv12-89 8.020775488 8.448242413 

A0A075B

5K7 Protein Igkv14-100  Igkv14-100 8.241048151 8.935910136 

A0A075B

5K5 Protein Igkv2-112  Igkv2-112 7.571126277 7.875234946 

A0A075B

5P1 Protein Igkv3-1 (Fragment)  Igkv3-1 7.770189023 7.814180981 

A0A0B4J1
J0 Protein Igkv4-50 (Fragment)  Igkv4-50 8.147985321 8.497758718 

J3QNZ9 Protein Igkv4-62  Igkv4-62 8.533772058 8.959709024 

A0N8I8 Protein Igkv4-73 (Fragment)  Igkv4-73 7.72664572 7.722304787 

A0A075B
5L7 Protein Igkv4-80 (Fragment)  Igkv4-80 8.504198919 8.938119269 

A0A075B

5L6 Protein Igkv4-81  Igkv4-81 8.223755454 8.407390904 

A0A075B

5L3 Protein Igkv4-90 (Fragment)  Igkv4-90 8.019946682 8.003029471 

A0A0G2J

GT0 Protein Igkv8-23-1 (Fragment)  Igkv8-23-1 8.475235223 8.515078675 

A0A075B

5N5 Protein Igkv8-26 (Fragment)  Igkv8-26 7.32756326 7.830267801 

A0A075B
5K2 Protein Igkv9-124  Igkv9-124 8.708590845 8.81130684 

A0A0B4J1
K5 Protein Iglv3 (Fragment)  Iglv3 8.736635498 8.96964884 
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G3X8Q6 Kinesin-like protein  Kifc2 7.626443025 7.847017098 

P01662 Ig kappa chain V-III region ABPC 22/PC 9245  KV3AA 8.184123354 8.452859336 

P01652 Ig kappa chain V-V region J606  KV5AK 8.454692449 8.555215405 

Q61805 Lipopolysaccharide-binding protein  Lbp 7.340642378 7.783975003 

P01725 Ig lambda-1 chain V region S178  LV1C 8.34321159 8.452706227 

O09111 

NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex 

subunit 11, mitochondrial  Ndufb11 6.976258249 7.04060234 

Q8R4V5 Oncoprotein-induced transcript 3 protein  Oit3 8.360214613 8.595275712 

Q60590 Alpha-1-acid glycoprotein 1  Orm1 7.624797579 7.80611211 

O70570 Polymeric immunoglobulin receptor  Pigr 7.139249218 7.773859552 

Q60963 Platelet-activating factor acetylhydrolase  Pla2g7 7.344981414 7.296006669 

Q60841 Reelin  Reln 8.148294097 8.596487134 

E9QPB2 Suprabasin  Sbsn 6.823800154 7.13225969 

Q06770 Corticosteroid-binding globulin  Serpina6 7.752893155 7.833911715 

A2AVA0 

Sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin 

domain-containing protein 1  Svep1 7.455301772 7.90960951 

H3BL73 Protein 1110032A03Rik (Fragment)  

1110032A0

3Rik 0 7.881840968 

Q9Z1R3 Apolipoprotein M  Apom 0 7.462098381 

Q9ES30 Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3  C1qtnf3 0 7.620031895 

Q8BH35 Complement component C8 beta chain  C8b 0 7.231724383 

Q9DAC2 Complement component 8, gamma subunit, isoform CRA_b  C8g 0 7.149527014 

Q3V1H1 Cytoskeleton-associated protein 2  Ckap2 0 6.8896378 

P11087 Collagen alpha-1(I) chain  Col1a1 0 7.65079304 

P97872 Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 5  Fmo5 0 7.21005085 

F6R7E8 Protein Gm2663  Gm2663 0 7.669037801 

Q61647 Hyaluronan synthase 1  Has1 0 7.144885418 

P01745 Ig heavy chain V region MPC 11  HVM01 0 7.598024072 

A0A0R4J0

S2 

Insulin-like growth factor-binding protein complex acid 

labile subunit  Igfals 0 7.075911761 

A0A075B

5W6 Protein Ighv1-55 (Fragment)  Ighv1-55 0 8.683677299 

A0A075B
5U3 Protein Ighv1-62-1 (Fragment)  Ighv1-62-1 0 8.273695588 

A0A075B
5X5 Protein Ighv1-66 (Fragment)  Ighv1-66 0 7.462248215 

A0A0B4J1

N0 Protein Ighv1-76  Ighv1-76 0 7.988870966 

A0A075B

5Q5 Protein Ighv2-9 (Fragment)  Ighv2-9 0 8.158663981 

A0A075B

693 Protein Ighv8-4  Ighv8-4 0 6.959756673 

A0A0G2J
DI1 Protein Igkj5 (Fragment)  Igkj5 0 7.41313205 

A0A0B4J1
H9 Protein Igkv1-132 (Fragment)  Igkv1-132 0 7.958563883 

A0A075B

5M8 Protein Igkv12-38  Igkv12-38 0 7.500785173 

A0A075B

5K9 Protein Igkv12-98  Igkv12-98 0 8.169968174 
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A0A0G2J
DU0 Protein Igkv8-34 (Fragment)  Igkv8-34 0 7.283979284 

A0A0G2J

DZ1 Protein Iglj2 (Fragment)  Iglj2 0 7.356981401 

P01629 Ig kappa chain V-II region 2S1.3  KV2A4 0 7.855397997 

Q91XL1 Leucine-rich HEV glycoprotein  Lrg1 0 7.278753601 

F7B8J4 Probable carboxypeptidase PM20D1 (Fragment)  Pm20d1 0 7.135132651 

Q8BND5 Sulfhydryl oxidase 1  Qsox1 0 7.209783015 

Q00724 Retinol-binding protein 4  Rbp4 0 8.385248682 

Q5SX48 
Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein 
(Fragment)  Slc25a11 0 6.796227314 

B2RQA5 Sclerostin  Sost 0 7.926290987 

Q8R1I1 Cytochrome b-c1 complex subunit 9  Uqcr10 0 7.241795431 

Q9CPX8 Cytochrome b-c1 complex subunit 10  Uqcr11 0 6.927780849 

Q9CQB4 Cytochrome b-c1 complex subunit 7  Uqcrb 0 7.102776615 

 

Tabela S2: Proteínas exossomais exclusivas do timo.  

Accession Description GN 

Sed Thymus (LOG10 

Expression) 

Exer Thymus (LOG10 

expression) 

D3YWB9 Contactin-associated protein-like 4  Cntnap4 6.941610802 0 

A2APF3 Transcriptional repressor CTCFL  Ctcfl 6.858356705 0 

Q9CZU4 GTPase Era, mitochondrial  Eral1 7.931050847 0 

J3QMN6 Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming]  Fmo6 7.816705184 0 

P09602 Non-histone chromosomal protein HMG-17  Hmgn2 7.248463718 0 

A0A0A0

MQC1 Immunoglobulin heavy variable 3-5  Ighv3-5 7.669874502 0 

P54729 NEDD8 ultimate buster 1  Nub1 6.897517129 0 

W4VSP9 E3 ubiquitin-protein ligase RAD18  Rad18 6.94472936 0 

Q80VP0 Tectonin beta-propeller repeat-containing protein 1  Tecpr1 6.266231697 0 

A0A087
WPS8 Dual-specificity protein kinase TTK (Fragment)  Ttk 7.501333179 0 

A0A1L1S
SF8 RIKEN cDNA 4931406C07 gene  

4931406C
07Rik 7.278296208 7.468642668 

A0A0G2J

DM4 Phosphatidylcholine translocator ABCB4 (Fragment)  Abcb4 8.033825694 7.730620798 

A0A0R4J

120 Coiled-coil domain-containing protein 60  Ccdc60 7.102433706 7.500922239 

A0A494B

9B3 Divergent protein kinase domain 1C (Fragment)  Dipk1c 8.199480915 8.545307116 

A0A1W2
P7B6 

Glutamine amidotransferase-like class 1 domain-containing 
protein 3A, mitochondrial (Fragment)  Gatd3a 7.164947373 7.753889331 

A0A140T
8M2 Immunoglobulin kappa variable 12-44 (Fragment)  Igkv12-44 7.383815366 7.602494069 

A0A140T

8P6 Immunoglobulin kappa variable 12-46 (Fragment)  Igkv12-46 7.331427297 7.382017043 

A0A140T

8P5 Immunoglobulin kappa chain variable 8-24 (Fragment)  Igkv8-24 7.324899497 7.632254777 

P50294 Arylamine N-acetyltransferase 1  Nat1 7.115943177 7.195346058 

Q8BG41 Proteasome subunit beta type-11  Psmb11 7.5834255 7.825036441 

A0A2I3B

PG9 Ribosomal protein L36A, pseudogene 1  

Rpl36a-

ps1 7.33405144 7.583538819 

A0A494B

AN1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2A (Fragment)  Ube2d2a 7.357934847 7.366796383 
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A0A338P
6T5 Vacuolar protein sorting-associated protein 26C  Vps26c 7.084933575 7.295127085 

Q5SPH3 Protein 4930438A08Rik  

4930438A

08Rik 0 7.501196242 

A0A0J9Y

U24 Acylglycerol kinase, mitochondrial  Agk 0 7.286231854 

Q9Z277 Tyrosine-protein kinase BAZ1B  Baz1b 0 7.15896526 

A2APX3 Cystatin-C (Fragment)  Cst3 0 7.356217134 

G3X922 MCG115602  Dnajc13 0 6.970718704 

Q99LT0 Protein dpy-30 homolog  Dpy30 0 6.892261607 

A0A338P

7B7 Dynein light chain Tctex-type 1A  Dynlt1a 0 7.149219113 

Q8BTJ4 Bis(5'-adenosyl)-triphosphatase enpp4  Enpp4 0 6.95007263 

A0A087

WSA6 Protein Gm7356  Gm7356 0 7.34084055 

A0A0U1

RQ18 Glucose-6-phosphate isomerase (Fragment)  Gpi1 0 6.99895644 

Q8VEB1 G protein-coupled receptor kinase 5  Grk5 0 7.204933522 

Q64282 Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1  Ifit1 0 7.611723308 

A0A075B

5S3 Protein Ighv14-4  Ighv14-4 0 7.464191371 

P04940 Ig kappa chain V-VI region NQ2-17.4.1  KV6A6 0 7.584783379 

A0A2I3B

Q16 

Leucine-rich repeat and calponin homology domain-containing 

protein 1  Lrch1 0 6.711385379 

P35459 Lymphocyte antigen 6D  Ly6d 0 7.586137025 

A2AW86 Lymphocyte antigen 75  Ly75 0 7.265525335 

H3BJI7 Protein Methig1  Methig1 0 7.442793226 

P43247 DNA mismatch repair protein Msh2  Msh2 0 6.958898195 

A0A2I3B

RS5 Ubiquitin thioesterase otulin (Fragment)  Otulin 0 7.041787319 

Q8BWM0 Prostaglandin E synthase 2  Ptges2 0 7.081347308 

Q8CFV9 Riboflavin kinase  Rfk 0 7.16613397 

Q60611 DNA-binding protein SATB1  Satb1 0 6.913919765 

Q9JK48 Endophilin-B1  Sh3glb1 0 6.820201459 

Q99JR8 

SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of 

chromatin subfamily D member 2  Smarcd2 0 7.315970345 

E9Q2X6 Structural maintenance of chromosomes protein  Smc4 0 7.037824751 

Q9QXJ2 Signal transducer and activator of transcription  Stat2 0 6.896966902 

Q8BGW0 Protein THEMIS  Themis 0 7.086715664 

 

Tabela S3: Proteínas exossomais exclusivas do linfonodo. 

Accession Description GN 
Sed LN (LOG10 
expression) 

Exer LN (LOG10 

expression) 

B7ZCU2 Abl interactor 1  Abi1 7.108903128 0 

Q9DC42 Adhesion G protein-coupled receptor E5  Adgre5 6.981365509 0 

Q924K1 Aryl-hydrocarbon-interacting protein-like 1  Aipl1 8.104145551 0 

F6W3A0 Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 (Fragment)  Art3 7.061075324 0 

P84444 C-C motif chemokine 21a  Ccl21a 7.009875634 0 

Q2VLH6 Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130  Cd163 6.709778602 0 

Q8CJ91 CD209 antigen-like protein B  Cd209b 6.909769915 0 

Q91ZW8 CD209 antigen-like protein D  Cd209d 7.013258665 0 

P24161 T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain  Cd247 7.462697408 0 

E9Q9E8 SLAM family member 5  Cd84 7.035429738 0 

A0A087WS
26 Dedicator of cytokinesis protein 10 (Fragment)  Dock10 6.793441133 0 

D6RGU3 Dedicator of cytokinesis protein 2  Dock2 6.965060521 0 
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F6W2Q5 Epidermal growth factor receptor substrate 15  Eps15 6.678700435 0 

Q8VD58 Protein EVI2B  Evi2b 7.271144318 0 

A0A0B4J1G
1 

Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor 
II  Fcgr2b 6.935104021 0 

Q99MI6 GTPase IMAP family member 3  Gimap3 6.930235653 0 

O89100 GRB2-related adaptor protein 2  Grap2 6.757396029 0 

B1AT92 Growth factor receptor-bound protein 2  Grb2 6.57989787 0 

Q3U2S8 Voltage-gated hydrogen channel 1  Hvcn1 7.394276527 0 

E9PX64 Kinesin-like protein  Kif26b 8.348110068 0 

A0A140LJF

0 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1  Map4k1 7.329397879 0 

A0A0A6YY
78 Serine/threonine-protein kinase MARK1 (Fragment)  Mark1 7.067814511 0 

A2A7Y5 Migration and invasion-inhibitory protein  Miip 6.840545188 0 

A1L314 Macrophage-expressed gene 1 protein  Mpeg1 6.931203525 0 

Q99N09 Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 6B  Ms4a6b 7.359835482 0 

G3XA39 Nuclear respiratory factor 1  Nrf1 6.821054755 0 

E0CY82 Programmed cell death protein 10 (Fragment)  Pdcd10 6.909342038 0 

A0A0N4SU

Y2 Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O  Ptpro 6.834420704 0 

D3Z6Z7 RAS protein activator-like-3  Rasal3 7.084933575 0 

F6WK59 Regulator of G-protein-signaling 19 (Fragment)  Rgs19 6.935708748 0 

Q8BYP3 Rho-related GTP-binding protein RhoF  Rhof 6.850278553 0 

Q9JKV5 Secretory carrier-associated membrane protein 4  Scamp4 7.030194785 0 

Q3UUV5 Src kinase-associated phosphoprotein 1  Skap1 6.906173364 0 

A2AD84 Serine/threonine-protein kinase 26  Stk26 6.931712067 0 

O88983 Syntaxin-8  Stx8 7.084576278 0 

D3YVV1 Cell cycle control protein  

Tmem3

0a 7.076640444 0 

Q6ZWY8 Thymosin beta-10  Tmsb10 7.582971929 0 

A0A1L1SQ1
9 Tetraspanin (Fragment)  Tspan3 6.913972712 0 

P43404 Tyrosine-protein kinase ZAP-70  Zap70 6.979502849 0 

E9Q4R3 Rho GTPase-activating protein 4  Arhgap4 6.672374979 6.666892211 

Q62192 CD180 antigen  Cd180 7.285782274 6.868291688 

P08920 T-cell surface antigen CD2  Cd2 7.551571974 7.401055726 

P35329 B-cell receptor CD22  Cd22 7.272305844 7.184975191 

P04235 T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain  Cd3d 7.765966425 7.39497672 

P22646 T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain  Cd3e 7.851441815 7.858356705 

P11942 T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain  Cd3g 7.457881897 7.557867962 

P06332 T-cell surface glycoprotein CD4  Cd4 7.775537635 7.581608366 

A2A5L7 

Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 

(Fragment)  Cd40 7.2509077 7.025715384 

P18181 CD48 antigen  Cd48 7.971739591 7.638888425 

Q61003 T-cell differentiation antigen CD6  Cd6 7.181843588 7.029383778 

Q8VCN6 CD99 antigen  Cd99 7.704493697 7.474216264 

A0A0G2JGI

2 Histone H3-like centromeric protein A (Fragment)  Cenpa 7.112269768 6.92417587 

Q91V08 C-type lectin domain family 2 member D  Clec2d 7.521922245 7.353723938 

A0A140LJ2
7 

Fc receptor, IgE, low affinity II, alpha polypeptide 
(Fragment)  Fcer2a 6.895974732 6.689486448 

A0A0U1RPI

1 Phospholemman  Fxyd1 7.052693942 7.184123354 

O35601 FYN-binding protein 1  Fyb1 7.399154334 7.170848204 

Q3U1Z5 G-protein-signaling modulator 3  Gpsm3 7.33264041 7.329601248 

B1ASP2 Tyrosine-protein kinase  Jak1 7.252367514 7.085290578 

A0A0U1RP0
3 Linker for activation of T-cells family member 1  Lat 6.952162574 6.785044958 
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E9PV93 T-lymphocyte surface antigen Ly-9  Ly9 7.411788005 7.137986733 

Q99N05 Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4D  Ms4a4d 7.042181595 7.074816441 

Q5SUA5 Unconventional myosin-Ig  Myo1g 7.246498581 7.137037455 

Q8K124 

Pleckstrin homology domain-containing family O 

member 2  Plekho2 6.976349979 6.994800899 

A0A5F8MP

Y8 Rho family-interacting cell polarization regulator 2  Ripor2 6.979957893 7.246498581 

Q9ET39 SLAM family member 6  Slamf6 7.108565024 7.07773118 

O55098 Serine/threonine-protein kinase 10  Stk10 7.256477206 7.099335278 

G3UZX6 Small ubiquitin-related modifier 3 (Fragment)  Sumo3 7.48258777 7.329194415 

A0A075B66

2 T cell receptor alpha constant  Trac 7.738304793 7.612995656 

A0A075B5J

3 T cell receptor beta, constant region 1  Trbc1 7.63738965 7.467903947 

Q8BH43 Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 2  Wasf2 7.288919606 7.255995727 

Q9R1W5 Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor  Calcrl 0 7.178401342 

Q80V42 Carboxypeptidase M  Cpm 0 6.787460475 

Q3U5N6 

Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 

4C  Ms4a4c 0 7.07773118 

D3YYR5 P2X purinoceptor 4  P2rx4 0 6.472902652 

Q9R0N5 Synaptotagmin-5  Syt5 0 8.101747074 

   

Tabela S4: Proteínas exossomais exclusivas do baço. 

Accession Description GN 
Sed Spleen (LOG10 
expression) 

Exer Spleen (LOG10 

expression) 

Q61549 Adhesion G protein-coupled receptor E1  Adgre1 7.550961752 0 

Q3TSG4 RNA demethylase ALKBH5  Alkbh5 7.354108439 0 

Q99LB4 Capping protein (Actin filament), gelsolin-like  Capg 7.846027675 0 

P25918 B-lymphocyte antigen CD19  Cd19 7.611298362 0 

Q62507 Cochlin  Coch 7.737192643 0 

Q61462 Cytochrome b-245 light chain  Cyba 7.199206479 0 

O88741 Ganglioside-induced differentiation-associated protein 1  Gdap1 7.461648568 0 

A0A087W

RY5 Beta-galactosidase-1-like protein (Fragment)  Glb1l 8.301680949 0 

P11032 Granzyme A  Gzma 7.563481085 0 

A2AP78 High mobility group protein B3 (Fragment)  Hmgb3 7.556302501 0 

P21812 Mast cell protease 4  Mcpt4 7.394101302 0 

Q9CRB2 H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2  Nhp2 7.440909082 0 

D3Z016 Proteasome assembly chaperone 4  Psmg4 6.968109201 0 

Q9D6D0 Protein Slc25a27  

Slc25a

27 8.093071306 0 

D3Z564 

TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 2 

(Fragment)  Tab2 8.535040813 0 

F6RX08 Nucleoprotein TPR (Fragment)  Tpr 7.562173863 0 

A0A0R4J0

U8 RIKEN cDNA 1190005F20, isoform CRA_a  Trmt1l 6.963598963 0 

Q8R5A3 

Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 

1-interacting protein  

Apbb1i

p 7.483301952 7.708250889 

Q64285 Bile salt-activated lipase  Cel 7.568788212 8.46612587 

P05208 Chymotrypsin-like elastase family member 2A  Cela2a 7.840357059 8.310905629 

P21844 Chymase  Cma1 8.140508043 7.536684673 

Q7TPZ8 Carboxypeptidase A1  Cpa1 7.829368108 8.25791845 

P15089 Mast cell carboxypeptidase A  Cpa3 8.256236533 7.543322901 

B2RS76 Carboxypeptidase B1 (Tissue)  Cpb1 7.700703717 7.983851719 

Q8R2E9 ERO1-like protein beta  Ero1b 7.226084116 7.632558515 

Q921I9 Exosome complex component RRP41  Exosc4 7.579669294 6.98846977 
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Q8BTS3 Guanylate-binding protein 9  Gbp9 7.474216264 7.984707294 

Q9ESM6 Glycerophosphoinositol inositolphosphodiesterase GDPD2  Gdpd2 7.848373884 7.708335903 

Q9D733 
Pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein 
GP2  Gp2 8.090963077 8.503926804 

Q31099 H2-M beta 2  

H2-

DMb2 7.496929648 7.419129308 

P14901 Heme oxygenase 1  Hmox1 7.924847633 7.397244581 

H3BKX8 Integrin alpha-D  Itgad 7.782185866 7.561816664 

O89017 Legumain  Lgmn 7.52179165 7.681783766 

E9PVX6 Protein Mki67  Mki67 7.399154334 6.556423121 

O35242 Protein FAN  Nsmaf 6.725339816 7.226599905 

Q8C5P5 5'-nucleotidase domain-containing protein 1  Nt5dc1 7.733919151 7.410608543 

Q9D0B6 Protein PBDC1  Pbdc1 7.546789352 7.636888907 

D3Z6P0 Protein disulfide-isomerase A2  Pdia2 7.543322901 7.783188691 

F6XUT1 Protein PML (Fragment)  Pml 6.873494982 7.512684396 

Q9JK88 Serpin I2  

Serpini

2 7.718750735 8.048053173 

P29533 Vascular cell adhesion protein 1  Vcam1 7.516535374 7.639586087 

G3XA09 Apoptotic protease-activating factor 1  Apaf1 0 7.483872454 

Q08024 Core-binding factor subunit beta  Cbfb 0 7.349083169 

Q91X79 Chymotrypsin-like elastase family member 1  Cela1 0 7.936714758 

Q9WVJ3 Carboxypeptidase Q  Cpq 0 7.751048035 

Q99388 Component of Sp100-rs  Csprs 0 7.500373714 

P97314 Cysteine and glycine-rich protein 2  Csrp2 0 8.034227261 

P43346 Deoxycytidine kinase  Dck 0 7.402433346 

E9QPG8 Deleted in malignant brain tumors 1 protein  Dmbt1 0 7.382017043 

D3Z512 Deoxyribonuclease-2-alpha  

Dnase2

a 0 7.734239604 

Q9ET22 Dipeptidyl peptidase 2  Dpp7 0 7.448860846 

G3UWP7 Decapping and exoribonuclease protein (Fragment)  Dxo 0 6.910997716 

A0A0J9Y

UY0 Translation initiation factor eIF-2B subunit delta (Fragment)  Eif2b4 0 7.665299499 

A2AFQ9 Gem-associated protein 5  
Gemin
5 0 8.369401414 

Q9Z0L8 Gamma-glutamyl hydrolase  Ggh 0 7.644930708 

Q8R379 GTPase, IMAP family member 7  

Gimap

7 0 7.740836207 

A0A0R3P9

C7 GTPase IMAP family member 8  

Gimap

8 0 6.413467413 

G3X987 GTPase, IMAP family member 9, isoform CRA_a  
Gimap
9 0 7.686278678 

Q3U0A6 Protein Hbq1b  Hbq1b 0 7.742410881 

Q9ESY9 Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase  Ifi30 0 7.892595423 

P15261 Interferon gamma receptor 1  Ifngr1 0 8.28780173 

O54782 Epididymis-specific alpha-mannosidase  

Man2b

2 0 7.587823171 

Q91YR5 Methyltransferase-like protein 13  
Mettl1
3 0 7.270911639 

H3BL13 N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase (Fragment)  Naaa 0 7.626648268 

Q8VEJ4 Notchless protein homolog 1  Nle1 0 7.597585502 

Q8R5F3 O-acetyl-ADP-ribose deacetylase 1  Oard1 0 7.458939862 

A0A0R4J0

B2 Phospholipase B-like 1  Plbd1 0 7.524915148 

Q6P8U6 Pancreatic triacylglycerol lipase  Pnlip 0 7.480868924 

Q5BKQ4 Inactive pancreatic lipase-related protein 1  

Pnliprp

1 0 7.753889331 

Q6P2K6 Serine/threonine-protein phosphatase 4 regulatory subunit 3A  

Ppp4r3

a 0 7.451325808 

P33610 DNA primase large subunit  Prim2 0 7.461648568 
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Q9D3U0 Putative tRNA pseudouridine synthase Pus10  Pus10 0 7.510946949 

Q91VU7 Protein Pus7  Pus7 0 7.063333359 

A2ABZ2 
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1, mitochondrial 
(Fragment)  Pycr1 0 7.314499228 

Q9JMA2 Queuine tRNA-ribosyltransferase  Qtrt1 0 7.488832634 

E9PYG6 Protein Rasa1  Rasa1 0 7.049218023 

Q8K4Z5 Splicing factor 3A subunit 1  Sf3a1 0 7.806383502 

A0A0J9Y

V90 F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1  

Tbl1xr

1 0 6.680879174 

E9Q1D5 
Transforming growth factor beta-1-induced transcript 1 
protein  

Tgfb1i
1 0 7.739967697 

Q8K003 Translation machinery-associated protein 7  Tma7 0 7.56431091 

Q9D8Y7 Tumor necrosis factor alpha-induced protein 8-like protein 2  

Tnfaip

8l2 0 7.521007252 

Q5SU71 E3 ubiquitin/ISG15 ligase TRIM25  Trim25 0 7.211120541 

Q80WB5 Protein N-terminal glutamine amidohydrolase  

Wdyhv

1 0 7.584783379 

F8VPP8 Protein Zc3h7b  Zc3h7b 0 6.554610285 

 

Tabela S5: Proteínas exossomais exclusivas do osso.  

Accessi

on Description GN 

Sed Bone 

(LOG10 

expression) 

Exer Bone 

(LOG10 

expression) 

O35640 Annexin A8  
Anxa
8 7.586362223 0 

F6T2X5 Protein BC034090  
BC03
4090 7.970439863 0 

A0A067

XG53 Peripheral plasma membrane protein CASK (Fragment)  Cask 6.559188189 0 

Q8R2S8 CD177 antigen  

Cd17

7 7.807467376 0 

Q8VE73 Cullin-7  Cul7 6.370142847 0 

Q8BFW

6 Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3  

Entpd

3 7.813981076 0 

A0A0B

4J1F0 Integrin alpha-11  

Itga1

1 7.631545228 0 

Q9Z1F6 Leukocyte cell-derived chemotaxin 1  Lect1 8.015778756 0 

Q9D0F3 Protein ERGIC-53  
Lman
1 8.004751156 0 

P55302 Alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein  

Lrpap

1 7.489395922 0 

A0A0G

2JGX1 Lactotransferrin (Fragment)  Ltf 7.649432223 0 

A0A087

WRP7 Lymphocyte antigen 6C1 (Fragment)  

Ly6c

1 8.11991541 0 

Q5NCS

9 Mitochondrial dynamics protein MID49  Mief2 7.077004327 0 

P03930 ATP synthase protein 8  
Mtatp
8 7.912859475 0 

Q9JJW5 Myozenin-2  
Myoz
2 7.687172105 0 

Q7TMF

3 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 12  

Ndufa

12 7.420120848 0 

Q9CQZ

5 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 6  

Ndufa

6 7.497482537 0 

D3YXT

0 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2, mitochondrial  

Ndufs

2 7.840795899 0 

S4R2R9 Nucleobindin-2 (Fragment)  
Nucb
2 7.3586961 0 
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Q8BK6
2 Olfactomedin-like protein 3  

Olfml
3 8.064457989 0 

Q60715 Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1  P4ha1 7.268343914 0 

D6RDS

8 Pannexin-3  Panx3 7.379668034 0 

E0CXV
1 Protein Rapgef1  

Rapg
ef1 6.527501011 0 

Q8BH5
9 Calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar1  

Slc25
a12 7.419625361 0 

P58242 Acid sphingomyelinase-like phosphodiesterase 3b  

Smpd

l3b 6.768490105 0 

Q8BZ71 SH3 and cysteine-rich domain-containing protein 3  Stac3 7.730943693 0 

E0CXD
9 Surfeit locus protein 4  Surf4 7.231214648 0 

E9Q7G1 Protein Tmed7  
Tmed
7 7.399327532 0 

E0CY07 Protein kish  

Tme

m167 7.305351369 0 

O08712 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11B  

Tnfrsf

11b 8.223495941 0 

Q8C0E3 Tripartite motif-containing protein 47  

Trim4

7 7.125806458 0 

Q61282 Aggrecan core protein  Acan 9.681693392 9.10720997 

Q05117 Tartrate-resistant acid phosphatase type 5  Acp5 8.219060332 7.825036441 

Q99MQ
4 Asporin  Aspn 7.755951041 7.855337404 

Q99N28 Cell adhesion molecule 3  
Cadm
3 7.774735883 7.826074803 

Q8R422 CD109 antigen  

Cd10

9 7.700011062 7.456669629 

O55226 Chondroadherin  Chad 7.948510769 7.964023793 

Q66K08 Cartilage intermediate layer protein 1  Cilp 7.533517862 7.689752696 

Q8C4U

8 EGF-like repeat and discoidin I-like domain-containing protein 3  Edil3 8.018284308 7.658679029 

G3X9S2 Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1, isoform CRA_d  

Enpp

1 7.867349617 7.809290301 

P08508 Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III  Fcgr3 7.719497017 7.736794755 

F8WH

M5 Golgi apparatus protein 1 (Fragment)  Glg1 7.243286146 7.574609941 

Q5PRF0 HEAT repeat-containing protein 5A  

Heatr

5a 6.945419343 7.137986733 

P20060 Beta-hexosaminidase subunit beta  Hexb 7.441695136 7.478277832 

P11688 Integrin alpha-5  Itga5 7.786183346 7.626134979 

A0A0R

4J1B4 Integrin alpha-M  Itgam 7.713322505 7.796713063 

O35367 Keratocan  Kera 7.858717615 7.794906107 

P48678 Prelamin-A/C  Lmna 7.760120785 7.642068627 

Q8BHC

0 Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1  

Lyve

1 7.635383204 7.635483747 

Q64449 C-type mannose receptor 2  Mrc2 7.782902406 7.73102438 

E9QJU4 Myozenin-3  

Myoz

3 7.507180977 7.315760491 

Q9JI75 Ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase [quinone]  Nqo2 7.603360924 7.589391023 

Q3V1T4 Prolyl 3-hydroxylase 1  P3h1 7.604657972 7.393224116 

E9Q5V9 PCI domain-containing protein 2  Pcid2 7.225567713 6.807805532 

P70669 Metalloendopeptidase homolog PEX  Phex 7.750122527 7.616790486 

Q9R0B9 Procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2  Plod2 8.047274867 7.818819508 

P30412 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase C  Ppic 7.770778396 7.591398551 

F6ZK01 Myeloblastin (Fragment)  Prtn3 7.906819715 7.845718018 

Q91YQ
5 Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 1  Rpn1 7.230704314 7.343605508 
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P0C5K1 Serine/threonine-protein kinase SBK2  Sbk2 8.245512668 8.266466895 

P19324 Serpin H1  

Serpi

nh1 8.228656958 8.007747778 

P82347 Delta-sarcoglycan  Sgcd 7.694868328 7.615844883 

Q9JJY3 Sphingomyelin phosphodiesterase 3  

Smpd

3 7.689131197 7.213252052 

Q8R5A

0 N-lysine methyltransferase SMYD2  

Smyd

2 7.724521627 7.624591459 

Q5NCU

3 SPARC (Fragment)  Sparc 7.494988974 7.489114369 

G3X973 Stabilin 1, isoform CRA_a  Stab1 7.203848464 7.145196406 

A0A286

YDS5 

Transmembrane emp24 domain-containing protein 9 =Mus musculus 

OX=10090 GN=Tmed9 PE=1 SV=1 - [A0A286YDS5_MOUSE] 

Tmed

9 7.783117137 7.696006715 

P99028 Cytochrome b-c1 complex subunit 6, mitochondrial  Uqcrh 7.643452676 7.792111409 

E9PUA
2 Terminal uridylyltransferase 7  

Zcchc
6 8.300812794 8.128722284 

F7B209 Ankyrin repeat domain-containing protein 13A (Fragment)  

Ankr

d13a 0 7.195899652 

Q8C172 Ceramide synthase 6  Cers6 0 7.868585667 

Q8BMK

4 Cytoskeleton-associated protein 4  

Ckap

4 0 7.137037455 

Q9EPW
4 C-type lectin domain family 3 member A  

Clec3
a 0 6.864511081 

B2ZRS5 DEP domain-containing mTOR-interacting protein  

Depto

r 0 6.615423953 

Q8BXA

1 Golgi integral membrane protein 4  

Goli

m4 0 7.053462605 

Q9DCT

2 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3, mitochondrial  

Ndufs

3 0 7.618048097 

D6RFN

5 Ninjurin-1  Ninj1 0 7.553154548 

F6XSA1 Nucleolar protein 4 (Fragment)  Nol4 0 9.394101302 

Q8R0G

9 Nuclear pore complex protein Nup133  

Nup1

33 0 7.020775488 

Q8VG9

6 Olfactory receptor  

Olfr1

09 0 8.691700208 

E9PUN

5 Tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2  Ror2 0 6.791480116 

Q99MR
3 Solute carrier family 12 member 9  

Slc12
a9 0 7.243781916 

P46978 
Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 
STT3A  Stt3a 0 7.337858429 

Q70IV5 Synemin  Synm 0 7.675503385 

Q9EP64 Tenomodulin  Tnmd 0 7.674493717 

 

Tabela S6: Proteínas exossomais exclusivas do fígado.  

Accession Description GN 

Sed Liver (LOG10 

expression) 

Exer Liver (LOG10 

expression) 

Q8CG72 Poly(ADP-ribose) glycohydrolase ARH3  Adprhl2 7.600864036 0 

Q9DBA8 Probable imidazolonepropionase  

Amdhd

1 7.740678425 0 

P56382 ATP synthase subunit epsilon, mitochondrial  Atp5e 8.014520539 0 

A0A0J9YV
I7 

Breast cancer type 2 susceptibility protein homolog 
(Fragment)  Brca2 8.693902741 0 

Q63880 Carboxylesterase 3A  Ces3a 7.211387553 0 

P00375 Dihydrofolate reductase  Dhfr 7.761852694 0 

Q80VJ3 2'-deoxynucleoside 5'-phosphate N-hydrolase 1  Dnph1 7.229169703 0 

F6SGT4 Exosome complex component RRP43 (Fragment)  Exosc8 7.423409728 0 
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Q8R3R8 Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 1  
Gabarap
l1 7.029789471 0 

A0A0R4J1

H2 Glycerate kinase  Glyctk 8.83828225 0 

Q3UED7 Interferon-gamma-inducible GTPase Ifgga2 protein  

Gm495

1 7.002597981 0 

Q91YP0 L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, mitochondrial  L2hgdh 7.756636108 0 

Q8R3F5 
Malonyl-CoA-acyl carrier protein transacylase, 
mitochondrial  Mcat 7.851625203 0 

O08795 Glucosidase 2 subunit beta  Prkcsh 7.957224058 0 

Q8R1Q9 Ribokinase  Rbks 7.615634469 0 

Q8R000 Organic solute transporter subunit alpha  Slc51a 9.325310372 0 

A0A0J9YU

R9 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K (Fragment)  Ube2k 7.775901579 0 

Q6P5G6 UBX domain-containing protein 7  Ubxn7 7.727459921 0 

D3YZE6 UDP-glucuronosyltransferase (Fragment)  Ugt1a6a 7.342422681 0 

D3Z4U1 Uricase  Uox 7.57054294 0 

O70480 Vesicle-associated membrane protein 4  Vamp4 7.967032882 0 

Q99K67 Alpha-aminoadipic semialdehyde synthase, mitochondrial  Aass 8.2219356 8.478710756 

J3QNY6 Bile salt export pump  Abcb11 7.984077034 7.724930914 

Q8VCW8 Acyl-CoA synthetase family member 2, mitochondrial  Acsf2 7.706632451 7.685562611 

Q9QYY9 Alcohol dehydrogenase 4  Adh4 8.514282048 8.683947131 

Q8K4H1 Kynurenine formamidase  Afmid 7.707825568 7.865636888 

Q91X34 Bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase  Baat 8.227372442 8.222196046 

Q924Y0 Gamma-butyrobetaine dioxygenase  Bbox1 8.803183889 8.902002891 

P97864 Caspase-7  Casp7 7.30920418 7.774662923 

Q9WU84 Copper chaperone for superoxide dismutase  Ccs 7.720324717 7.849050691 

Q91X77 Cytochrome P450 2C50  

Cyp2c5

0 7.865932668 8.09131516 

E9Q0G1 Density-regulated protein (Fragment)  Denr 8.005609445 7.730943693 

Q9DBT9 Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial  Dmgdh 8.341632336 8.279666944 

Q8CHR6 Dihydropyrimidine dehydrogenase [NADP(+)]  Dpyd 7.732795698 7.917715517 

Q8BL66 Early endosome antigen 1  Eea1 7.601081728 7.721480855 

A7MCT6 Ethanolamine kinase 2  Etnk2 8.213783299 8.238046103 

P12710 Fatty acid-binding protein, liver  Fabp1 8.783546282 8.5470359 

P46656 Adrenodoxin, mitochondrial  Fdx1 8.485437481 8.628286731 

A2AMS3 Galactose-1-phosphate uridylyltransferase  Galt 7.959566047 8.013679697 

A0A0J9YU

I8 Glucokinase regulatory protein  Gckr 7.389697548 7.645127399 

Q78JT3 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase  Haao 8.198657087 8.517591731 

Q9WU19 Hydroxyacid oxidase 1  Hao1 8.1752218 8.467312063 

Q9CYW4 
Haloacid dehalogenase-like hydrolase domain-containing 
protein 3  Hdhd3 8.209783015 8.150449409 

P49429 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase  Hpd 8.858055718 8.983581187 

E9QLT0 Hydroxypyruvate isomerase  Hyi 7.513617074 7.821971818 

Q9CXF0 Kynureninase  Kynu 8.32056168 8.203576775 

Q9D7I5 

Phospholysine phosphohistidine inorganic pyrophosphate 

phosphatase  Lhpp 7.738146089 7.774662923 

A0A0N4S

VK3 U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm5  Lsm5 7.233757363 7.514149134 

Q9DD20 Methyltransferase-like protein 7B  Mettl7b 7.694078462 6.514547753 

Q14CH1 Molybdenum cofactor sulfurase  Mocos 7.283753383 7.504334912 

P02798 Metallothionein-2  Mt2 8.080265627 8.61658053 

O08601 Microsomal triglyceride transfer protein large subunit  Mttp 7.730378469 7.794209116 

Q8R1A8 Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial  Otc 8.690284703 8.461648568 

P08003 Protein disulfide-isomerase A4  Pdia4 7.916822285 8.077004327 

O35386 Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal  Phyh 8.042575512 8.061829307 
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Q99KR7 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase F, mitochondrial  Ppif 8.018284308 7.760573254 

Q64374 Regucalcin  Rgn 8.887954704 8.979457318 

Q8VBT2 L-serine dehydratase/L-threonine deaminase  Sds 7.497344381 7.485011215 

P52843 Bile salt sulfotransferase 1  Sult2a1 8.098297536 8.130976692 

Q8BGL3 Sulfotransferase  Sult2a8 7.906335042 7.767526899 

C5NSA7 Tryptophan 2,3-dioxygenase  Tdo2 7.511214701 7.842234686 

Q4FZG7 
Putative mitochondrial import inner membrane translocase 
subunit Tim8 A-B  

Timm8a
2 7.731910942 7.77633791 

Q8QZZ7 EKC/KEOPS complex subunit Tprkb  Tprkb 7.410439786 7.538950562 

Q8VBW8 Tetratricopeptide repeat protein 36  Ttc36 7.812311609 8.190891717 

A0A0R4J1

Y7 Thioredoxin domain-containing protein 5  Txndc5 7.514680544 7.532754379 

Q283N4 

2-oxo-4-hydroxy-4-carboxy-5-ureidoimidazoline 

decarboxylase  Urad 7.731910942 7.872564143 

H3BKR0 

ATP synthase mitochondrial F1 complex assembly factor 1 

(Fragment)  Atpaf1 0 7.514813295 

O89110 Caspase-8  Casp8 0 7.812311609 

Q91WM2 Cat eye syndrome critical region protein 5 homolog  Cecr5 0 8.319522449 

Q3ULK8 Cellular nucleic acid binding protein, isoform CRA_a  Cnbp 0 7.962464046 

E9PYH3 Ethanolamine-phosphate phospho-lyase  Etnppl 0 6.593839661 

Q9QZM9 F-box only protein 16  Fbxo16 0 7.956072337 

Q80Y14 Glutaredoxin-related protein 5, mitochondrial  Glrx5 0 7.901839592 

Q9QZ85 Interferon-inducible GTPase 1  Iigp1 0 7.442009159 

Q3UPC7 Uncharacterized protein KIAA0825 homolog  K0825 0 7.716754357 

B2RQA1 

Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, 

member 10  Kcna10 0 8.546295835 

Q3U0V1 Far upstream element-binding protein 2  Khsrp 0 8.564192461 

Q6ZWM4 U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm8  Lsm8 0 7.809492377 

Q5RKZ7 Molybdenum cofactor biosynthesis protein 1  Mocs1 0 7.61658053 

Q7TT41 DBH-like monooxygenase protein 2  Moxd2 0 7.005609445 

Q8CG29 Myosin IF  Myo1f 0 7.92556991 

B1AWZ5 Protein NipSnap homolog 3B  

Nipsnap

3b 0 7.72664572 

Q9DCN1 Peroxisomal NADH pyrophosphatase NUDT12  Nudt12 0 7.604442066 

Q99P30 Peroxisomal coenzyme A diphosphatase NUDT7  Nudt7 0 7.940466678 

O70400 PDZ and LIM domain protein 1  Pdlim1 0 7.743196081 

Q9QVY8 Retinoic acid-induced protein 2  Rai2 0 7.887842265 

Q5SSA5 Ran-binding protein 17  

Ranbp1

7 0 7.935759104 

A2AA71 Protein transport protein Sec24A  Sec24a 0 7.84509804 

Q9CX34 Protein SGT1 homolog  Sugt1 0 7.778946728 

Q69ZT9 TBC1 domain family member 30  
Tbc1d3
0 0 8.122870923 

Q99PJ2 Probable E3 ubiquitin-protein ligase TRIM8  Trim8 0 8.035829825 

E9PY03 Protein Tstd1  Tstd1 0 7.635483747 

D3Z271 Protein Wbscr27 (Fragment)  
Wbscr2
7 0 7.488550717 

 

Tabela S7: Proteínas exossomais exclusivas do pulmão.  

Accession Description GN 

Sed Lung (LOG10 

expression) 

Exer Lung (LOG10 

expression) 

Q9QUJ7 Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 4  Acsl4 6.599992178 0 

Q9WTY4 Aquaporin-5  Aqp5 8.850278553 0 

H3BJU7 Rho guanine nucleotide exchange factor 2  
Arhgef
2 7.744371227 0 

O08997 Copper transport protein ATOX1  Atox1 7.661812686 0 
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B1AQ57 Copper-transporting ATPase 2  Atp7b 7.117271296 0 

E9Q861 Protein C2cd4a  C2cd4a 7.771366971 0 

Q06138 Calcium-binding protein 39  Cab39 7.581494542 0 

Q9JLQ0 CD2-associated protein  Cd2ap 7.089198367 0 

D3Z2Z5 Chitinase-3-like protein 1 (Fragment)  Chil1 7.201397124 0 

Q9DB34 Charged multivesicular body protein 2a  

Chmp2

a 7.642958879 0 

Q8QZT4 Protein crumbs homolog 3  Crb3 7.921218121 0 

P58466 

Carboxy-terminal domain RNA polymerase II polypeptide A small 

phosphatase 1  Ctdsp1 7.917558021 0 

D3Z7F1 Cytochrome P450 2S1  Cyp2s1 7.309843005 0 

D3YVS7 
Cysteine-rich and transmembrane domain-containing protein 1 
(Fragment)  Cystm1 7.643353962 0 

A2AW79 Dedicator of cytokinesis protein 7 (Fragment)  Dock7 7.018284308 0 

Q8BG67 Protein EFR3 homolog A  Efr3a 7.599883072 0 

A0A0B4J

1E4 G-protein-coupled receptor 39  Gpr39 7.038222638 0 

B1AYG7 Integrin beta (Fragment)  Itgb6 6.628899564 0 

Q8VI56 Low-density lipoprotein receptor-related protein 4  Lrp4 7.276691529 0 

B2RUR8 OTU domain-containing protein 7B  Otud7b 7.483301952 0 

P23492 Purine nucleoside phosphorylase  Pnp 7.428296814 0 

Q9D620 Rab11 family-interacting protein 1  

Rab11f

ip1 7.305136319 0 

E0CYU9 Sjoegren syndrome/scleroderma autoantigen 1 homolog  Sssca1 7.657724954 0 

D6RH72 Testin (Fragment)  Tes 7.04453976 0 

Q8BSB7 Tissue factor pathway inhibitor  Tfpi 6.528145078 0 

D3YWB3 Transmembrane channel-like protein  Tmc4 7.724685388 0 

Q32NZ6 Transmembrane channel-like protein 5  Tmc5 7.48315921 0 

Q9R1Q6 Transmembrane protein 176B  
Tmem1
76b 7.072984745 0 

H3BL26 Tetraspanin-6 (Fragment)  Tspan6 7.675595056 0 

E9Q6P5 Tetratricopeptide repeat protein 7B  Ttc7b 7.590284404 0 

Q9Z2M6 Ubiquitin-like protein 3  Ubl3 7.437909036 0 

A0A0U1

RP87 Vesicle-associated membrane protein 5  Vamp5 7.451939869 0 

Q9CQW1 Synaptobrevin homolog YKT6  Ykt6 7.634578023 0 

Q8VCM3 Zinc finger FYVE domain-containing protein 21  

Zfyve2

1 7.092720645 0 

F8WIG4 Zinc finger protein ZPR1  Zpr1 7.598024072 0 

O54931 A-kinase anchor protein 2  Akap2 8.170261715 7.549861188 

D3YVF0 A-kinase anchor protein 5  Akap5 7.076276255 7.781611782 

P47739 Aldehyde dehydrogenase, dimeric NADP-preferring  
Aldh3a
1 7.832508913 8.015778756 

Q8BHY3 Anoctamin-1  Ano1 7.643748685 7.439332694 

A2AIS9 Arrestin domain-containing protein 1 (Fragment)  Arrdc1 7.805092878 7.928447063 

E9Q3G7 Phospholipid-transporting ATPase  Atp11a 6.525692525 6.70457945 

Q9DBJ3 

Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like 

protein 1  

Baiap2l

1 8.360971884 8.354300562 

Q9R069 Basal cell adhesion molecule  Bcam 8.224791956 8.225825991 

A0A0U1

RPF3 Calcium and integrin binding 1 (Calmyrin), isoform CRA_a  Cib1 7.612783857 7.658488381 

P56857 Claudin-18  Cldn18 8.365113432 8.400192489 

Q9Z0G9 Claudin-3  Cldn3 8.011570444 7.441695136 

Q9D7P7 Chloride intracellular channel protein 3  Clic3 8.338854746 8.396722279 

D3Z2H7 Catenin delta-1  Ctnnd1 7.261738547 7.166430114 

P97792 Coxsackievirus and adenovirus receptor homolog  Cxadr 8.250420002 8.197004728 

Q9WUD0 Cytochrome P450 2B10  
Cyp2b1
0 7.642266619 7.805432888 
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Q64462 Cytochrome P450 4B1  Cyp4b1 7.673573796 7.961326156 

Q9JMC8 Band 4.1-like protein 4B  

Epb41l

4b 8.103461622 8.099680641 

Q8BGS1 Band 4.1-like protein 5  

Epb41l

5 8.174059808 8.140193679 

Q99K30 Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 2  Eps8l2 7.830652814 7.721480855 

P70375 Coagulation factor VII  F7 7.803730171 7.691081492 

G5E8C3 G protein-coupled receptor, family C, group 5, member A  Gprc5a 9.655906418 9.492341253 

A0A0R4J

111 Glutathione peroxidase  Gpx2 8.069298012 7.981592117 

G3X9Q3 Histocompatibility (Minor) HA-1, isoform CRA_a  Hmha1 7.552546548 7.298197867 

Q8R1H0 Homeodomain-only protein  Hopx 8.182414652 8 

Q63ZW7 InaD-like protein  Inadl 7.872331121 7.925724527 

Q3TJ91 Lethal(2) giant larvae protein homolog 2  Llgl2 7.841984805 7.867467488 

P05533 Lymphocyte antigen 6A-2/6E-1  Ly6a 7.996818022 7.832125543 

A0A0R4J

0E9 Feline leukemia virus subgroup C receptor-related protein 2  Mfsd7c 7.15075644 7.269746373 

Q9JLB2 MAGUK p55 subfamily member 5  Mpp5 7.927678264 7.999261071 

P29595 NEDD8  Nedd8 7.560623875 7.474216264 

Q9JK83 Partitioning defective 6 homolog beta  Pard6b 7.805024844 7.856366324 

A8Y5F6 Podoplanin  Pdpn 8.344195716 8.201397124 

B2RXS4 Plexin-B2  Plxnb2 7.625312451 7.722469386 

G5E898 Periplakin  Ppl 7.792321636 7.594060901 

Q62074 Protein kinase C iota type  Prkci 7.74647851 7.944087679 

A2AWF8 Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta  Ptprj 7.693551086 7.814846669 

D3Z685 Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 2 (Fragment)  Rasgrf2 7.737590166 7.650987094 

Q8BSE0 Regulator of microtubule dynamics protein 2  Rmdn2 7.824190941 7.904985881 

E9QP76 Rhotekin-2  Rtkn2 7.912381499 7.903252817 

D3Z2Y6 Protein S100a16 (Fragment)  

S100a1

6 7.390051496 7.668012972 

Q8CJC6 Secretoglobin family 3A member 1  
Scgb3a
1 7.313234292 7.552668216 

O08797 Protein Serpinb9  
Serpinb
9 7.893706293 7.850278553 

S4R2L6 Pulmonary surfactant-associated protein B  Sftpb 8.387389826 8.294466226 

P21841 Pulmonary surfactant-associated protein C  Sftpc 7.720076573 7.612783857 

P50404 Pulmonary surfactant-associated protein D  Sftpd 7.632457292 7.767007364 

P49282 Natural resistance-associated macrophage protein 2  

Slc11a

2 8.090258053 7.95114316 

Q9DBP0 Sodium-dependent phosphate transport protein 2B  
Slc34a
2 8.109240969 7.741387992 

Q91W10 Zinc transporter ZIP8  

Slc39a

8 7.86711378 7.617524535 

Q9JMA9 

Sodium- and chloride-dependent neutral and basic amino acid 

transporter B(0+)  

Slc6a1

4 8.589502796 8.456973014 

D3YXA8 Solute carrier organic anion transporter family member  

Slco3a

1 7.418467021 7.504198919 

Q8BGV3 Tumor-associated calcium signal transducer 2  Tacstd2 7.94767874 7.703635238 

Q08189 Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase E  Tgm3 7.585235063 8.678062905 

P15306 Thrombomodulin  Thbd 7.747411808 7.912222057 

F7BWT7 Tetraspanin-15  

Tspan1

5 7.736396502 7.648164779 

Q8R268 Protein Vmn1r212  

Vmn1r

212 7.431041945 7.75327657 

Q9Z0K8 Pantetheinase  Vnn1 7.718335579 7.769598848 

Q64444 Carbonic anhydrase 4  Ca4 0 7.918397339 

B1ARR4 Carbonic anhydrase 6  Car6 0 7.022840611 

Q8CEZ4 Uncharacterized protein C2orf54 homolog  CB054 0 7.472610198 

P15392 Cytochrome P450 2A4  Cyp2a4 0 7.490941205 
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F7CXJ2 DnaJ homolog subfamily C member 8 (Fragment)  Dnajc8 0 6.560026249 

Q8K0S2 Glutamate-rich protein 5  Erich5 0 6.786751422 

Q8BR63 Protein FAM177A1  
Fam17
7a1 0 7.498999364 

P26883 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A  Fkbp1a 0 8.184691431 

Q66VB7 Lacrein  

Gm155

3 0 7.575880316 

D3YXN4 Heme oxygenase 2 (Fragment)  Hmox2 0 6.954676587 

Q9EQF2 Kell blood group glycoprotein homolog  Kel 0 8.167021796 

Q6PFC5 
Leucine-rich repeat, immunoglobulin-like domain and 
transmembrane domain-containing protein 2  Lrit2 0 7.75327657 

E9Q6B8 Latent-transforming growth factor beta-binding protein 4  Ltbp4 0 7.259115844 

Q8BI08 Protein MAL2  Mal2 0 8.053462605 

D3Z2V6 Ras-related protein M-Ras (Fragment)  Mras 0 7.665017825 

Q9Z183 Protein-arginine deiminase type-4  Padi4 0 7.135768515 

Q9Z0P4 Paralemmin-1  Palm 0 7.556784782 

P02816 Prolactin-inducible protein homolog  Pip 0 7.84460142 

D3Z7J3 Phospholipid scramblase 2  Plscr2 0 8.2955671 

Q3V341 Protein kinase C zeta type  Prkcz 0 7.410945859 

Q8CIF6 SID1 transmembrane family member 2  Sidt2 0 8.169968174 

Q9EPT5 Solute carrier organic anion transporter family member 2A1  

Slco2a

1 0 7.853393977 

A2A6M1 Vacuolar-sorting protein SNF8  Snf8 0 7.340245762 

F6SLR4 Testican-2  Spock2 0 7.749813585 

G3UXF1 Transmembrane and coiled-coil domains protein 1  Tmcc1 0 8.482873584 

P97765 WW domain-binding protein 2  Wbp2 0 7.817763632 

Q9DBH0 NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase WWP2  Wwp2 0 7.648164779 

 

Tabela S8: Proteínas exossomais exclusivas do cérebro.  

Accession Description GN 

Sed Brain (LOG10 

expression) 

Exer Brain (LOG10 

expression) 

E0CYV9 Protein 1110002E22Rik  
1110002E
22Rik 8.559068334 0 

A0A087
WR90 Abl interactor 2 (Fragment)  Abi2 7.926136571 0 

A0A087

WQB7 Abelson tyrosine-protein kinase 2 (Fragment)  Abl2 7.582177038 0 

Q8VHQ9 Acyl-coenzyme A thioesterase 11  Acot11 7.788945727 0 

P63002 Amino-terminal enhancer of split  Aes 7.030194785 0 

H3BJ70 Protein argonaute-1 (Fragment)  Ago1 7.125806458 0 

E9Q0A3 Protein Arhgef11 (Fragment)  Arhgef11 7.817036226 0 

Q9D1K2 V-type proton ATPase subunit F  Atp6v1f 7.937317248 0 

E9QKH8 Catenin delta-2  Ctnnd2 6.958707191 0 

Q6P5E8 Diacylglycerol kinase theta  Dgkq 7.571242851 0 

Q8BWT5 Disco-interacting protein 2 homolog A  Dip2a 7.606918526 0 

A0A0A6

YY05 Diphthine methyltransferase  Dph7 7.10002573 0 

D3YU63 Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 6  Enpp6 7.446226402 0 

Q00558 Factor VIII intron 22 protein  F8a1 7.872389388 0 

D6RGR3 Glomulin  Glmn 7.388633969 0 

P63216 

Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-

3  Gng3 8.222456337 0 

K3W4Q9 Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein  Gopc 7.015359755 0 

Q8BGC0 HIV Tat-specific factor 1 homolog  Htatsf1 7.904228516 0 

E9QLA5 Inverted formin-2  Inf2 7.576110894 0 

Q8CDA1 Phosphatidylinositide phosphatase SAC2  Inpp5f 7.045714059 0 
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Q5RJG7 Isoprenoid synthase domain-containing protein  Ispd 7.502836639 0 

A2AHX4 E3 ubiquitin-protein ligase LRSAM1 (Fragment)  Lrsam1 6.922414024 0 

Q9WUC3 Lymphocyte antigen 6H  Ly6h 7.656385719 0 

E9PYX7 Afadin  Mllt4 7.222456337 0 

B1AQF7 MAGUK p55 subfamily member 3  Mpp3 7.218535505 0 

P28184 Metallothionein-3  Mt3 6.842734019 0 

E9Q175 Unconventional myosin-VI  Myo6 6.666424373 0 

A0A0R4I

ZX5 Neurocan core protein  Ncan 7.668199484 0 

B7ZC23 Nuclear receptor coactivator 5  Ncoa5 7.846893543 0 

A0A087

WNW2 Neurofascin  Nfasc 7.656960183 0 

P60761 Neurogranin  Nrgn 7.22762965 0 

Q63912 Oligodendrocyte-myelin glycoprotein  Omg 7.565611725 0 

Q8K2H2 OTU domain-containing protein 6B  Otud6b 7.678973376 0 

Q61644 Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 1  Pacsin1 7.548389418 0 

A3KGC5 Serine/threonine-protein kinase PAK 3 (Fragment)  Pak3 7.755951041 0 

P83870 PHD finger-like domain-containing protein 5A  Phf5a 7.887392219 0 

D3YZ98 Phosphatidylinositol 3-kinase  Pik3c3 7.115610512 0 

E9QMI6 Pre-mRNA-processing factor 40 homolog B (Fragment)  Prpf40b 7.07114529 0 

E9PUL5 Proline-rich transmembrane protein 2  Prrt2 7.550839605 0 

A2A4W9 RNA-binding protein fox-1 homolog 3 (Fragment)  Rbfox3 8.292699003 0 

Q8JZX4 Splicing factor 45  Rbm17 8.320769228 0 

Q8BVY0 Ribosomal L1 domain-containing protein 1  Rsl1d1 8.122870923 0 

D3YXK2 Scaffold attachment factor B1  Safb 7.116275588 0 

O88745 Scrapie-responsive protein 1  Scrg1 7.190891717 0 

Q9DB90 Protein SMG9  Smg9 7.142389466 0 

Q8BTI8 Serine/arginine repetitive matrix protein 2  Srrm2 7.388456453 0 

A0A0U1

RPW2 Tight junction protein ZO-1  Tjp1 7.503790683 0 

Q9Z0U1 Tight junction protein ZO-2  Tjp2 7.527887566 0 

Q99MX0 Transketolase-like protein 1  Tktl1 7.634880141 0 

Q8BYI9 Tenascin-R  Tnr 8.719993826 0 

Q9DCC8 Mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog  Tomm20 8.08170727 0 

Q0KL02 Triple functional domain protein  Trio 7.301680949 0 

A0A0B4J
1N9 E3 ubiquitin-protein ligase TRIP12 (Fragment)  Trip12 7.07371835 0 

A0A0U1

RPU8 Protein tweety homolog 1  Ttyh1 7.893650817 0 

Q8VHI6 Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 3  Wasf3 7.281941933 0 

F6RIG8 
WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 3 
(Fragment)  Wdr45b 7.91944421 0 

Q924Z6 Exportin-6  Xpo6 7.910517686 0 

Q3TA40 Protein 6430548M08Rik  

6430548

M08Rik 8.028164419 8.135132651 

E9PUE7 Active breakpoint cluster region-related protein  Abr 8.132579848 8.213783299 

Q99PU5 Long-chain-fatty-acid--CoA ligase ACSBG1  Acsbg1 8.812712867 8.661149857 

F8VQE9 

Arf-GAP with GTPase, ANK repeat and PH domain-containing 

protein 3  Agap3 7.577606677 7.717087725 

Q920P5 Adenylate kinase isoenzyme 5  Ak5 7.497067936 7.451018452 

Q8C8R3 Ankyrin-2  Ank2 8.003029471 7.921998431 

A0A0R4J
2A6 Ankyrin repeat and sterile alpha motif domain-containing protein 1B  Anks1b 8.231979027 8.311329952 

B2RUJ5 Amyloid beta A4 precursor protein-binding family A member 1  Apba1 6.775756038 7.122215878 

D3Z2F3 Arfaptin-2 (Fragment)  Arfip2 7.203576775 7.393575203 

E9QAQ3 Rho GTPase-activating protein 26  Arhgap26 7.863382348 7.98403198 

Q811P8 Rho GTPase-activating protein 32  Arhgap32 7.91619066 7.913654935 
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Q91YM2 Rho GTPase-activating protein 35  Arhgap35 7.660201201 7.708930536 

P97393 Rho GTPase-activating protein 5  Arhgap5 7.773054693 7.960280464 

A0A0G2J
EU6 Rho guanine nucleotide exchange factor 9 (Fragment)  Arhgef9 7.279210513 7.388988785 

J3QNU1 Arginyl-tRNA--protein transferase 1  Ate1 7.702430536 7.682596291 

P14231 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2  Atp1b2 8.263162465 7.857814778 

K3W4T3 V-type proton ATPase subunit a  Atp6v0a1 8.26245109 8.409087369 

Q9WTT4 V-type proton ATPase subunit G 2  Atp6v1g2 8.296884476 8.159867847 

Q61687 Transcriptional regulator ATRX  Atrx 7.407390904 7.856970433 

E9Q5Q0 Ataxin-2-like protein (Fragment)  Atxn2l 7.883207033 8.294686624 

Q61361 Brevican core protein  Bcan 8.329194415 8.085290578 

P24288 Branched-chain-amino-acid aminotransferase, cytosolic  Bcat1 8.514149134 8.75671216 

F6SZ47 Serine/threonine-protein kinase B-raf (Fragment)  Braf 7.60184279 7.828015064 

G3UXM5 Serine/threonine-protein kinase BRSK2 (Fragment)  Brsk2 7.773786445 7.844787719 

Q80TJ1 Calcium-dependent secretion activator 1  Cadps 8.432969291 8.784831178 

A0A0G2J

ET2 Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 (Fragment)  Camkk2 7.932270776 8.048053173 

Q3UHL1 CaM kinase-like vesicle-associated protein  Camkv 8.548880563 8.642266619 

Q8C1B1 Calmodulin-regulated spectrin-associated protein 2  Camsap2 7.582063363 7.561935763 

Q61686 Chromobox protein homolog 5  Cbx5 7.721315881 7.625106575 

P61809 Cyclin-dependent kinase 5 activator 1  Cdk5r1 7.830267801 8.145507171 

Q8BI72 CDKN2A-interacting protein  Cdkn2aip 7.706973676 7.665956029 

Q7TSY6 CUGBP Elav-like family member 4  Celf4 7.159567193 7.6599162 

Q9JKC6 Cell cycle exit and neuronal differentiation protein 1  Cend1 7.304059466 7.706632451 

Q0VEJ0 Centrosomal protein of 76 kDa  Cep76 7.685114469 7.972110228 

Z4YL78 Cytoskeleton-associated protein 5  Ckap5 7.991447598 8.084933575 

Q9CWN7 CCR4-NOT transcription complex subunit 11  Cnot11 7.848804701 7.768638101 

P12960 Contactin-1  Cntn1 7.907088745 7.549248557 

Q8BH44 Coronin-2B  Coro2b 8.196176185 8.448242413 

F6T0J8 Cytoplasmic polyadenylation element-binding protein 3 (Fragment)  Cpeb3 7.948119424 8.058805487 

Q8BTV2 Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 7  Cpsf7 7.585235063 7.964023793 

Q8R555 Cartilage acidic protein 1  Crtac1 7.541828767 7.544935766 

Q9QX11 Cytohesin-1  Cyth1 7.615529224 7.829239428 

D3YU96 Cytohesin-2  Cyth2 7.679972694 7.849971912 

Q9QXS6 Drebrin  Dbn1 9.102433706 9.202215776 

A0A0G2J
GQ6 Serine/threonine-protein kinase DCLK1  Dclk1 8.451018452 8.613101517 

Q6PGN3 Serine/threonine-protein kinase DCLK2  Dclk2 8.15715444 8.273695588 

F6XWI6 Dynactin subunit 6 (Fragment)  Dctn6 7.808548551 7.703033305 

D3Z0M9 MCG18410, isoform CRA_a  Ddx23 7.629817196 7.832572775 

Q569Z5 Probable ATP-dependent RNA helicase DDX46  Ddx46 8.020775488 7.801815169 

A2RSQ0 DENN domain-containing protein 5B  Dennd5b 7.2955671 8.579440597 

D3YYP5 Non-syndromic hearing impairment protein 5 homolog  Dfna5 7.673481697 7.815976001 

F2Z409 Diacylglycerol kinase gamma  Dgkg 7.226599905 7.465382851 

Q80UP3 Diacylglycerol kinase zeta  Dgkz 7.564902673 7.885756881 

Q91Z61 GTP-binding protein Di-Ras1  Diras1 7.572290606 7.76305344 

Q5PR73 GTP-binding protein Di-Ras2  Diras2 8.118264726 8.15715444 

Q8BPN8 DmX-like protein 2  Dmxl2 7.824060717 8.237292338 

A0A0G2J

EI3 DnaJ homolog subfamily B member 6  Dnajb6 7.123851641 7.601734148 

Q80TZ3 Putative tyrosine-protein phosphatase auxilin  Dnajc6 8.383994789 8.563836919 

Q9QYI3 DnaJ homolog subfamily C member 7  Dnajc7 8.406028945 8.438225808 

Q05A62 Dynein light chain 1, axonemal  Dnal1 7.781539969 7.765445018 

H3BJT3 Double C2-like domain-containing protein alpha (Fragment)  Doc2a 7.865518519 7.874481818 

O35098 Dihydropyrimidinase-related protein 4  Dpysl4 8.610553705 8.795114986 

Q9QXB9 Developmentally-regulated GTP-binding protein 2  Drg2 7.834802054 8.026941628 
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A0A0R4I
ZY9 tRNA-dihydrouridine(47) synthase [NAD(P)(+)]  Dus3l 7.349471799 7.948021533 

Q3UR02 ELAV-like protein  Elavl2 8.669223874 8.732634968 

Q60900 ELAV-like protein 3  Elavl3 8.669223874 8.732634968 

Q8BVA9 ELAV-like protein  Elavl4 8.669223874 8.735519059 

P51880 Fatty acid-binding protein, brain  Fabp7 7.842484424 7.833274639 

Q6RI63 

Constitutive coactivator of peroxisome proliferator-activated 

receptor gamma  Fam120b 7.183839037 7.515476441 

Q8C3F2 Constitutive coactivator of PPAR-gamma-like protein 2  Fam120c 8.332034277 7.910944406 

Q5XG69 Soluble lamin-associated protein of 75 kDa  Fam169a 8.117271296 8.241546481 

A2RT62 F-box/LRR-repeat protein 16  Fbxl16 8.305136319 8.615107987 

F8VQK6 Protein Fbxl18  Fbxl18 7.713070326 7.793650718 

Q80UW2 F-box only protein 2  Fbxo2 8.697054892 8.776483256 

E9PUJ0 F-box only protein 44  Fbxo44 7.866169148 7.917242858 

P61329 Fibroblast growth factor 12  Fgf12 7.689575216 7.769155691 

Q7TPM6 Fibronectin type III and SPRY domain-containing protein 1  Fsd1 7.935708748 8.091666958 

E0CXZ1 FSD1-like protein (Fragment)  Fsd1l 7.589837943 7.540329475 

Q8BGW1 Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO  Fto 7.427648371 7.816042341 

P48318 Glutamate decarboxylase 1  Gad1 8.098297536 8.355259906 

P48320 Glutamate decarboxylase 2  Gad2 7.89965638 8.219846386 

Q9R111 Guanine deaminase  Gda 7.520352504 7.728759475 

Q3TRG0 Gene model 1604B, (NCBI)  Gm1604a 7.517855419 7.8192148 

B0LM42 Protein Gm21992  Gm21992 8.139879086 7.87279704 

P62881 Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-5  Gnb5 8.293362555 8.511883361 

Q99JG2 Prosaposin receptor GPR37L1  Gpr37l1 8.109915863 7.672282625 

F8WJ74 GRAM domain-containing protein 1A  Gramd1a 7.913442955 8.047664195 

Q80TI0 GRAM domain-containing protein 1B  Gramd1b 7.860936621 8.113943352 

G3UYD0 General transcription factor II-I  Gtf2i 7.48756256 7.574031268 

Q3U0D9 E3 ubiquitin-protein ligase HACE1  Hace1 7.608632989 7.900421753 

Q9JKY5 Huntingtin-interacting protein 1-related protein  Hip1r 7.310268367 8.534406899 

F2Z3Z1 Hippocalcin-like protein 4 (Fragment)  Hpcal4 7.98788961 7.890979597 

Q7TT37 Elongator complex protein 1  Ikbkap 7.454692449 7.634074025 

Q9Z1X4 Interleukin enhancer-binding factor 3  Ilf3 8.46686762 8.159266331 

O55091 Protein IMPACT  Impact 8.574494268 8.412292509 

Q8R071 Inositol-trisphosphate 3-kinase A  Itpka 8.212720154 8.293362555 

P11881 Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1  Itpr1 7.730862992 7.943247125 

Q9Z0R4 Intersectin-1  Itsn1 7.919601024 8.160768562 

Q8BG40 Katanin p80 WD40 repeat-containing subunit B1  Katnb1 8.039017322 7.873843533 

E9QAN4 Kinesin-like protein  Kif1a 8.046104787 8.059184618 

Q6ZPU9 KIF1-binding protein  Kif1bp 7.630020851 7.980548739 

F8WGN6 Kinesin-like protein  Kif21a 8.003891166 8.044931546 

D3Z5B8 Protein very KIND (Fragment)  Kndc1 7.137670537 7.392696953 

Q9CR70 EKC/KEOPS complex subunit Lage3  Lage3 7.84460142 7.859378504 

Q6ZQ58 La-related protein 1  Larp1 6.917820482 7.272537777 

Q05CL8 La-related protein 7  Larp7 7.011570444 6.757168192 

F6V2R5 Tyrosine-protein kinase receptor  Ltk 8.036628895 8.304490528 

A0A0R4J

047 Luc7 homolog (S. cerevisiae)-like, isoform CRA_c  Luc7l 8.386142109 8.147367108 

Q5SUF2 Luc7-like protein 3  Luc7l3 7.931254406 7.812043898 

A2AS33 O-acetyl-ADP-ribose deacetylase MACROD2  Macrod2 8.194514342 8.05422991 

A2AGQ2 MAP kinase-activating death domain protein  Madd 7.153814864 7.758836225 

P14873 Microtubule-associated protein 1B  Map1b 8.872272846 8.659535907 

Q91VR7 Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A  Map1lc3a 8.391464412 8.578753784 

P20357 Microtubule-associated protein 2  Map2 8.18723862 8.154119526 

B7ZNR9 Map4k4 protein  Map4k4 8.197004728 7.996073654 
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D3Z6W1 Microtubule-associated protein 6  Map6 7.934245881 8.226084116 

Q03141 MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3  Mark3 7.937066312 7.992332559 

F6WZH1 Methyl-CpG-binding domain protein 3 (Fragment)  Mbd3 7.009025742 7.378397901 

F6ZIA4 Myelin basic protein (Fragment)  Mbp 8.468790262 7.959709024 

Q9JM52 Misshapen-like kinase 1  Mink1 8.197004728 8.103803721 

Q9WV34 MAGUK p55 subfamily member 2  Mpp2 8.585235063 8.796366155 

E9PUB7 Protein misato homolog 1  Msto1 7.676876432 7.799685091 

Q9Z2C4 Myotubularin-related protein 1  Mtmr1 7.708250889 7.843793198 

A2ATP5 Myelin expression factor 2  Myef2 8.238798563 8.380753771 

D3YZ62 Unconventional myosin-Va  Myo5a 7.818489822 7.717254313 

E9Q1I2 SS complex subunit B1 (Fragment)  Nabp2 7.639586087 7.725503269 

P28663 Beta-soluble NSF attachment protein  Napb 8.15624619 8.136720567 

Q9CWZ7 Gamma-soluble NSF attachment protein  Napg 7.980367026 7.865044722 

Q9EPN1 Neurobeachin  Nbea 7.551449998 7.566673138 

Q8BTG7 Protein NDRG4  Ndrg4 8.111598525 8.165837625 

A2AGI3 Neuroligin-3  Nlgn3 7.515343893 7.048441804 

B0F2B4 Neuroligin 4-like  Nlgn4l 7.877659244 8.142389466 

S4R255 Nitric oxide synthase  Nos1 7.616160313 7.561697533 

Q8R2U4 N-terminal Xaa-Pro-Lys N-methyltransferase 1  Ntmt1 7.515608949 7.755417463 

P15209 BDNF/NT-3 growth factors receptor  Ntrk2 8.170261715 8.320769228 

P0C028 Diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 3-beta  Nudt11 8.536305872 8.347915187 

Q8R2U6 Diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 2  Nudt4 8.567144045 8.320769228 

Q3U0K8 Prolyl 3-hydroxylase OGFOD1  Ogfod1 7.904661458 7.537567257 

Q99J31 Oligophrenin-1  Ophn1 7.195068996 7.415807728 

V9GXX3 Oxysterol-binding protein (Fragment)  Osbpl6 7.754424789 7.925157327 

D3YUB9 Polyadenylate-binding protein 2 (Fragment)  Pabpn1 8.290479813 7.07773118 

Q8K212 Phosphofurin acidic cluster sorting protein 1  Pacs1 8.679609572 7.902872785 

P59913 

Protein-L-isoaspartate O-methyltransferase domain-containing 

protein 1  Pcmtd1 7.636086515 7.721893016 

Q9QXV0 ProSAAS  Pcsk1n 6.616895426 6.686010291 

P21661 Neuroendocrine convertase 2  Pcsk2 7.907088745 8.165244326 

Q01065 

Calcium/calmodulin-dependent 3',5'-cyclic nucleotide 

phosphodiesterase 1B  Pde1b 8.781036939 8.723537762 

G3UZ46 Protein Pde4b  Pde4b 6.879439966 6.601516784 

Q3TRL2 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1  Pdpk1 8.178401342 8.184975191 

E9QPI5 Sister chromatid cohesion protein PDS5 homolog A  Pds5a 7.820595497 7.852906759 

F8SLP9 PEX5-related protein  Pex5l 7.594282029 7.724521627 

Q80TL4 PHD finger protein 24  Phf24 8.703205371 8.757623746 

Q8BGT8 Phytanoyl-CoA hydroxylase-interacting protein-like  Phyhipl 9.159266331 9.239299479 

Q9QUR7 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1  Pin1 7.80078579 8.204391332 

O70161 Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 gamma  Pip5k1c 7.904011884 7.935104021 

O35954 Membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 1  Pitpnm1 7.96449534 8.052693942 

Q3USB7 Inactive phospholipase C-like protein 1  Plcl1 7.755646219 7.79761373 

P60202 Myelin proteolipid protein  Plp1 9.302547372 8.741466762 

Q8CJH3 Plexin-B1  Plxnb1 7.948901761 7.792111409 

Q80TL0 Protein phosphatase 1E  Ppm1e 7.896911841 7.957703042 

Q3UYC0 Protein phosphatase 1H  Ppm1h 7.654850091 7.595385981 

Q8C0Y0 Serine/threonine-protein phosphatase 4 regulatory subunit 4  Ppp4r4 7.748808005 7.839163683 

Q8C167 Prolyl endopeptidase-like  Prepl 7.948999454 8.068556895 

Q69ZK0 
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 
protein  Prex1 7.770852012 7.923295841 

Q61136 Serine/threonine-protein kinase PRP4 homolog  Prpf4b 7.607562243 7.312177356 

E9PUC5 PH and SEC7 domain-containing protein 3  Psd3 8.35564305 8.470557485 

Q8R326 Paraspeckle component 1  Pspc1 8.086715664 8.16613397 

O08586 

Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-

specificity protein phosphatase PTEN  Pten 7.748575617 7.928447063 
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E9Q2A6 Protein-tyrosine kinase 2-beta  Ptk2b 8.069668097 8.142076461 

P54830 Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 5  Ptpn5 8.437116093 8.472463897 

Q8R361 Rab11 family-interacting protein 5  Rab11fip5 7.749504424 7.789157492 

P35288 Ras-related protein Rab-23  Rab23 7.589502796 7.678609417 

Q8BHH2 Ras-related protein Rab-9B  Rab9b 7.855942946 7.804820679 

B0R0S4 Rab9 effector protein with kelch motifs  Rabepk 7.385784959 7.374381698 

Q8C570 mRNA export factor  Rae1 7.67651071 7.940018155 

A2ALS5 Rap1 GTPase-activating protein 1  Rap1gap 8.255513713 8.355259906 

A0A0A6
YWG7 Rap guanine nucleotide exchange factor 2  Rapgef2 7.59206567 8.064083436 

E9QL13 MCG8382, isoform CRA_c  Rbm14 8.139879086 8.025715384 

Q8VCD6 Receptor expression-enhancing protein 2  Reep2 7.37401474 7.590618948 

A0A087

WSJ9 Regulator of G-protein-signaling 6  Rgs6 7.792531762 7.979275148 

O54829 Regulator of G-protein signaling 7  Rgs7 7.856608068 8.039810554 

Q921Q7 Ras and Rab interactor 1  Rin1 6.641275757 6.940317222 

Q9JI90 E3 ubiquitin-protein ligase RNF14  Rnf14 7.617314933 7.512684396 

Q9D394 Protein RUFY3  Rufy3 7.812244697 7.935204867 

Q6ZPE2 Myotubularin-related protein 5  Sbf1 7.373095987 7.647285145 

Q9JKD3 Secretory carrier-associated membrane protein 5  Scamp5 7.517063873 7.796990391 

A0A0N4

SWD0 Secernin-1 (Fragment)  Scrn1 7.977266212 7.960375631 

Q62420 Endophilin-A1  Sh3gl2 7.794209116 8.472610198 

D3YZU5 SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 1  Shank1 7.788804493 7.729569726 

Q91V14 Solute carrier family 12 member 5  Slc12a5 8.310905629 8.351409752 

A0A0R4J
0A6 

Solute carrier family 17 (Sodium-dependent inorganic phosphate 
cotransporter), member 6, isoform CRA_a  Slc17a6 8.207365037 8.176091259 

Q3TXX4 Vesicular glutamate transporter 1  Slc17a7 8.090610708 8.095169351 

A2APL5 Amino acid transporter  Slc1a2 8.511348515 7.947433722 

P56564 Excitatory amino acid transporter 1  Slc1a3 8.379486814 7.712481338 

O35633 Vesicular inhibitory amino acid transporter  Slc32a1 8.088136089 8.002166062 

P31650 Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 3  Slc6a11 8.050379756 7.920801382 

Q8BUN5 Mothers against decapentaplegic homolog 3  Smad3 7.504878459 7.771954749 

E9QAB8 Probable global transcription activator SNF2L2  Smarca2 7.994009033 8.054995862 

P60879 Synaptosomal-associated protein 25  Snap25 8.320354033 8.162265614 

B2FDF6 Synaptosomal-associated protein 47  Snap47 7.900858505 7.875928985 

Q8BVL3 Sorting nexin-17  Snx17 7.826593054 7.949780208 

P16254 Signal recognition particle 14 kDa protein  Srp14 7.813714392 7.80078579 

Q9QZX7 Serine racemase  Srr 8.140508043 8.282848603 

Q6PDM2 Serine/arginine-rich splicing factor 1  Srsf1 8.088136089 8.297541668 

Q3TFP0 Serine/arginine-rich-splicing factor 10  Srsf10 8.115277591 7.99206726 

Q3UIX4 Protein Srsf11  Srsf11 8.071882007 7.783546282 

E2QRQ3 Double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 2  Stau2 6.95966137 6.703807065 

Q8QZV4 Serine/threonine-protein kinase 32C  Stk32c 7.711807229 7.762078087 

Q91WM1 Spermatid perinuclear RNA-binding protein  Strbp 8.314920056 7.992995098 

A0A0J9Y

UA0 Syntaxin-1A (Fragment)  Stx1a 7.993876915 7.995679061 

P61264 Syntaxin-1B  Stx1b 8.266231697 8.046885191 

Q8R3T5 Syntaxin-binding protein 6  Stxbp6 7.535420718 7.923658422 

P63046 Sulfotransferase 4A1  Sult4a1 8.726971584 8.875755579 

Q9JIS5 Synaptic vesicle glycoprotein 2A  Sv2a 8.381115081 8.295127085 

Q8BG39 Synaptic vesicle glycoprotein 2B  Sv2b 7.807196661 7.870052582 

Q80X82 Symplekin  Sympk 7.434728542 7.738066715 

Q64332 Synapsin-2  Syn2 8.88155583 9.084218687 

Q8JZP2 Synapsin-3  Syn3 8.405175546 8.429429264 
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A0A0A6
YVS6 Ras/Rap GTPase-activating protein SynGAP (Fragment)  Syngap1 7.910464316 7.884568815 

Q8R191 Synaptogyrin-3  Syngr3 8.561220679 8.60948769 

Q62277 Synaptophysin  Syp 8.78518742 8.826981337 

P46096 Synaptotagmin-1  Syt1 8.489958479 8.431041945 

A0A0R4J

2C2 Synaptotagmin II  Syt2 8.2509077 8.182984967 

Q8CF89 TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 1  Tab1 7.133858125 7.544935766 

P62340 TATA box-binding protein-like protein 1  Tbpl1 7.089905111 7.737113094 

Q91YJ3 Thymocyte nuclear protein 1  Thyn1 7.911370707 8.051923916 

E0CXD6 Traf2 and NCK-interacting protein kinase  Tnik 8.197004728 7.961800639 

Q9CZW5 Mitochondrial import receptor subunit TOM70  Tomm70a 7.634678752 7.545430829 

Q7TQD2 Tubulin polymerization-promoting protein  Tppp 8.342027688 8.393048466 

A0A0N4
SVC2 Transformer-2 protein homolog alpha  Tra2a 7.938269483 8.000434077 

Q9ESN6 Tripartite motif-containing protein 2  Trim2 8.011570444 7.904174368 

Q80XC2 

tRNA (adenine(58)-N(1))-methyltransferase catalytic subunit 

TRMT61A  Trmt61a 7.598243192 7.642662331 

P38585 Tubulin--tyrosine ligase  Ttl 7.930949031 7.978317497 

Q99KD5 

Protein unc-45 homolog A =Mus musculus GN=Unc45a PE=1 SV=2 

- [UN45A_MOUSE] Unc45a 7.176958981 7.485295439 

Q80U87 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 8  Usp8 7.169380495 7.733036683 

Q8CI71 Syndetin  Vps50 7.731508184 7.786467477 

P62761 Visinin-like protein 1  Vsnl1 8.389697548 8.244524512 

Q8CBE3 WD repeat-containing protein 37  Wdr37 8.014520539 8.209515015 

Q8CGF6 WD repeat-containing protein 47  Wdr47 7.990161193 8.142389466 

Q920I9 WD repeat-containing protein 7  Wdr7 8.029383778 7.768860001 

P83741 Serine/threonine-protein kinase WNK1  Wnk1 7.688419822 7.728110184 

Q91XU0 ATPase WRNIP1  Wrnip1 6.944383958 7.018284308 

O88532 Zinc finger RNA-binding protein  Zfr 7.916927466 8.039810554 

Q9DC29 ATP-binding cassette sub-family B member 6, mitochondrial  Abcb6 0 8.589279221 

E9Q0W6 Actin-binding LIM protein 2  Ablim2 0 7.95371138 

Q91ZS8 Double-stranded RNA-specific editase 1  Adarb1 0 7.655042341 

O88573 AF4/FMR2 family member 1  Aff1 0 8.218535505 

E9Q3K3 
Arf-GAP with GTPase, ANK repeat and PH domain-containing 
protein 1  Agap1 0 7.779091204 

Q8C4Q6 Axin interactor, dorsalization-associated protein  Aida 0 7.739018246 

Q9DBT5 AMP deaminase 2  Ampd2 0 7.430236353 

Q3TPE9 Ankyrin repeat and MYND domain-containing protein 2  Ankmy2 0 7.807737922 

S4R203 Rho GTPase-activating protein 12  Arhgap12 0 7.499136995 

D3Z0V2 Rho guanine nucleotide exchange factor 7  Arhgef7 0 7.611510887 

E9Q4N6 Protein Arid1b  Arid1b 0 7.27600199 

Q8BHS6 Armadillo repeat-containing X-linked protein 3  Armcx3 0 7.58591171 

E9PU93 Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit ASH2  Ash2l 0 7.386142109 

Q80U56 Late secretory pathway protein AVL9 homolog  Avl9 0 7.749272408 

V9GXD7 Calmodulin-regulated spectrin-associated protein 1 (Fragment)  Camsap1 0 7.638888425 

Q6P9K8 Caskin-1  Caskin1 0 7.477410688 

Q6A068 Cell division cycle 5-like protein  Cdc5l 0 7.681783766 

Q8C6E0 Cilia- and flagella-associated protein 36  Cfap36 0 7.609807769 

Q3V2R3 Beta-chimaerin  Chn2 0 7.958945932 

G3UWX2 Conserved oligomeric Golgi complex subunit 4 (Fragment)  Cog4 0 7.667079205 

Q9EPU4 Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 1  Cpsf1 0 7.746322765 

Q9QXK7 Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 3  Cpsf3 0 7.269979677 

H7BXB1 

Casein kinase I isoform alpha =Mus musculus GN=Csnk1a1 PE=1 

SV=1 - [H7BXB1_MOUSE] Csnk1a1 0 7.900093902 

Q61164 Transcriptional repressor CTCF  Ctcf 0 7.439332694 
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Q62018 RNA polymerase-associated protein CTR9 homolog  Ctr9 0 7.864985461 

B9EJA2 Cortactin-binding protein 2  Cttnbp2 0 7.610553705 

Q9D1F0 CAAX box 1 homolog A (Human)  Cxx1b 0 7.574956776 

Q9CXV9 DCN1-like protein 5  Dcun1d5 0 7.539452492 

Q3UVU8 Disks large-associated protein 1  Dlgap1 0 7.433769834 

A0A0R4J

055 Dynamin-binding protein  Dnmbp 0 7.983941859 

Q8K2D3 Enhancer of mRNA-decapping protein 3  Edc3 0 7.853454841 

M0QWD

1 Eukaryotic translation initiation factor 4E type 2 (Fragment)  Eif4e2 0 7.851991748 

D3YUE4 Protein Fam151b  Fam151b 0 7.44294987 

Q6PDI6 Protein FAM63B  Fam63b 0 7.64384731 

Q68FE6 Protein FAM65A  Fam65a 0 7.401917251 

Q6PDJ6 F-box only protein 42  Fbxo42 0 6.963268252 

A2AHW8 GTPase-activating Rap/Ran-GAP domain-like protein 3  Garnl3 0 7.028164419 

O08582 GTP-binding protein 1  Gtpbp1 0 7.720655357 

B7ZDF7 Histone deacetylase  Hdac5 0 7.017033339 

Q8BIL5 Protein Hook homolog 1  Hook1 0 7.307496038 

Q8R0S2 IQ motif and SEC7 domain-containing protein 1  Iqsec1 0 7.638788667 

Q8K3X4 Interferon regulatory factor 2-binding protein-like  Irf2bpl 0 7.60184279 

Q8BYN3 Inositol-tetrakisphosphate 1-kinase  Itpk1 0 7.706376356 

G5E8P9 Katanin p60 ATPase-containing subunit A-like 1 (Fragment)  Katnal1 0 7.462248215 

Q8C2E7 WASH complex subunit strumpellin  Kiaa0196 0 7.196728723 

Q8CD19 LanC-like protein 3  Lancl3 0 7.718169405 

Q8K406 Leucine-rich repeat LGI family member 3  Lgi3 0 7.430236353 

F6PZ73 LIM domain kinase 1 (Fragment)  Limk1 0 7.821971818 

Q9D0R8 Protein LSM12 homolog  Lsm12 0 7.893761762 

Q6A009 E3 ubiquitin-protein ligase listerin  Ltn1 0 7.449324093 

Q14BB9 MAP6 domain-containing protein 1  Map6d1 0 7.613841822 

D3Z0Q4 Methenyltetrahydrofolate synthase domain-containing protein  Mthfsd 0 6.803320524 

Q9Z2D0 Myotubularin-related protein 9  Mtmr9 0 7.626648268 

Q9DC07 LIM zinc-binding domain-containing Nebulette  Nebl 0 8.129367596 

Q3TN15 Serine/threonine-protein kinase Nek7  Nek7 0 7.714245911 

Q8C4Y3 Negative elongation factor B  Nelfb 0 7.476396827 

Q04690 Neurofibromin  Nf1 0 7.398634325 

Q8R480 Nuclear pore complex protein Nup85  Nup85 0 10.06145248 

F7CXD5 Poly(A) polymerase alpha (Fragment)  Papola 0 7.462996612 

Q91XW9 MCG133388, isoform CRA_f  Pcdhgc5 0 7.76064862 

D3Z4V1 Pleiotropic regulator 1  Plrg1 0 8.206556044 

A2ALM3 Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1B (Fragment)  Pnck 0 7.392345155 

G3UXX5 

DNA-directed RNA polymerases I and III subunit RPAC1 

(Fragment)  Polr1c 0 7.311329952 

Q9WTX2 

Interferon-inducible double-stranded RNA-dependent protein kinase 

activator A  Prkra 0 7.460296327 

Q922U1 U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp3  Prpf3 0 7.821775467 

Q80SY5 Pre-mRNA-splicing factor 38B  Prpf38b 0 7.665017825 

P28828 Receptor-type tyrosine-protein phosphatase mu  Ptprm 0 6.858537198 

Q3TIR3 Synembryn-A  Ric8a 0 7.498172661 

Q8BFU3 RING finger protein 214  Rnf214 0 7.108565024 

Q3TDK6 Protein rogdi homolog  Rogdi 0 7.635383204 

Q9JKY0 Cell differentiation protein RCD1 homolog  Rqcd1 0 7.7182525 

P56183 Ribosomal RNA processing protein 1 homolog A  Rrp1 0 6.874713689 

D3YXC9 Rhotekin (Fragment)  Rtkn 0 7.056142262 

Q8QZY9 Splicing factor 3B subunit 4  Sf3b4 0 7.649432223 

F6U8X4 Serine/threonine-protein kinase SIK3 (Fragment)  Sik3 0 7.722962809 
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Q61466 
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of 
chromatin subfamily D member 1  Smarcd1 0 7.637689819 

J3QQ22 Serine/threonine-protein kinase SMG1  Smg1 0 7.310055738 

Q62241 U1 small nuclear ribonucleoprotein C  Snrpc 0 7.643945913 

Q6NZL0 Protein SOGA3  Soga3 0 8.038222638 

Q62245 Son of sevenless homolog 1  Sos1 0 7.463743721 

S4R2C4 Son of sevenless homolog 2  Sos2 0 7.566437492 

E9QN14 SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 3  Srgap3 0 7.517063873 

Q9CYZ8 Single-stranded DNA-binding protein 2  Ssbp2 0 7.664923893 

Q9WTK7 Serine/threonine-protein kinase STK11  Stk11 0 7.419460073 

B1AR92 STE20-related kinase adapter protein alpha (Fragment)  Strada 0 7.401572846 

P70279 Surfeit locus protein 6  Surf6 0 8.476686743 

E9QAF9 Protein TANC1  Tanc1 0 7.36398783 

Q5F2E8 Serine/threonine-protein kinase TAO1  Taok1 0 7.958038016 

A0A0U1

RPN1 TBC1 domain family member 10B (Fragment)  Tbc1d10b 0 7.705436047 

E0CZ81 Tubulin-specific chaperone E  Tbce 0 7.504470862 

D3YZ08 Telomeric repeat-binding factor 2  Terf2 0 7.144885418 

Q9ERA6 Tuftelin-interacting protein 11  Tfip11 0 7.448397103 

G3UWG2 T-cell lymphoma invasion and metastasis 1  Tiam1 0 7.735199548 

Q5SXA5 TOM1-like protein 2  Tom1l2 0 7.980684974 

A2AU89 Tumor suppressor p53-binding protein 1  Trp53bp1 0 7.590953235 

D3Z485 E3 ubiquitin-protein ligase TTC3 (Fragment)  Ttc3 0 7.817036226 

Q3V038 Tetratricopeptide repeat protein 9A  Ttc9 0 7.769820258 

Q6P3Y6 Tetratricopeptide repeat protein 9C  Ttc9c 0 7.670245853 

E9Q0R3 Gamma-tubulin complex component 3  Tubgcp3 0 7.868174041 

A0A087

WR93 U2 snRNP-associated SURP motif-containing protein (Fragment)  U2surp 0 7.396548038 

D3YVU0 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 46  Usp46 0 7.167021796 

Q8K4P0 pre-mRNA 3' end processing protein WDR33  Wdr33 0 7.755341184 

Q60596 DNA repair protein XRCC1  Xrcc1 0 7.433129518 

A0S860 Protein Zfyve9  Zfyve9 0 7.490800952 

Q8CIE2 Zinc finger MIZ domain-containing protein 2  Zmiz2 0 7.904661458 

A2A486 Protein Zmynd8 (Fragment)  Zmynd8 0 7.299725154 

 

Tabela S9: Proteínas exossomais exclusivas do rim.  

Accession Description GN 
Sed Kidney (LOG10 
expression) 

Exer Kidney (LOG10 
expression) 

Q9Z0F8 

Disintegrin and metalloproteinase domain-containing 

protein 17  

Adam1

7 7.755035934 0 

A0A0G2JFB

8 Pro-epidermal growth factor  Egf 7.632760888 0 

E0CY77 EMI domain-containing protein 1  Emid1 7.403120521 0 

D3Z1H0 Protein eva-1 homolog C (Fragment)  Eva1c 6.920697134 0 

Q9QZF2 Glypican-1  Gpc1 7.31868927 0 

E0CYW7 Hepatoma-derived growth factor  Hdgf 7.304059466 0 

Q9Z0Z4 Hephaestin  Heph 7.42143939 0 

O35082 Klotho  Kl 7.55339751 0 

P16301 Phosphatidylcholine-sterol acyltransferase  Lcat 7.554731377 0 

Q8BZT5 Leucine-rich repeat-containing protein 19  Lrrc19 7.51600623 0 

P55002 Microfibrillar-associated protein 2  Mfap2 7.923244019 0 

Q3V1L4 Cytosolic purine 5'-nucleotidase  Nt5c2 7.354684554 0 

O55134 Protocadherin-12  Pcdh12 7.043755127 0 

A0A0A6YW
M6 Protein Pcdhgc3  

Pcdhgc
3 6.830267801 0 
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Q9CQH0 PDZK1-interacting protein 1  
Pdzk1i
p1 7.771954749 0 

P33587 Vitamin K-dependent protein C  Proc 7.373831145 0 

Q3UQ28 Peroxidasin homolog  Pxdn 7.521399628 0 

Q61493 DNA polymerase zeta catalytic subunit  Rev3l 8.616475514 0 

Q8C3K6 Sodium/glucose cotransporter 1  Slc5a1 7.265760917 0 

D6RJ80 

Sodium-dependent neutral amino acid transporter 

B(0)AT1  

Slc6a1

9 7.39375064 0 

F6TTF6 

Sodium- and chloride-dependent transporter XTRP3B 

(Fragment)  

Slc6a2

0b 6.636387586 0 

G3X909 Slit homolog 2 protein  Slit2 6.498310554 0 

A2A4U6 Protein Zfp334  Zfp334 7.494015375 0 

Q8K0L3 Acyl-coenzyme A synthetase ACSM2, mitochondrial  Acsm2 9.376029182 9.703892954 

P11859 Angiotensinogen  Agt 8.02201574 7.923710194 

O08691 Arginase-2, mitochondrial  Arg2 8.067442843 8.317854489 

Q8JZV9 3-hydroxybutyrate dehydrogenase type 2  Bdh2 7.935003151 8.149834697 

Q99N23 Carbonic anhydrase 15  Ca15 8.077004327 8.104828404 

Q9QZA0 Carbonic anhydrase 5B, mitochondrial  Ca5b 7.252853031 7.822756333 

O89103 Complement component C1q receptor  Cd93 8.159266331 7.879210605 

O88338 Cadherin-16  Cdh16 8.637789829 8.734479789 

P97326 Cadherin-6  Cdh6 8.005180513 7.932016906 

Q8VCP9 C-type lectin domain family 14 member A  
Clec14
a 7.833656997 7.613313161 

B7ZNH7 Collagen alpha-1(XIV) chain  

Col14a

1 7.544564097 7.622524862 

E9QPX1 Collagen alpha-1(XVIII) chain  

Col18a

1 8.402089351 8.544192111 

Q9JLB4 Cubilin  Cubn 7.774443969 7.921998431 

A0A0R4J203 D-amino-acid oxidase  Dao 7.433129518 7.61436984 

Q80YC5 Coagulation factor XII  F12 7.505963518 6.953952883 

F2Z4A3 Protein Fat1  Fat1 7.483729899 8.220369632 

Q501P1 Fibulin-7  Fbln7 7.890085527 7.800442121 

Q60928 Gamma-glutamyltranspeptidase 1  Ggt1 8.365862215 8.276461804 

Q9D8I3 Glyoxalase domain-containing protein 5  Glod5 7.053078443 7.42975228 

P51655 Glypican-4  Gpc4 8.652343055 8.813247301 

P47791 Glutathione reductase, mitochondrial  Gsr 7.612995656 7.443106457 

Q3V1J8 Hyaluronan-binding protein 2  Habp2 7.549125927 7.400192489 

G5E8M9 Intercellular adhesion molecule 2 (Fragment)  Icam2 7.854791694 8.108903128 

Q9DCY0 Glycine N-acyltransferase-like protein Keg1  Keg1 8.114277297 8.07114529 

P15947 Kallikrein-1  Klk1 8.138618434 8.093421685 

Q61847 Meprin A subunit beta  Mep1b 9.137037455 9.085290578 

A0A0J9YVE

6 Protein Mgam  Mgam 7.391288049 7.730297662 

Q9QXN5 Inositol oxygenase  Miox 8.775756038 9.011570444 

A6H6E2 Multimerin-2  Mmrn2 7.676967814 7.668479103 

Q8BLF1 Neutral cholesterol ester hydrolase 1  Nceh1 7.813380807 7.98100269 

O55125 Protein NipSnap homolog 1  

Nipsna

p1 8.114610984 8.145817714 

P11930 Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 19  Nudt19 8.547159121 8.645520515 

Q8CIN4 Serine/threonine-protein kinase PAK 2  Pak2 7.646403726 7.764176132 

Q9ESW8 Pyroglutamyl-peptidase 1  Pgpep1 7.818687663 7.737828506 

P06869 Urokinase-type plasminogen activator  Plau 6.752278985 6.731991449 

P35822 Receptor-type tyrosine-protein phosphatase kappa  Ptprk 8.558588583 8.463892989 

O09126 Semaphorin-4D  
Sema4
d 8.423409728 8.172310969 

Q8C4U3 Secreted frizzled-related protein 1  Sfrp1 8.36398783 8.165244326 
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E9PYQ9 Solute carrier family 15 member 2  
Slc15a
2 7.790847904 7.689752696 

Q9Z2J0 Solute carrier family 23 member 1  

Slc23a

1 7.625415352 7.685652184 

F6UXY4 Sodium/glucose cotransporter 5 (Fragment)  

Slc5a1

0 7.634074025 7.810501348 

O09164 Extracellular superoxide dismutase [Cu-Zn]  Sod3 7.771660959 7.536937023 

P56677 Suppressor of tumorigenicity 14 protein homolog  St14 8.07773118 8.117271296 

Q924W7 Suppression of tumorigenicity 5 protein  St5 8.879497287 8.836197481 

Q9WUR0 Protein Tinag  Tinag 8.272537777 8.329804522 

H3BJ97 Tubulointerstitial nephritis antigen-like  Tinagl1 7.726319612 7.836577275 

Q9ESG4 Collectrin  
Tmem2
7 8.042181595 8.009875634 

Q9R0M5 Thiamin pyrophosphokinase 1  Tpk1 7.039414119 7.783188691 

Q91X17 Uromodulin  Umod 8.8309093 8.8178297 

Q62468 Villin-1  Vil1 8.14113609 8.072617477 

Q8R519 

2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde 

decarboxylase  Acmsd 0 7.66238002 

Q6A078 Centrosomal protein of 290 kDa  Cep290 0 7.277838333 

Z4YKM2 

CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 3, 

mitochondrial  Cisd3 0 6.844663528 

Q61419 

Cytidine monophosphate-N-acetylneuraminic acid 

hydroxylase  Cmah 0 7.497344381 

F6R0N8 Cullin-3 (Fragment)  Cul3 0 7.105169428 

Q9D0M3 Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial  Cyc1 0 7.286007122 

A0A0G2JDR

2 Endomucin (Fragment)  Emcn 0 7.048441804 

Q6KAR6 Exocyst complex component 3  Exoc3 0 8.506505032 

Q8R0F8 Acylpyruvase FAHD1, mitochondrial  Fahd1 0 7.731910942 

Q69ZR9 Protein TASOR  
Fam20
8a 0 7.765743041 

F6RG68 F-BAR domain only protein 2  Fcho2 0 7.261500773 

Q8K157 Aldose 1-epimerase  Galm 0 7.736476182 

O88958 Glucosamine-6-phosphate isomerase 1  Gnpda1 0 7.475961589 

P15208 Insulin receptor  Insr 0 7.097604329 

A2AFG7 Neural cell adhesion molecule L1  L1cam 0 7.876160085 

Q9EP89 

Serine beta-lactamase-like protein LACTB, 

mitochondrial  Lactb 0 8.331427297 

F8VQ40 Laminin subunit alpha-1  Lama1 0 7.003029471 

F6ZL69 Nischarin (Fragment)  Nisch 0 7.397940009 

P97333 Neuropilin-1  Nrp1 0 7.45909079 

P00796 Renin-2  Ren2 0 7.813580989 

P97816 Protein S100-G  S100g 0 7.868585667 

O35988 Syndecan-4  Sdc4 0 7.812378511 

F7A0H7 Solute carrier family 22 member 12 (Fragment)  
Slc22a
12 0 6.950754182 

Q9R097 Kunitz-type protease inhibitor 1  Spint1 0 7.224014811 

Q80YS4 Angiopoietin-1 receptor  Tek 0 7.624178926 

Q3UUI3 Acyl-coenzyme A thioesterase THEM4  Them4 0 7.183554534 

O88623 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 2  Usp2 0 7.43055877 

 

Tabela S10: Proteínas exossomais exclusivas do coração.  

Accession Description GN 

Sed Heart (LOG10 

expression) 

Exer Heart (LOG10 

expression) 

Q6PGK3 Protein 2700097O09Rik  

2700097O0

9Rik 7.467163966 0 
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G3X9J2 MCG141086  
4921513D1
1Rik 7.586812269 0 

Q8K4E3 CD226 antigen  Cd226 7.541579244 0 

Q8BMS4 

Ubiquinone biosynthesis O-methyltransferase, 

mitochondrial  Coq3 7.499136995 0 

Q8BPM0 Disheveled-associated activator of morphogenesis 1  Daam1 6.821709997 0 

E9Q1L3 Protein Gm15127  Gm15127 7.07114529 0 

Q8BLR9 Hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor  Hif1an 7.431846046 0 

D3Z534 Kalirin  Kalrn 7.596487134 0 

E9Q641 Nebulin-related-anchoring protein  Nrap 7.794488047 0 

E0CXK9 Protein Pkp2  Pkp2 7.316389751 0 

V9GXR9 Small integral membrane protein 5  Smim5 7.620031895 0 

Q8R2K3 Single-stranded DNA-binding protein  Ssbp1 7.582517884 0 

Q6IEE6 Transmembrane protein 132E  Tmem132e 7.359835482 0 

E9PZA7 Transformation/transcription domain-associated protein  Trrap 7.34752516 0 

Q3U3Q1 Serine/threonine-protein kinase ULK3  Ulk3 6.933892036 0 

F6R860 

WD repeat, SAM and U-box domain-containing protein 1 

(Fragment)  Wdsub1 7.077367905 0 

Q9JLV1 BAG family molecular chaperone regulator 3  Bag3 7.393926007 7.929878524 

Q9R229 Bone morphogenetic protein 10  Bmp10 7.946157395 7.943346098 

P11404 Fatty acid-binding protein, heart  Fabp3 7.885643872 7.748188027 

O70433 Four and a half LIM domains protein 2  Fhl2 8.466274322 8.594944737 

O08742 Platelet glycoprotein V  Gp5 7.827627705 7.539577883 

Q2TPA8 Hydroxysteroid dehydrogenase-like protein 2  Hsdl2 7.39880773 7.629919036 

G3UXB0 Interleukin 4, isoform CRA_b  Il4 7.850891184 7.677241846 

Q91WI7 Integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 2  Itfg2 7.765966425 7.464489547 

A0A0B4J1

F2 Microtubule-associated protein  Map4 7.5774918 7.771366971 

Q8R1C6 Methyltransferase-like protein 22  Mettl22 7.197556213 7.344195716 

P51667 

Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle 

isoform  Myl2 7.628695383 8.013258665 

Q8BFP9 

[Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase 

isozyme 1, mitochondrial  Pdk1 7.59571662 7.641870545 

Q60857 Sodium-dependent serotonin transporter  Slc6a4 7.995415799 7.970346876 

P48787 Troponin I, cardiac muscle  Tnni3 8.053846427 8.180125875 

K3W4R6 Troponin T, cardiac muscle  Tnnt2 7.629409599 7.895698727 

Q8VBT1 Beta-taxilin  Txlnb 7.644733927 7.525821952 

P52624 Uridine phosphorylase 1  Upp1 7.950948714 7.979184034 

J3QMV5 Cytokine receptor-like factor 3  Crlf3 0 6.678882415 

O70469 Docking protein 2  Dok2 0 7.377488383 

Q7TPD2 Protein FAM185A  Fam185a 0 7.301464073 

Q8BLU0 Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2  Flrt2 0 8.013679697 

Q3U6B2 G-protein coupled receptor 183  Gpr183 0 7.504742636 

B2RXM6 Ly6g6f protein  Ly6g6f 0 7.858897957 

Q9D513 Meiosis-specific with OB domain-containing protein  Meiob 0 7.644635504 

V9GX81 Protein Mroh6  Mroh6 0 7.53032779 

D3YUC9 Methionine-R-sulfoxide reductase B3, mitochondrial  Msrb3 0 7.23325001 

Q3UDN6 Myotubularin  Mtm1 0 6.980457892 

A0A0A0M
QL8 NudC domain-containing protein 3 (Fragment)  Nudcd3 0 7.316808752 

Q9DBG5 Perilipin-3  Plin3 0 7.041392685 

Q68EF0 Rab-3A-interacting protein  Rab3ip 0 7.303627976 

A0A0R4J1

56 Renalase  Rnls 0 7.720324717 

E9Q8T1 Transforming acidic coiled-coil-containing protein 2  Tacc2 0 6.98788961 

Q571J5 Zinc finger protein 354C  Znf354c 0 7.951628894 
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Tabela S11: Proteínas exossomais exclusivas do músculo esquelético.  

Accession Description GN 

Sed Muscle (LOG10 

expression) 

Exer Muscle (LOG10 

expression) 

E9Q5H2 

Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family 

member E (Fragment)  

Anp32

e 7.407050815 0 

P62932 F-box only protein 40  
Fbxo4
0 7.508933526 0 

A2AJ76 Hemicentin-2  Hmcn2 7.712986234 0 

Q8K0C1 Importin-13  Ipo13 7.523746467 0 

V9GXJ9 Protein KRI1 homolog  Kri1 8.437274797 0 

V9GXE5 Spermine oxidase (Fragment)  Smox 7.205204364 0 

Q9EP53 Hamartin  Tsc1 8.841734779 0 

P56375 Acylphosphatase-2  Acyp2 7.714413592 7.818093869 

D3Z6H8 S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme 2  Amd2 6.928344635 7.075911761 

B0F3S4 B-cell scaffold protein with ankyrin repeats  Bank1 7.208441356 7.386142109 

Q64152 Transcription factor BTF3  Btf3 8.481012421 8.400192489 

F6RCU2 CAP-Gly domain-containing linker protein 1 (Fragment)  Clip1 9.709609121 7.517063873 

P60330 Separin  Espl1 7.514813295 7.716003344 

Q9QZ57 Heat shock protein beta-3  Hspb3 7.82672252 7.897352134 

Q9D8U0 Interferon-related developmental regulator 2  Ifrd2 7.786254396 7.864154956 

Q9ET80 Junctophilin-1  Jph1 7.755264891 7.823409015 

Q8CI70 Leucine-rich repeat-containing protein 20  Lrrc20 7.886208624 7.86611004 

Q8BLU2 Protein-lysine methyltransferase METTL21C  

Mettl2

1c 7.810837151 7.767823498 

O70209 PDZ and LIM domain protein 3  Pdlim3 7.594282029 7.677424438 

Q3UV70 

[Pyruvate dehydrogenase [acetyl-transferring]]-phosphatase 

1, mitochondrial  Pdp1 7.623145875 7.595936906 

Q9DC22 DDB1- and CUL4-associated factor 6  Dcaf6 0 7.885756881 

Q8N7N5 DDB1- and CUL4-associated factor 8  Dcaf8 0 7.571708832 

A0A087W

RB8 Dystonin (Fragment)  Dst 0 7.632457292 

Q99PR8 Heat shock protein beta-2  Hspb2 0 8.07809415 

P70227 Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 3  Itpr3 0 7.930949031 

Q9ET78 Junctophilin-2  Jph2 0 7.479431337 

Q8BWZ3 N-alpha-acetyltransferase 25, NatB auxiliary subunit  Naa25 0 7.077367905 

F7A4A7 Otogelin-like protein  Otogl 0 8.003460532 

Q9Z176 
Serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit 
B'' subunit delta  

Ppp2r3
d 0 7.68645751 

Q7M724 Taste receptor type 2 member 106  

Tas2r1

06 0 7.689042339 

D3YUN3 Troponin I, slow skeletal muscle  Tnni1 0 7.394801777 

J3QSN2 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 13  Usp13 0 7.50501424 

 

Tabela S12: Proteínas exossomais exclusivas do tecido adiposo marrom.  

Accession Description GN 

Sed BAT (LOG10 

expression) 

Exer BAT (LOG10 

expression) 

Q91V98 Endosialin  
Cd24
8 6.858296525 0 

P43024 Cytochrome c oxidase subunit 6A1, mitochondrial  

Cox6a

1 7.407390904 0 

Q810D6 Glutamate-rich WD repeat-containing protein 1  

Grwd

1 7.322632712 0 

A0A0R4J0

07 Paladin  Pald1 7.342620043 7.827756863 

Q3URE1 Acyl-CoA synthetase family member 3, mitochondrial  Acsf3 0 7.176958981 
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P48771 Cytochrome c oxidase subunit 7A2, mitochondrial  
Cox7a
2 0 7.584670384 

Q80TS7 Dendrin  Ddn 0 8.290924559 

Q8BUK6 Protein Hook homolog 3  

Hook

3 0 7.820529849 

E9QA63 Microtubule-actin cross-linking factor 1  Macf1 0 8.170555059 

Q9DCJ5 

NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex 

subunit 8  

Ndufa

8 0 7.453165393 

P0DN34 

NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex 

subunit 1  

Ndufb

1 0 9.18582536 

P52503 

NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 6, 

mitochondrial  

Ndufs

6 0 7.498310554 

 

Tabela S13: Proteínas exossomais exclusivas do tecido adiposo branco.  

Accessio

n Description GN 

Sed WAT (LOG10 

expression) 

Exer WAT (LOG10 

expression) 

Q8R3W

2 MCG6979, isoform CRA_a  

0610009B

22Rik 7.247727833 0 

Q6YI28 EP1  

2210407C

18Rik 7.839289456 0 

Q8BZQ7 Anaphase-promoting complex subunit 2  Anapc2 7.590841835 0 

Q8CDJ3 Beclin 1-associated autophagy-related key regulator  Atg14 7.691081492 0 

Q3LFS7 Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1  Ceacam1 7.817036226 0 

Q921L5 Conserved oligomeric Golgi complex subunit 2  Cog2 6.99175754 0 

Q91WE
4 UPF0729 protein C18orf32 homolog  CR032 7.557146142 0 

O70566 Protein diaphanous homolog 2  Diaph2 7.334654767 0 

G3X9Z2 MCG129814  Ifitm7 8.196728723 0 

Q04999 Inhibin beta B chain  Inhbb 7.539828558 0 

Q3UMB

9 WASH complex subunit 7  Kiaa1033 7.382737266 0 

F8VPR1 Leiomodin-1  Lmod1 6.194514342 0 

Q8VC42 Uncharacterized protein C18orf8 homolog  Mic1 6.98376156 0 

Q3T9T6 2-5A-dependent ribonuclease  Rnasel 7.007320953 0 

Q8R2U0 Nucleoporin SEH1  Seh1l 7.108565024 0 

F6UV57 Sarcolemmal membrane-associated protein (Fragment)  Slmap 6.576456532 0 

B1AS34 Single-stranded DNA-binding protein 3 (Fragment)  Ssbp3 6.971971276 0 

E9QN41 Striatin-interacting proteins 2  Strip2 7.694517454 0 

P37804 Transgelin  Tagln 7.721068302 0 

Q3UR70 Transforming growth factor-beta receptor-associated protein 1  Tgfbrap1 7.359645793 0 

Q9CZM

3 Transmembrane protein 33  Tmem33 7.536810866 0 

E9PWG

2 Protein Trappc8  Trappc8 7.353339095 0 

Q3U0M

1 Trafficking protein particle complex subunit 9  Trappc9 7.254064453 0 

K4DI77 WD repeat-containing protein 81 (Fragment)  Wdr81 7.099680641 0 

Q9Z1P8 Angiopoietin-related protein 4  Angptl4 7.648164779 8.072984745 

Q8C0J2 Autophagy-related protein 16-1  Atg16l1 7.926239521 7.956312531 

E9QL65 Conserved oligomeric Golgi complex subunit 3  Cog3 7.145507171 7.20167018 

Q9JJA2 Conserved oligomeric Golgi complex subunit 8  Cog8 6.993832867 7.18582536 

Q8JZY2 COMM domain-containing protein 10  

Commd1

0 7.771072783 7.814647069 

Q9CZG3 COMM domain-containing protein 8  Commd8 7.230704314 7.277838333 

Q8CHY
3 Dymeclin  Dym 7.862191031 8.046104787 

Q6P9Q6 FK506-binding protein 15  Fkbp15 7.726808683 7.640978057 



 

 

 

221 

 

E9Q8I9 Protein furry homolog  Fry 7.822821645 7.696443763 

F7BCN0 Protein Gm28048 (Fragment)  Gm28048 7.312600439 7.25358029 

Q8C0N2 Glycerol-3-phosphate acyltransferase 3  Gpat3 7.787743772 7.88349109 

P00493 Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase  Hprt1 7.173477643 7.196176185 

Q6GV12 3-ketodihydrosphingosine reductase  Kdsr 8.123524981 8.212986185 

F8VQ75 Kinesin-like protein  Kif13a 7.102776615 7.611617111 

A0A0F6
AIX5 Lipid droplet-associated hydrolase  Ldah 7.709524356 7.867703133 

Q91VD1 Galectin-12  Lgals12 7.968669702 8.291146762 

Q91YX5 Acyl-CoA:lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1  Lpgat1 6.94948759 6.703377369 

Q9JI78 Peptide-N(4)-(N-acetyl-beta-glucosaminyl)asparagine amidase  Ngly1 7.314709693 6.941958417 

Q9R1J0 Sterol-4-alpha-carboxylate 3-dehydrogenase, decarboxylating  Nsdhl 7.869173027 7.113943352 

Q8K3V4 Protein-arginine deiminase type-6  Padi6 7.757927183 7.544688022 

Q9WV9

5 Pleckstrin homology-like domain family A member 3  Phlda3 7.877428941 7.904011884 

Q9CZT4 DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC5  Polr3e 7.112269768 6.874829578 

A2AFP4 Ras-related protein Rab-9A (Fragment)  Rab9 7.581152892 7.632254777 

F7CGP0 Ral GTPase-activating protein subunit alpha-2 (Fragment)  Ralgapa2 6.968996327 6.989494313 

Q9R1R8 Retinol dehydrogenase 11  Rdh11 7.599446376 7.765817515 

Q9Z0F7 Gamma-synuclein  Sncg 7.915927212 7.887673552 

Q9R099 Transducin beta-like protein 2  Tbl2 7.895312024 7.917925422 

Q62313 Trans-Golgi network integral membrane protein 1  Tgoln1 7.403806611 6.881783956 

Q8K2L8 Trafficking protein particle complex subunit 12  Trappc12 7.338057875 7.357363031 

F6ZLN8 Vacuolar protein sorting-associated protein 8 homolog (Fragment)  Vps8 6.63124078 7.261500773 

E0CZ28 Protein 1700112E06Rik  

1700112E

06Rik 0 7.497758718 

B1AQG

3 Protein 5730455P16Rik (Fragment)  

5730455P

16Rik 0 7.416474079 

A2AIG8 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase-like protein 1  Accs 0 7.726890141 

A0A0G2

JF12 Anaphase-promoting complex subunit 5  Anapc5 0 7.063333359 

Q3UMR

0 Ankyrin repeat domain-containing protein 27  Ankrd27 0 7.18582536 

A0A0G2

JFH9 AP-5 complex subunit zeta-1  Ap5z1 0 7.150449409 

Q9D7N9 

Adipocyte plasma membrane-associated protein =Mus musculus 

GN=Apmap PE=1 SV=1 - [APMAP_MOUSE] Apmap 0 7.689841409 

Q9CQY
1 Ubiquitin-like protein ATG12  Atg12 0 7.416474079 

P29452 Caspase-1  Casp1 0 7.272305844 

Q8C1Y8 Vacuolar fusion protein CCZ1 homolog  Ccz1 0 7.904336792 

E9QLX1 Antigen-presenting glycoprotein CD1d2  Cd1d2 0 7.653598382 

D6RCW

3 Cholinephosphotransferase 1  Chpt1 0 7.229169703 

Q8C0L8 Conserved oligomeric Golgi complex subunit 5  Cog5 0 7.753353213 

Q3TR20 Conserved oligomeric Golgi complex subunit 7  Cog7 0 6.932118472 

B7ZNP3 COMM domain-containing protein 6  Commd6 0 7.961610908 

H3BLR7 Atrial natriuretic peptide-converting enzyme (Fragment)  Corin 0 7.684845362 

Q922R1 UPF0183 protein C16orf70 homolog  CP070 0 7.642563437 

Z4YKT6 Dehydrogenase/reductase SDR family member 7B  Dhrs7b 0 7.550105999 

Q8K3B1 F-box/SPRY domain-containing protein 1  Fbxo45 0 7.782400952 

P59266 Fat storage-inducing transmembrane protein 2  Fitm2 0 6.787602146 

Q6A099 MKIAA0248 protein (Fragment)  Gbf1 0 6.515078675 

F6Q7C7 Hermansky-Pudlak syndrome 5 protein homolog (Fragment)  Hps5 0 6.562292864 

G3X9T4 Protein MGARP  Mgarp 0 6.752586179 

Q9CQ20 Mid1-interacting protein 1  Mid1ip1 0 8.183554534 

Q6P572 Mtmr2 protein  Mtmr2 0 6.404149249 
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O88441 Metaxin-2  Mtx2 0 7.870813424 

Q8BH82 N-acyl-phosphatidylethanolamine-hydrolyzing phospholipase D  Napepld 0 7.156851901 

Q3UBG
2 PTB-containing, cubilin and LRP1-interacting protein  Pid1 0 7.48756256 

Q9DBX

5 Phospholipase A2  Pla2g4a 0 7.023663918 

Q7TQ62 Podocan  Podn 0 7.507990725 

Q9D6X6 Serine protease 23  Prss23 0 7.773274348 

Q99P87 Resistin  Retn 0 7.671635597 

Q8BU14 Translocation protein SEC62  Sec62 0 6.766710207 

A0A0G2

JED4 SH2B adapter protein 2  Sh2b2 0 6.837840862 

P46062 Signal-induced proliferation-associated protein 1  Sipa1 0 6.416307587 

E9QNA
7 Sorbin and SH3 domain-containing protein 1  Sorbs1 0 7.409256652 

Q8R5A6 TBC1 domain family member 22A  Tbc1d22a 0 7.084933575 

B1ATR2 Testis-expressed sequence 2 protein  Tex2 0 6.968342831 

Q3U1V6 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 3  Uevld 0 7.707144188 
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ANEXOS  

 

1 Aprovação do projeto de pesquisa na Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Escola de Educação Física e Esporte 
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2 Publicação de artigos em periódicos internacionais e nacionais durante o doutorado 
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3 Publicação de capítulos de livros internacionais e nacionais durante o doutorado 
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