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RESUMO 

 
COSTA, R. G. F. Alterações da barreira intestinal na caquexia associada ao 
câncer de cólon. 2017. 101 f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

A caquexia é uma síndrome multifatorial e multiorgânica associada ao câncer e 
outras doenças crônicas e caracterizada por perda involuntária grave de massa 
corporal, metabolismo e função imune alteradas, anorexia, fadiga e diminuição da 
qualidade de vida. A caquexia afeta cerca de 50% dos pacientes com câncer de 
cólon e é diretamente responsável pela morte de pelo menos 20% de todos os 
pacientes com câncer. A inflamação sistêmica, resultante da produção de 
mediadores inflamatórios, é comumente observada na caquexia do câncer. É 
possível que a inflamação possa derivar em parte da falha da função de barreira 
intestinal, promovendo uma ativação imunológica persistente. Este estudo envolveu 
45 pacientes, divididos em grupos: WSC (câncer de peso estável) e CC (câncer com 
caquexia) e investigou a inflamação do cólon e a composição da microbiota intestinal 
na caquexia. Para tanto, realizou-se uma análise histológica por microscopia de luz 
e quantificação de fatores inflamatórios por Luminex® xMAP em biópsias de cólon 
retossigmóide (20 cm distantes do sítio tumoral) obtidas de pacientes CC e WSC 
durante a cirurgia para a retirada de tumor. Adicionalmente, realizou-se o 
seqüenciamento genético para a análise da composição da microbiota presente nas 
fezes dos pacientes. O número de agregados linfóides, eosinófilos e fibroblastos foi 
maior na mucosa do cólon em CC do que em WSC. A expressão da interleucina 7 
(IL-7), da interleucina 13 (IL-13) e do fator de crescimento transformador beta 3 
(TGF-β3) aumentou significativamente no CC, em comparação com o WSC. Houve 
uma redução de bactérias dos gêneros Anaerotipes, Dorea e Coprococcus nos 
pacientes do grupo CC. Por outro lado, houve um aumento de bactérias dos gêneros 
Gemella e Parvimonas nos pacientes CC, comparado aos pacientes WSC. Os 
resultados sugerem alterações na barreira intestinal dos pacientes caquéticos, com 
um aumento do recrutamento de células imunes na mucosa do cólon, resposta 
inflamatória e de reparo teciduais. Não está claro se as respostas locais podem ser 
dirigidas pela disbiose ou podem promover a disbiose. Compreender o papel do 
intestino e da microbiota intestinal na patogênese desta síndrome pode levar ao 
desenvolvimento de novos alvos terapêuticos, a fim de minimizar a inflamação 
intestinal e os sintomas da caquexia. 

Palavras-chave: Câncer. Caquexia. Inflamação. Barreira intestinal. Microbiota. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
COSTA, R. G. F. Alterations of the intestinal barrier in caquexia associated with 
colon cancer. 2017. 101 p. Ph.D Thesis (Cellular and Tissue Biology) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Cachexia is a multifactorial and multiorgan syndrome associated with cancer and 
other chronic diseases and characterised by severe involuntary loss of body weight, 
disrupted metabolism, altered immune function, anorexia, fatigue and diminished 
quality of life. Cachexia affects around 50% of patients with colon cancer and is 
directly responsible for the death of at least 20% of all cancer patients. Systemic 
inflammation, the result of the production of inflammatory mediators, is commonly 
observed in cancer cachexia. It is possible that inflammation may partly derive from 
the failure of gut barrier function, yielding persistent immune activation. This study 
involved 45 patients, divided into groups: WSC (Weight Stable Cancer) and CC 
(Cachectic Cancer) and investigated the inflammation of the colon and the 
composition of the intestinal microbiota in cachexia. For this purpose, we carried out 
a morphological analysis by light microscopy and quantification of inflammatory 
factors by Luminex® xMAP in rectosigmoid colon biopsies (20 cm distant from the 
tumour site) obtained from cachectic (CC) and weight stable (WSC) colon cancer 
patients, during surgery. In addition, the genetic sequencing was performed to 
analyze the composition of the microbiota in the faeces of the patients. The number 
of lymphocytic aggregates, eosinophils and fibroblasts was higher in the mucosa of 
the colon in CC than in WSC. In regard to inflammatory cytokines, interleukin 7 (IL-7), 
interleukin 13 (IL-13) and transforming growth factor beta 3 (TGF-β3) protein 
expression was significantly increased in CC, compared with WSC. There was a 
reduction of bacteria of the genus Anaerotipes, Dorea and Coprococcus in CC. On 
the other hand, there was an increase of bacteria of the genus Gemella and 
Parvimonas in CC patients, compared to WSC patients. The results suggest 
alterations in the intestinal barrier in cachectic patients, with an increase in the 
recruitment of immune cells in the mucosa of the colon, orchestrating an 
inflammatory response and in tissue repair. It is not clear whether local responses 
can be driven by dysbiosis or if it could promote dysbiosis. Understanding the role of 
the intestine and intestinal microbiota in the pathogenesis of this syndrome may lead 
to the development of new therapeutic targets in order to minimize intestinal 
inflammation and the symptoms of cachexia. 
 
Keywords: Cancer. Cachexia. Inflammation. Gut barrier. Microbiota. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A caquexia é uma condição multifatorial que compreende a perda de 

músculo esquelético e tecido adiposo, podendo ser agravada pela anorexia; além de 

promover desequilíbrio metabólico com aumento do gasto energético basal. Essa 

síndrome paraneoplásica é resistente ao suporte nutricional convencional 

(DONOHOE et al., 2011).  

Definições anteriores descrevem a caquexia como "síndrome de perdas 

envolvendo músculos e gordura, causada diretamente por fatores do tumor ou, 

indiretamente, por uma resposta equivocada do hospedeiro à presença do tumor  

(MACDONALD; MONTELEONE, 2005). A definição mais recente destaca que 

caquexia é uma síndrome metabólica complexa associada a uma doença subjacente 

e caracterizada por perda de massa muscular, com ou sem perda de massa gorda 

(EVANS et al., 2008; FEARON et al., 2011).  

Clinicamente, a importância de caquexia é substancial, porque existe uma 

correlação inversa entre o grau de caquexia e a sobrevida do paciente 

(MUSCARITOLI et al., 2015). Além disso, esta síndrome sempre envolve 

prognóstico desfavorável, resposta reduzida à terapia (cirurgia e/ou quimioterapia), 

diminuição da qualidade de vida do paciente e aumento dos custos nos serviços de 

saúde (ARGILÉS et al., 2006; VON HAEHLING; ANKER, 2014).  

Contudo, o diagnóstico desta síndrome não é trivial. O aumento da 

morbidade acompanha o decréscimo da atividade física e da capacidade de interagir 

socialmente, bem como alteração na percepção da imagem corporal. A caquexia é 

considerada a causa imediata de morte de 22 a 40% dos doentes com câncer (VON 

HAEHLING; ANKER, 2010) 

 A patologia da caquexia associada ao câncer se assemelha mais a sinais 

e sintomas relacionadas à infecção do que à desnutrição consequente da fome. De 

fato, no câncer, a associação entre sinais de inflamação sistêmica e caquexia é 

clara, tanto em pacientes, quanto em modelos animais experimentais (TRINCHIERI, 

2012). 

Assim, concebe-se a caquexia como uma síndrome inflamatória crônica, 

mediada em parte por um aumento na síntese de citocinas pró-inflamatórias, tais 

como interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral α (TNF-α). 

Estas citocinas estão associadas com a anorexia e depressão, desempenhando um 
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importante papel no hipermetabolismo, catabolismo de proteínas e resistência à 

insulina (TISDALE, 2009).  

No entanto, os eventos ou condições que provocam o aumento da síntese 

de citocinas em doenças relacionadas com a caquexia permanecem obscuros. 

Surgem evidências de que o intestino pode desempenhar um papel significativo na 

patogênese da caquexia (NORMAN; PIRLICH, 2008). 

A inflamação sistêmica pode resultar, parcialmente, da falha na função 

intestinal como barreira física e imune, paralelamente a alterações na composição 

da microbiota intestinal, o que promove a ativação persistente de células imunes na 

mucosa (NATIVIDAD; VERDU, 2013).  

A inflamação intestinal pode induzir a liberação de citocinas pró-

inflamatórias, potencializando os danos na mucosa intestinal e o aumento da 

permeabilidade no órgão (WATSON et al., 2005). Na presença de outras fontes 

inflamatórias, a inflamação intestinal pode contribuir para a anorexia e perda de 

massa muscular observadas na caquexia (KLEIN et al., 2013). 

Por outro lado, a mucosa intestinal está constantemente exposta às 

bactérias comensais que, fisiologicamente, estabelecem uma relação mutuamente 

benéfica com o hospedeiro (ABREU, 2010). A resposta de células imunes infiltradas 

na mucosa intestinal varia de tolerância imunológica à defesa contra bactérias 

comensais da microbiota (ARTIS, 2008). 

Apesar de importante função, a barreira física e imune da mucosa 

intestinal, em geral, não é tão eficiente no controle de translocação microbiana, ou 

seja, da passagem de bactérias do lúmen intestinal para a corrente sanguínea 

através da mucosa. Em particular, isso ocorre quando infecções ou condições 

inflamatórias alteram a produção local de peptídeos antibacterianos e anticorpos ou 

afetam as junções intercelulares do epitélio intestinal, com aumento da 

permeabilidade da mucosa (TRINCHIERI, 2012). 

Assim, a relação entre o sistema imunitário e a microbiota comensal é 

delicada, e perturbações na homeostase imunitária ou das células epiteliais do 

intestino podem conduzir à inflamação. Avanços recentes têm demonstrado que a 

microbiota intestinal influencia marcadamente, em nível sistêmico, a resposta de 

defesa do organismo e o controle do metabolismo, além de afetar a inflamação do 

tecido adiposo (TRINCHIERI, 2012). 
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Acredita-se que a perda da integridade da mucosa intestinal possibilita 

uma maior interação de bactérias do intestino com o hospedeiro, seguida de 

inflamação local e sistêmica, que podem agravar os sintomas clínicos de doenças 

crônicas como a insuficiência cardíaca congestiva, cuja condição catabólica é 

denominada caquexia cardíaca (SANDEK et al., 2008; SANDEK et al., 2009). 

Mudanças na relação simbiótica microbiota intestinal-hospedeiro podem 

estar associadas com as características da caquexia na leucemia e em outros tipos 

de câncer (BINDELS et al., 2012). Evidências obtidas a partir de experimentos dos 

autores supracitados com camundongos apoiam a concepção de que a microbiota 

intestinal interage com tecidos do hospedeiro para controlar a inflamação 

relacionada à leucemia e a indução de marcadores de atrofia do músculo 

esquelético. Além disso, a composição da microbiota intestinal é modificada durante 

a progressão da doença. Por outro lado, restaurando-se os níveis de Lactobacillus 

pelo uso de probióticos específicos, reduz-se a inflamação e a expressão dos 

marcadores de atrofia muscular em modelos animais (efeitos dependentes da 

intensidade do estímulo e da espécie de bactéria utilizada), sugerindo que a 

manipulação da microbiota intestinal poderia constituir uma estratégia terapêutica na 

inflamação e patologias musculares associadas ao câncer. 

 O presente estudo explora as características da mucosa do cólon dos 

pacientes caquéticos (em comparação com os pacientes com câncer e peso 

estável), desde a morfologia até o perfil de secreção de fatores inflamatórios do 

cólon, bem como a composição da microbiota intestinal dos pacientes.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Definição e caracterização de caquexia 
 

Etimologicamente, o termo caquexia é a combinação das palavras de origem 

grega kakos (mau) e hexis (estado ou aparência). No século III a.C., Hipócrates 

descreveu a caquexia em doentes terminais: “A carne é consumida e transforma-se 

em água,... o abdome se enche de água, os pés e as pernas incham; os ombros, 

clavículas, peito e coxas definham...” (KATZ; KATZ, 1962) 

A caquexia é uma síndrome multifatorial associada a doenças de caráter 

sistêmico como septicemia, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca 

crônica, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), cirrose hepática, SIDA 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), artrite reumatóide, câncer, entre outras. 

A prevalência de caquexia é alarmante, variando de 5 a 15% em pacientes 

com DPOC ou insuficiência cardíaca crônica, e de 60 a 80% em pacientes com 

câncer avançado (VON HAEHLING; ANKER, 2010). 

A característica marcante da síndrome associada ao câncer em indivíduos 

adultos é a acentuada e involuntária perda de peso, tanto de massa muscular, 

quanto de massa adiposa. Em crianças, a caquexia é responsável pelo atraso no 

crescimento, independente de distúrbios endócrinos associados (EVANS et al., 

2008).  

O grau de perda de peso varia de acordo com o tipo e a localização do 

tumor. Um estudo clássico conduzido por Dewys et al. (1980) mostrou que a 

incidência de perda involuntária e progressiva de peso foi superior a 80% em 

pacientes com câncer gástrico ou pancreático, enquanto que aproximadamente 50% 

dos pacientes com câncer de pulmão, próstata ou cólon apresentavam perda de 

peso. 

Apesar de manifestarem fenótipos semelhantes, os mecanismos da perda 

de peso na caquexia são diferentes em relação aos da fome, sarcopenia, depressão 

primária e hipertireoidismo. A caquexia é uma síndrome metabólica que acompanha 

uma doença subjacente (EVANS et al., 2008). 

Em geral, a perda de massa corporal em pacientes com câncer deve-se à 

redução da ingestão e/ou absorção de nutrientes, ou à caquexia. Convém destacar 

que, quando a redução de ingestão e/ou absorção de nutrientes estão associadas à 
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fome, a massa magra é preservada inicialmente, em detrimento da massa adiposa, 

e a intervenção nutricional é eficaz na recuperação do quadro (SOLHEIM et al., 

2014; LAVIANO et al., 2015). Por outro lado, quando a perda de peso está 

relacionada à caquexia, a combinação entre a reduzida ingestão de nutrientes e o 

metabolismo energético caótico resulta em perda contínua e acentuada de massa 

magra. Nesta condição, o tratamento nutricional convencional é incapaz de reverter 

a proteólise muscular e promover o ganho de peso (FEARON et al., 2011; BALSTAD 

et al., 2014; SOLHEIM et al., 2014).  

A perda progressiva e generalizada de massa muscular também está 

presente na sarcopenia. Por isso, caquexia e sarcopenia, que são condições clínicas 

distintas, muitas vezes são confundidas, especialmente na geriatria. Contudo, na 

caquexia, a perda de massa muscular é mais rápida e envolve outros mecanismos 

moleculares quando comparado àqueles associados à sarcopenia (MUSCARITOLI 

et al., 2013). 

A sarcopenia é uma síndrome degenerativa associada ao envelhecimento 

(Cruz-Jentoft et al., 2010). A deterioração de massa magra é conseqüência da perda 

de neurônios motores e da diminuição das concentrações do hormônio do 

crescimento (growth hormone – GH), testosterona e fator de crescimento 

semelhante à insulina (insulin-like growth factor – IGF) (ARGILÉS et al., 2015). 

A redução na síntese e/ou a ingestão insuficiente de proteínas através da 

dieta contribuem fortemente para o balanço protéico negativo na sarcopenia, 

diferentemente do que ocorre na caquexia, em que o principal fator responsável pela 

perda de massa muscular é a proteólise exarcebada (ARGILÉS et al., 2015). 

Além da marcada perda de massa corporal, característica predominante na 

caquexia do câncer, outros sintomas freqüentes são: anorexia; fadiga; anemia; 

resistência à insulina; e inflamação sistêmica (EVANS et al., 2008). Entre os 

sintomas gastrointestinais, destacam-se: náuseas, vômitos, saciedade precoce, 

disfagia (dificuldade de deglutição) e disgeusia (distorção do paladar) (PÉREZ 

CAMARGO et al., 2014).  

Nos últimos anos, devido à multiplicidade de sinais e sintomas envolvidos e 

à semelhança com outras síndromes, vários grupos de pesquisa concentraram 

esforços para o entendimento e diagnóstico da caquexia. (EVANS et al., 2008) 

propuseram critérios de diagnóstico da síndrome, em que a caquexia está presente 

em pacientes com perda involuntária de peso igual ou superior a 5% nos últimos 12 
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meses ou menos ou IMC <20 kg/m2, além de pelo menos três dos cinco critérios 

seguintes: diminuição da força muscular; fadiga; anorexia; baixo índice de massa 

livre de gordura; e alterações bioquímicas, com aumento de marcadores 

inflamatórios circulantes como interleucina-6 (IL-6) plasmática (IL-6 >4,0 pg/mL) ou 

proteína C-reativa (PCR) sérica (PCR >5,0 mg/L), ou anemia (hemoglobina <12 

g/dL), ou hipoalbuminemia (albumina sérica <3,2 g/dl) (EVANS et al., 2008). 

Em 2011, foi criado um consenso internacional em que a caquexia 

associada ao câncer foi definida como uma síndrome multifatorial, na qual há perda 

contínua de massa muscular (com ou sem perda de massa gorda), que não pode 

ser totalmente revertida por terapia nutricional convencional, conduzindo ao 

comprometimento funcional progressivo do organismo (FEARON et al., 2011). 

Além de definirem a caquexia, Fearon et al. (2011) classificaram a caquexia 

em três estágios, a saber: pré-caquexia, caquexia e caquexia refratária. No estágio 

de pré-caquexia, o paciente apresenta perda de peso igual ou inferior a 5%, 

anorexia e alterações metabólicas. No estágio de caquexia, considera-se perda de 

peso corporal igual ou superior a 5%; ou perda de peso superior a 2%, além de IMC 

<20 kg/m2; ou ainda sarcopenia, além de perda de peso superior a 2%. Outras 

características freqüentes no segundo estágio são a diminuição da ingestão 

alimentar e a inflamação sistêmica. Finalmente, o terceiro estágio (caquexia 

refratária) reúne os pacientes que não respondem ao tratamento anti-câncer (ou 

quando os riscos superam os benefícios da terapia) e apresentam sobrevida inferior 

a três meses (FEARON et al., 2011). 

 
2.2 A importância clínica da caquexia associada ao câncer 
 

Mesmo antes da definição de caquexia e do avanço de estudos sobre o 

tema, esta síndrome paraneoplásica já era reconhecida como um fator que agrava o 

prognóstico do doente. Em geral, os sinais da caquexia são chocantes e podem 

provocar reações extremas de medo nos familiares: "É um lembrete constante de 

que a pessoa está doente e não vai melhorar” (LOK, 2015). 

A progressiva degradação de massa magra e a astenia não interferem 

somente na percepção da imagem corporal, mas comprometem significativamente a 

capacidade funcional dos doentes, ou seja, a aptidão dos indivíduos para realizarem 

as atividades de vida diária (AVDs). Assim, a caquexia leva ao aumento da 
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morbidade e diminuição da qualidade de vida dos doentes. (DONOHOE et al., 2011; 

LAVIANO et al., 2012).  

A síndrome reduz a tolerância do paciente à quimioterapia e radioterapia, 

com aumento da toxicidade no tratamento e menor eficácia terapêutica. Por outro 

lado, a quimioterapia pode contribuir para o agravamento dos sinais e sintomas da 

caquexia (ROSS et al., 2004; FEARON; BARACOS, 2010).  

Arthur et al. (2014) estimaram a duração média e os custos implicados na 

internação hospitalar de pacientes caquéticos e não caquéticos nos Estados Unidos. 

A permanência de pacientes com caquexia foi de 6 dias, em comparação com 3 dias 

para as internações de pacientes não caquéticos. O custo médio da internação 

hospitalar alcançou mais de 10.000 dólares por paciente caquético (4000 dólares a 

mais em relação aos pacientes não caquéticos). 

Apesar das conseqüências trágicas no prognóstico clínico e na qualidade de 

vida de pacientes com câncer, a caquexia ainda é pouco reconhecida, prevenida e 

tratada (EVANS et al., 2008; KLEIN et al., 2013). Divergências entre pesquisadores 

e oncologistas quanto ao diagnóstico precoce de caquexia têm dificultado a 

caracterização epidemiológica da síndrome, bem como o surgimento de estratégias 

de tratamento e cuidado nos serviços de atendimento do câncer (DONOHOE et al., 

2011).  

Sem a merecida atenção, a caquexia representa uma comorbidade grave e 

letal, representando a causa direta do óbito de pelo menos um em cada cinco 

pacientes com câncer (ARGILÉS et al., 2014; MUSCARITOLI et al., 2015). 

Além disso, apesar dos progressos no entendimento de mecanismos 

moleculares subjacentes à caquexia, a etiologia da síndrome não está plenamente 

elucidada. A ausência de biomarcadores que possam prever a susceptibilidade do 

doente em desenvolver a síndrome é um desafio importante para o avanço do 

conhecimento na patologia do câncer (TSOLI; ROBERTSON, 2013). 

 

2.3 Etiologia da caquexia associada ao câncer 
 

 A fisiopatologia da caquexia associada ao câncer é complexa. O 

desequilíbrio de energia no organismo, em que a ingestão é reduzida e/ ou o gasto é 

superior ao consumo energético, está relacionado ao principal sintoma da caquexia, 

a proeminente perda de massa corporal. A contribuição dos dois componentes da 
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balança energética - a ingestão ou o gasto - depende do tipo e do estadio do tumor. 

Embora a redução do consumo energético (devido à anorexia) seja comumente 

observada na caquexia, o aumento do gasto energético de repouso (estado 

hipermetabólico) é uma possível causa da síndrome (ARGILÉS et al., 2014; 

ARGILÉS et al., 2015).  

O músculo esquelético, que corresponde a mais de 40% do peso corporal, 

não é o único tecido envolvido na perda ponderal observada na caquexia do câncer. 

Estudos recentes apontam que outros tecidos e órgãos, tais como o tecido adiposo, 

cérebro, fígado, coração e intestino estão diretamente ligados ao processo de 

degradação de massa muscular e, portanto, contribuem para o desenvolvimento da 

síndrome (Figura 1). Portanto, a caquexia é uma síndrome de múltiplos órgãos 

(ARGILÉS et al., 2014). 

 
Figura 1 – Caquexia como síndrome de múltiplos órgãos. . 

 

A perda ponderal na caquexia não resulta somente de inapetência (devido a 

alterações hipotalâmicas) e menor ingestão alimentar. A relação entre os sintomas 
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não é simples ou unidirecional, pois há uma lacuna na compreensão da perda de 

peso sob a ótica do metabolismo e da inflamação (SOLHEIM et al., 2014).  

 

2.3.1 A resposta inflamatória como pivô da caquexia 

 

Ao lado da perda de massa muscular, a inflamação sistêmica é um marcador 

clínico definitivo da caquexia associada ao câncer e pode explicar muitos sintomas 

da síndrome (SEELAENDER et al., 2012; VAUGHAN et al., 2013). A inflamação 

desempenha um preponderante papel em cinco diferentes domínios: inflamação 

sistêmica; controle central do balanço energético; controle do metabolismo e da 

função muscular; controle do metabolismo e da função do tecido adiposo; e 

regulação do apetite (TAN et al., 2011). De fato, a inflamação é o fator comum, ora 

gatilho, ora conseqüência, das alterações metabólicas observadas na caquexia. 

Uma das faces deste cenário é caracterizada pelo incremento da síntese de 

proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa (PCR), pelo fígado, em resposta 

a citocinas pró-inflamatórias, principalmente IL-6 e IL-1β (YAMASHITA; KATAI, 

2010; SEELAENDER et al., 2012).   

A PCR não é somente um marcador de inflamação sistêmica, mas também 

um fator que pode ser utilizado na estratificação da síndrome. Quando associada à 

perda importante de peso e à redução da ingestão alimentar, a elevação da PCR 

marca o estágio de caquexia propriamente dito (na pré-caquexia não há inflamação 

sistêmica) (FEARON et al., 2006). A albumina, proteína também sintetizada no 

fígado, está diminuída na resposta inflamatória sistêmica da caquexia, em parte 

devido à redução da ingestão alimentar (DON; KAYSEN, 2004; GUPTA; LIS, 2010).  
Algumas citocinas inflamatórias classicamente estudadas na caquexia do 

câncer, tais como IL-1, IL-6, TNF-α e interferon-γ, são secretadas tanto por células 

tumorais, quanto por células imunes de diferentes tecidos do hospedeiro (ARGILÉS 

et al., 2009; LAVIANO et al., 2012; SEELAENDER et al., 2012; ARGILÉS et al., 

2014).  

O fator de mobilização lipídica (LMF- lipid mobilizing factor) e o fator indutor 

de proteólise (PIF - proteolysis-inducing factor) são derivados do tumor e 

desencadeiam, juntamente com uma pletora de citocinas secretadas neste 

microambiente, o processo de degradação de massa muscular na caquexia do 

câncer (TISDALE, 2010). 
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Nosso grupo de pesquisa tem investigado a resposta inflamatória na 

caquexia, considerando a natureza multifatorial e multiórgão da síndrome. Dados 

recentemente publicados sugerem uma conexão entre a resposta inflamatória no 

tumor e em tecidos periféricos de pacientes caquéticos com tumor gastrointestinal. A 

expressão de IL-1β e dos fatores quimioatraentes CCL3/ MIP-1α (Proteína 

quimioatraente de monócitos 3) e CCL4/ MIP-1β (Proteína quimioatraente de 

monócitos 4) estava aumentada tanto no tecido adiposo (particularmente no tecido 

adiposo subcutâneo) quanto no tumor de pacientes com caquexia (DE MATOS-

NETO et al., 2015).  

Uma revisão dos fatores associados à perda de peso constatou que a 

albumina, PCR e IL-6 foram os marcadores de inflamação mais consistentemente 

associados a este sintoma (BLUM et al., 2011). A ação conjunta destes mediadores 

promove a perda de massa magra, agravando o prognóstico clínico dos pacientes 

acometidos pela síndrome. 

Outro aspecto que vem sendo estudado pelo nosso grupo é a resposta 

imune intestinal (celularidade e relação com a microbiota) na caquexia associada ao 

câncer. A função de barreira intestinal alterada pode contribuir para a progressão da 

caquexia. O aumento da permeabilidade intestinal e subseqüente incremento na 

produção de citocinas pró-inflamatórias caracterizam o quadro inflamatório na 

caquexia associada à doença hepática crônica e à insuficiência cardíaca crônica 

(PIRLICH et al., 2006). 

 

2.4 O papel do intestino e da microbiota intestinal na caquexia associada ao 
câncer 

 

2.4.1 Anatomia e histologia do intestino 

 

A superfície interna (lúmen) do trato gastrointestinal humano ocupa uma 

área de aproximadamente 400 m2 e consiste na maior zona de contato entre o 

hospedeiro e o ambiente externo (HAAG; SIEGMUND, 2015). A superfície intestinal 

totaliza quase 100 m2 e suas peculiaridades estruturais e funcionais, em condições 

fisiológicas, fazem frente à exposição constante a antígenos externos possivelmente 

perigosos (ambientais e da dieta) e microorganismos comensais que habitam o 

órgão (ARTIS, 2008). 
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O intestino, o maior órgão do trato digestório, é dividido em intestino delgado 

e intestino grosso ou cólon. Este, a parte final do tubo digestório, começa pelo ceco 

(do qual se projeta o apêndice cecal), seguido pelo cólon ascendente, transverso, 

descendente, sigmóide, reto, e termina no ânus (MOWAT; AGACE, 2014).  

A parede do cólon é composta por quatro túnicas: mucosa, submucosa, 

muscular e serosa. A maioria dos processos imunológicos do intestino ocorre na 

mucosa, que compreende o epitélio, a lâmina própria (LP) subjacente e a muscular 

da mucosa, uma camada muscular delgada situada imediatamente abaixo da LP. 

(MOWAT; AGACE, 2014). 

A mucosa do cólon é formada por epitélio colunar simples e numerosas 

glândulas tubulosas mucosas, que secretam no lúmen. Os tipos celulares presentes 

no epitélio de revestimento e nas glândulas são: enterócitos (células que absorvem 

água e eletrólitos), células caliciformes (produtoras de muco), além de células 

enteroendócrinas, células-tronco pluripotentes e células imunitárias infiltrantes 

(NATIVIDAD; VERDU, 2013). 

A LP é constituída por tecido conjuntivo frouxo que ancora a camada 

epitelial, além de conter vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Neste tecido também 

estão infiltradas células do sistema imune inato e adaptativo (macrófagos, linfócitos, 

plasmócitos e células dendríticas, por exemplo) compondo o tecido linfóide 

associado à mucosa intestinal (gut-associated lymphoid tissue - GALT) (MOWAT; 

AGACE, 2014). 

Diferentemente do intestino delgado, a mucosa do cólon não apresenta 

vilosidades. Por isso, o cólon não exerce função digestiva importante, atuando 

principalmente na absorção de água e eletrólitos e na eliminação de componentes 

não digeridos da dieta (MOWAT; AGACE, 2014). 

Nas últimas décadas, com a ampliação dos estudos sobre a relação entre a 

microbiota intestinal e o hospedeiro, o intestino deixou de ser reconhecido apenas 

como um órgão de digestão e absorção, para assumir um importante papel no eixo 

neuro-imuno-endócrino. 

 

2.4.2 Interações entre a mucosa e a microbiota intestinal 

 

O intestino contém o maior número de células imunitárias em comparação a 

qualquer tecido do corpo humano e, devido à sua extensa superfície interna e 
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grande densidade e diversidade microbiana, é continuamente desafiado por uma 

ampla gama de antígenos (VEREECKE et al., 2011; MOWAT; AGACE, 2014). Um 

estado de homeostase intestinal é mantido pela separação de microorganismos do 

hospedeiro por meio de uma barreira física, química e imunológica. (SCHWABE; 

JOBIN, 2013).  

Em virtude da grande proporção de células caliciformes na mucosa do cólon, 

o epitélio intestinal está recoberto por uma camada de muco, que consiste na 

primeira linha de defesa contra lesões e a entrada de microorganismos patogênicos 

(HAAG; SIEGMUND, 2015).  

Além da proteção oferecida pelo muco, em condições fisiológicas, células 

epiteliais do intestino secretam peptídeos antimicrobianos (defensinas, catelicidinas 

e lecitina tipo C) e anticorpos (imunoglobulina A) que limitam o contato direto entre 

antígenos luminais e o epitélio (HOOPER; MACPHERSON, 2010). Ainda, as células 

epiteliais apresentam uma forte adesão mútua devido a especializações de 

membrana celular denominadas genericamente de junções intercelulares. Os vários 

tipos de junções servem não somente como locais de adesão (junções de adesão e 

desmossomos), mas também como estruturas vedantes (como a zônula de oclusão 

ou tight junction), que formam “faixas” ou “cinturões” que circundam as células 

bloqueando o espaço intercelular para a passagem de moléculas maiores (YU et al., 

2012). 

No entanto, a camada epitelial de revestimento e o muco não são as únicas 

barreiras contra a invasão de patógenos no intestino.  As células do GALT presentes 

na LP respondem às lesões e à penetração de bactérias. A partir da síntese de 

anticorpos e de citocinas regulatórias, estas células, em conjunto, estabelecem uma 

relação de homeostase imunológica (ora de defesa, ora tolerância) com a microbiota 

intestinal (MAYNARD et al., 2012).  

É interessante enfatizar que no corpo humano existem mais células 

microbianas do que células humanas. O corpo humano é um superorganismo 

constituído de 10% de células humanas e 90% de células microbianas, na maioria 

bactérias. O cólon é o segmento do intestino com maior densidade bacteriana. São 

trilhões de bactérias (1012) de mais de 500 espécies diferentes. Os filos 

predominantes na microbiota intestinal humana são Firmicutes e Bacteroidetes, 

representando mais de 90% de todas as bactérias intestinais (CERF-BENSUSSAN; 

GABORIAU-ROUTHIAU, 2010; TREMAROLI; BÄCKHED, 2012). 
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Fisiologicamente, existe uma relação mutuamente benéfica (simbiose) entre 

o hospedeiro e a microbiota intestinal. O hospedeiro fornece à microbiota um habitat 

seguro, com condições de temperatura, pH e nutrição favoráveis ao estabelecimento 

de um ecossistema estável. Por sua vez, a microbiota presente no intestino auxilia 

na digestão de alimentos (carboidratos complexos e determinadas proteínas) e 

protege da invasão intestinal por microorganismos patogênicos por meio da 

competição por espaço e nutrição (ABREU, 2010; MAYNARD et al., 2012). 

No contexto de interação microbiota-hospedeiro e co-metabolismo, surge a 

concepção de que os seres humanos são holobiontes e dependem tanto do genoma 

humano, quanto do genoma microbiano (juntos formando o hologenoma) para o 

funcionamento adequado do organismo (ROOKS; GARRETT, 2016)  

Nas últimas décadas, as técnicas de sequenciamento genético de última 

geração, particularmente o sequenciamento do rRNA (RNA ribossomal) 16S, 

revolucionaram o campo da microbiologia e permitiram a identificação de bactérias 

não cultiváveis da microbiota intestinal (COX et al., 2013). O entendimento da função 

da microbiota comensal no desenvolvimento do sistema imune intestinal e, portanto, 

da imunidade sistêmica, foi possível a partir de estudos com modelos de fenótipo 

germ-free (animais que não possuem microbiota) e gnotobióticos (animais germ-free 

colonizados com uma população microbiana definida)  (HAAG; SIEGMUND, 2015; 

ROOKS; GARRETT, 2016). 

No intestino saudável, há um equilíbrio na composição da microbiota 

(eubiose), ou seja, na proporção entre bactérias benéficas (simbiontes) e 

patogênicas. Assim, a relação simbiótica entre hospedeiro e microbiota é mantida e 

a resposta imune intestinal favorece um estado inflamatório de baixa intensidade no 

hospedeiro (SCHWABE; JOBIN, 2013) 

Por outro lado, os metabólitos resultantes da atividade de certas cepas 

bacterianas intestinais também são fundamentais para a manutenção da 

homeostase na mucosa do órgão. Os ácidos graxos de cadeia curta como o acetato, 

propionato e butirato exercem um papel que vai além de fonte energética para os 

colonócitos, exercendo um efeito anti-inflamatório e anti-carcinogênico (HAMER, 

2008).   
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2.4.3 Disbiose e disfunção de barreira na caquexia associada ao câncer 

 

A microbiota intestinal exerce uma marcada influência na homeostase do 

sistema imune intestinal. A perturbação desse equilíbrio pode provocar disfunção da 

barreira intestinal, inflamação e disbiose. Os membros da microbiota e seus 

metabólitos podem regular a resposta das células imunes na LP e desencadear a 

inflamação (SCHWABE; JOBIN, 2013; ABREU; PEEK, 2014; IRRAZÁBAL et al., 

2014). 

A disfunção da barreira intestinal é uma síndrome caracterizada por ruptura 

da barreira epitelial, levando à inflamação sistêmica devido à entrada de 

componentes de parede celular bacteriana (endotoxina ou lipopolissacarídeo) ou de 

bactérias intactas na circulação, ou seja, endotoxemia (TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ 

et al., 2011; ARGILÉS et al., 2015). 

A disbiose, por sua vez, é um estado de desequilíbrio da microbiota, com 

alterações na composição, distribuição ou metabolismo da comunidade microbiana. 

No entanto, não está claro se a disbiose é uma conseqüência de um processo 

inflamatório ou se outros fatores, como dieta ou genética de hospedeiro, induzem a 

disbiose, o que causa a inflamação (IRRAZÁBAL et al., 2014). 

No contexto inflamatório da caquexia, a microbiota do intestino pode 

desempenhar um papel significativo na patogênese da síndrome. Há evidências de 

que a translocação bacteriana com posterior endotoxemia provoca uma resposta 

inflamatória que pode desencadear ou agravar os sintomas da síndrome da 

caquexia em doenças crônicas do fígado e do coração (NORMAN; PIRLICH, 2008; 

SANDEK et al., 2008; SANDEK et al., 2009). 

Mudanças na relação simbiótica microbiota intestinal-hospedeiro podem 

estar associadas com as características da caquexia na leucemia e em outros tipos 

de câncer (BINDELS et al., 2012). Experimentos com modelo de leucemia em 

camundongos apoiam a concepção de que a microbiota intestinal interage com 

tecidos do hospedeiro para controlar a inflamação relacionada à leucemia e a 

indução de marcadores de atrofia do músculo esquelético. Além disso, a 

composição da microbiota intestinal é modificada durante a progressão da doença. 

Por outro lado, a recuperação dos níveis de Lactobacillus através da suplementação 

com probióticos específicos reduz a inflamação e a expressão dos marcadores de 

atrofia muscular neste modelo (efeitos dependentes da intensidade do estímulo e da 
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espécie de bactéria), sugerindo que a microbiota intestinal poderia constituir uma 

estratégia terapêutica na inflamação e distúrbios musculares associadas à leucemia 

(BINDELS et al., 2012). 

Nesta perspectiva, propõe-se que a inflamação da caquexia associada ao 

câncer pode resultar, pelo menos em parte, da falha na função de barreira intestinal, 

em associação com perturbações na composição da microbiota intestinal, causando 

uma ativação imune persistente (NATIVIDAD; VERDU, 2013). A inflamação local, 

induzida pela liberação de citocinas pró-inflamatórias, pode agravar ainda mais os 

danos na mucosa intestinal (com aumento da permeabilidade) e contribuir para a 

inflamação sistêmica típica da síndrome (WATSON et al., 2005).  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O câncer é um relevante problema de saúde pública no mundo, 

particularmente nos países ocidentais, representando a segunda principal causa de 

morte (23% de todas as mortes) após as doenças cardíacas. A prevalência de 

câncer e a sobrevida dos doentes vêm aumentando gradativamente, devido ao 

progresso no diagnóstico precoce e no tratamento do câncer.  

Em razão da maior duração da doença, a carga de comorbidades afeta 

negativamente a qualidade de vida dos pacientes e a eficácia dos sistemas de 

saúde (MUSCARITOLI et al., 2015). Neste cenário, destacam-se os estudos que 

analisam as comorbidades e alterações metabólicas envolvidas, objetivando 

melhorar a abordagem clínica na oncologia (ARGILÉS et al., 2014).   
A caquexia é uma síndrome que afeta múltiplos órgãos e que requer a 

identificação de biomarcadores precoces e específicos. Um método eficaz e viável 

na clínica para o diagnóstico da caquexia aumentaria significativamente as 

possibilidades de sucesso no tratamento.  

O esclarecimento dos mecanismos moleculares subjacentes à caquexia 

associada ao câncer, principalmente no que se refere ao processo inflamatório 

crônico marcante da síndrome, é urgente tanto na pesquisa quanto na clínica. Nesta 

perspectiva, este estudo pretendeu investigar as alterações da barreira intestinal, 

particularmente do cólon, e a composição da microbiota intestinal como contribuintes 

na inflamação da caquexia associada ao câncer de cólon. Acredita-se que o cólon é 

afetado na caquexia e que a microbiota exerce um importante papel na resposta 

imune do órgão na vigência da síndrome. 

Dessa forma, postula-se que a manipulação da microbiota possa 

potencialmente constituir uma estratégia terapêutica no câncer. 
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4 OBJETIVOS 

 
4.1 Objetivo geral 
 

Este estudo tem como objetivo geral caracterizar a barreira intestinal e a composição 

da microbiota fecal em pacientes caquéticos e de peso estável, com câncer de 

cólon. 

 
4.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar morfologicamente a mucosa do cólon dos pacientes; 

- Estabelecer os fenótipos de células imunitárias presentes na mucosa do cólon dos 

pacientes; 

- Analisar a concentração de fatores inflamatórios, quimioatraentes e de crescimento 

na mucosa do cólon dos pacientes; 

- Analisar a concentração sérica de endotoxina lipopolissacarídeo (LPS), bem como 

de fatores inflamatórios, quimioatraentes e de crescimento dos pacientes. 

- Identificar as cepas bacterianas intestinais e a proporção entre estas nos pacientes 

com câncer de cólon, caquéticos e não caquéticos; 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
5.1 Aprovação ética da pesquisa 
 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Humana do Instituto de 

Ciências Biomédicas/Universidade de São Paulo (CAAE: 15492013.0.0000.5467), 

pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário (CEP-HU/USP: 1385-1314) e pelo 

Comitê de Ética da Santa Casa de São Paulo (CAAE: 15492013.0.3002.5479). 

Também foram utilizadas amostras coletadas e armazenadas no biorrepositório do 

ICB-I/USP (CEPSH 051/2014). Estas amostras foram obtidas anteriormente no 

projeto aprovado pelo Comitê de Ética Humana do Instituto de Ciências 

Biomédicas/Universidade de São Paulo (CEP 788/07) e pelo Comitê de Ética 

Humana do Hospital Universitário/Universidade de São Paulo (CEP 752/07, SISNEP 

CAAE: 0031.0.198.019.07), concluído em 2014.  

O consentimento dos pacientes em participar desta pesquisa foi obtido após 

a explicação e o detalhamento dos objetivos e procedimentos metodológicos. Para o 

cumprimento das diretrizes de ética em pesquisa com seres humanos, estabelecidas 

pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), os sujeitos 

interessados assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO A), 

garantindo que todas as informações fornecidas e resultados obtidos fossem 

mantidos em anonimato.  

 

5.2 Seleção dos sujeitos da pesquisa 
 

Participaram deste estudo pacientes de ambos os sexos, na faixa etária de 

30 a 90 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma de cólon, caquéticos ou não, e 

que foram submetidos ao procedimento cirúrgico para ressecção de tumor no 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP).  

Os critérios de exclusão para este estudo foram: realizar tratamento 

quimioterápico no momento do recrutamento; utilizar anti-inflamatórios 

continuamente; e apresentar falência renal ou hepática, AIDS, doenças inflamatórias 

intestinais ou processos inflamatórios crônicos não relacionados à caquexia, como 

distúrbios auto-imunes. 
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5.3 Diagnóstico de caquexia 

 

Os pacientes selecionados para o estudo foram divididos em dois grupos, 

segundo o diagnóstico de caquexia: Câncer com Peso Estável – Weight Stable 

Cancer (WSC); e Câncer com Caquexia – Cachectic Cancer (CC). Para diagnosticar 

a caquexia, foram utilizados os critérios descritos por Evans et al. (2008), em que a 

caquexia está presente em pacientes com perda involuntária de peso (5% ou mais) 

nos últimos 12 meses ou IMC <20 kg/m2 e, pelo menos, três dos cinco critérios 

seguintes: diminuição da força muscular; fadiga; anorexia; baixo índice de massa 

livre de gordura; e bioquímica alterada, com aumento de marcadores inflamatórios 

circulantes como interleucina-6 (IL-6) plasmática (IL-6 >4,0 pg/mL) ou proteína C-

reativa (PCR) sérica (PCR >5,0 mg/L), ou anemia (hemoglobina <12 g/dL), ou 

hipoalbuminemia (albumina sérica <3,2 g/dl). O grupo WSC incluiu os pacientes com 

tumor de cólon que não obedeciam aos critérios referidos para o diagnóstico da 

síndrome.  

 

5.4 Avaliação dos parâmetros clínicos na entrevista 

 

Os pacientes recrutados para o estudo foram entrevistados com base em 

questionários específicos, durante a internação hospitalar prévia à cirurgia. O 

questionário EORTC QLQ-C30 (European Organisation for Research and Treatment 

of Cancer – Quality of Life Questionaire) (ANEXO C) abrange perguntas sobre a 

funcionalidade, saúde geral e sintomas clínicos, com o objetivo de avaliar a 

qualidade de vida do paciente na última semana em relação ao momento de 

aplicação do questionário.  

O questionário FAACT-A/CS 4ª versão (Functional Assessment of 

Anorexia/Cachexia Therapy - Anorexia/Cachexia Subscale) (ANEXO B) é utilizado 

para avaliar quantitativamente a presença de anorexia nos pacientes. Consiste de 

doze questões sobre a percepção do paciente em relação à massa corporal e 

apetite. Esta escala engloba a ingestão alimentar, percepção da imagem corporal, 

interesse nos alimentos, vômitos, saciedade precoce e dor. Para cada questão 

correspondem cinco respostas diferentes, com pontuações de 0 a 4. O somatório 

dos pontos desta escala varia de 0 a 48 e uma pontuação mais baixa indica menos 

apetite.  
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 As medidas antropométricas dos pacientes (massa corporal e altura) foram 

registradas no momento da entrevista, bem como a massa corporal de seis meses 

antes da entrevista (dado relatado pelo paciente), para o cálculo da perda ponderal 

neste período. 

 

5.5 Coleta de sangue e análise dos parâmetros bioquímicos 
 

A coleta de sangue dos pacientes foi realizada em dois tubos separados: um 

tubo com anticoagulante (tubo BD Vacutainer® EDTA) para a separação de plasma 

sanguíneo; e um tubo seco (tubo Gel BD SST® II Advance®) para a obtenção de 

soro. O sangue coletado foi centrifugado a 3000 rpm (rotações por minuto), por 15 

minutos, a 4 ºC. A seguir, as alíquotas de soro e plasma foram armazenadas à –80 

ºC para posteriores análises.  

As concentrações séricas de PCR e albumina foram obtidas por meio de kits 

comerciais (PCR Turbiquest plus, cat. 331; albumina, cat. 19, Labtest Diagnóstica 

SA, Lagoa Santa, MG, Brasil) no equipamento Labmax (Labtest). A concentração de 

hemoglobina (Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média - CHCM) foi obtida 

a partir do hemograma solicitado pelo médico do hospital da USP, antes da 

realização da cirurgia. 

 
5.6 Coleta de fezes e extração de DNA fecal 
 

Ainda durante a aplicação dos questionários, os pacientes foram orientados 

quanto à coleta de fezes no pré-operatório para a análise da composição da 

microbiota intestinal. Os pacientes receberam um kit estéril (ColOff®) contendo: um 

revestimento para assento sanitário, um coletor universal (com capacidade de 70 

ml), uma espátula, uma pipeta Pasteur, um par de luvas e uma caixa de isopor com 

gelo reciclável para armazenamento e transporte do material, com etiqueta de 

identificação. Os pacientes utilizavam o revestimento para o assento como suporte 

para a coleta de fezes e não eliminavam urina neste suporte. Após a coleta, o 

material embalado foi transportado para o laboratório, onde foi inspecionado, 

separado em alíquotas e mantido a -80 °C até o processamento. A dieta das últimas 

24 horas e o horário da coleta de fezes foram registrados. 
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A amostra não foi coletada em casos de fezes líquidas. Fezes armazenadas 

por muito tempo em temperatura ambiente não foram processadas. No momento da 

coleta de fezes, nenhum dos sujeitos participantes poderia estar usando ou ter 

usado antibióticos há pelo menos um mês em relação ao momento da coleta. As 

amostras não foram coletadas ao final do procedimento de limpeza ou preparo do 

cólon para a cirurgia, quando necessário. Tendo em vista as limitações na coleta de 

fezes dos pacientes, o número de amostras de fezes analisadas foi inferior ao 

número de pacientes selecionados para o estudo. 

O DNA genômico foi extraído a partir das amostras de fezes, utilizando-se o 

QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany), de acordo com as instruções 

do fabricante, e a análise de composição da microbiota intestinal por meio de 

sequenciamento genético foi realizada em parceria com o grupo de pesquisa 

liderado pelo Prof. Dr. Giorgio Trinchieri (NCI/NIH, USA).  

 

5.6.1 Pirosequenciamento do DNA fecal 

 

Para a análise da composição da microbiota das fezes dos pacientes, foi 

realizado o sequenciamento do gene do RNA ribossomal 16S. Inicialmente foi feito o 

preparo da biblioteca de 16S rRNA pela plataforma Illumina. O protocolo incluiu 

reações de PCR (reação em cadeia de polimerase) com a utilização de primers (e 

adaptadores de sequenciamento Illumina) para as regiões V3 e V4, resultando em 

um amplicon de aproximadamente 460 pb (pares de base). As bibliotecas geradas 

foram validadas pela quantificação da concentração de DNA (método fluorimétrico) 

no 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). 

As bibliotecas foram então desnaturadas antes do seqüenciamento no Miseq 

(Illumina), utilizando-se o kit V3 Miseq (Illumina). Após a corrida das amostras, o 

sistema MiSeq (Illumina) forneceu uma análise secundária no próprio instrumento 

usando o software MiSeq Reporter (MSR). O MSR incorpora o software 

Metagenomics que permite a classificação dos microorganismos usando um banco 

de dados de rRNA 16S (http://greengenes.lbl.gov/). O resultado é uma classificação 

de leituras de DNA em vários níveis taxonômicos: reino, filo, classe, ordem, família, 

gênero e espécie. Para a visualização dos arquivos de dados de sequenciamento 

gerados foi utilizado o programa Quiime2. 
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5.7 Coleta de amostras de cólon no intraoperatório 

 

As amostras de cólon da transição retossigmóide de aproximadamente 6 

cm3 (distantes 20 cm do sítio tumoral) foram obtidas a partir de colectomias parciais 

realizadas no centro cirúrgico do Hospital da USP. Os fragmentos de cólon foram 

retirados da peça cirúrgica (parte do órgão removido no procedimento operatório), 

separados e armazenados em condições diferentes, dependendo da finalidade 

experimental. Não foi possível coletar amostras de cólon de todos os pacientes 

envolvidos neste estudo. 

 
5.8 Análise histológica do cólon 

 

As amostras de cólon da transição retossigmóide (aproximadamente 1 cm3) 

distantes do tumor foram fixadas em solução contendo paraformaldeído 4% em 

tampão fosfato (pH 7.4) durante 24 horas, e então desidratadas  em  soluções  de  

álcool  etílico  de concentrações crescentes (70%, 95%, 100%),  diafanizadas em 

xilol e incluídas em parafina (Paraplast X-TRA, Sigma Aldrich).  

Os blocos de parafina foram cortados no micrótomo rotatório (R Jung-

Heidelberg, Leica Microsystems Holding, Alemanha) na espessura de 5 µm  e  

dispostos  em  lâminas  silanizadas  StarFrost®  (Knittel  Glass, Waldemar Knittel, 

Alemanha).  

Os cortes foram corados com ácido periódico-Schiff (PAS) e com 

hematoxilina de Harris e eosina (HE) e observados em microscópio de luz 

(Olympus, modelo BX51, Japão) com câmera acoplada (Zeiss, Alemanha), para a 

captura de imagens nos seguintes aumentos: 100 x, 400 x e 1000 x, a partir do 

software ImagePro®Plus  5.2  (Media  Cybernetics,  Bethesda,  Estados  Unidos). 

As características histológicas analisadas em cortes com orientação 

longitudinal de criptas foram a arquitetura da mucosa colônica e a celularidade da 

lâmina própria (LP). A arquitetura foi considerada anormal quando se observou 

irregularidade na superfície do epitélio, alteração da profundidade (altura) e redução 

da densidade de criptas (menor quantidade de criptas a cada 1 mm de muscular da 

mucosa observada). Quanto à celularidade na LP, foram analisadas as alterações 

na quantidade e tipos celulares (eosinófilos, plasmócitos e fibroblastos). 

Para a determinação de área ocupada por células caliciformes na mucosa 
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colônica, três campos de cada corte ou amostra, corados com PAS, foram 

fotografados em aumento de 200 x e as fotos foram analisadas no software ImageJ. 

Para cada imagem, aplica-se a separação em três componentes (vermelho, verde e 

azul). Nesta análise, foi escolhido o componente verde para a binarização das 

imagens (Figura 2). Após a binarização das imagens, todos os pixels selecionados 

foram utilizados para o cálculo da área total e positiva para PAS (%). 

 

 
Figura 2 - Cálculo da área ocupada por células caliciformes no corte histológico do cólon 
retossigmóide pelo software ImageJ; (a) corte corado com PAS; (b) componente verde da imagem a; 
(c) imagem binarizada (preto e branco) de b para o cálculo da área ocupada por células caliciformes. 
As imagens representam ampliação de 200X. 

 

A quantidade de agregados linfóides presentes na submucosa ou invadindo 

a mucosa do cólon (cinco campos corados com hematoxilina-eosina para cada 

amostra, aumento de 400 x) foi comparada entre os grupos de estudo. Agregados 

linfóides são aglomerados nodulares de linfócitos localizados entre as bases das 

criptas e a submucosa (YEUNG et al., 2000). 

Para a contagem de eosinófilos, plasmócitos e fibroblastos infiltrados na 

LP, dez campos dos cortes foram escolhidos aleatoriamente e visualizados em 

aumento de 1000 X com óleo de imersão. Utilizou-se uma grade de contagem em 

ocular integradora (Zeiss Integration Eyepiece I Kpl 8, Zeiss, Alemanha) no 

microscópio de luz para a determinação do campo de observação e a quantificação 

do total de células em cada campo da LP, bem como os fenótipos de interesse.  

 

5.9 Imunohistoquímica para a quantificação da proteína Ki-67 

 

Para a localização e quantificação da proteína nuclear Ki-67, que marca 

proliferação celular, utilizou-se o método de imunohistoquímica da streptoavidina-

biotina-peroxidase com o kit Histostain- Plus, IHC, HRT Broad Spectrum® (Life 
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Technologies, Grand Island, NY, EUA).  

Inicialmente, realizou-se a desparafinização dos cortes histológicos de 

cólon retossigmóide distante do tumor (5 µm) a partir de banhos sucessivos de xilol. 

Em seguida, os cortes foram hidratados na bateria de álcool etílico em 

concentrações decrescentes e lavados em água destilada.  

A recuperação antigênica foi feita em tampão citrato (pH 6.0) pelo 

aquecimento dos cortes por 40 minutos, a 95 ºC. Em seguida, as lâminas foram 

mergulhadas em solução para bloqueio da peroxidase endógena por 10 minutos e 

incubadas com o anticorpo primário anti-Ki-67 (Spring Bioscience) overnight, na 

diluição de 1:100, em câmara úmida a 4 °C.  

O anticorpo secundário biotinilado (Life Technologies) foi adicionado e a 

incubação durou 10 minutos.  Após esta etapa, foi adicionado o complexo 

streptoavidina com peroxidase (Life Technologies) e incubado também por 10 

minutos, em câmara úmida.  

As lavagens foram realizadas com PBS, entre todas as etapas, exceto após 

o bloqueio dos sítios inespecíficos. A reação foi revelada com o cromógeno 

immPACTTMDAB substracte (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA). Os 

cortes foram contra-corados com hematoxilina de Meyer, desidratados em 

sequência de banhos em álcool etanol com concentrações crescentes, diafanizados 

com xilol, e montados em goma de Damar sob lamínula.  

Para a quantificação das células Ki-67 positivas, os cortes histológicos 

foram analisados em microscópio óptico, com grade de contagem em ocular 

integradora, com aumento de 400 x. A coloração marrom conferida pelo cromógeno 

DAB expressou marcação positiva com anti-Ki67 e a coloração azul arroxeada 

indicou ausência de marcação da proteína nuclear. Como controle negativo utilizou-

se lâmina sem adição de anticorpo primário. 

O índice de proliferação foi estimado a partir da contagem de 2000-2500 

células epiteliais (imunomarcadas e não marcadas) do compartimento proliferativo 

das criptas do cólon.  A contagem das células foi realizada somente em cortes 

histológicos com criptas orientadas longitudinalmente, em que era possível visualizar 

toda a extensão das criptas. O índice de proliferação foi calculado como: número de 

células marcadas com ki67 (ou ki67+) / número de células epiteliais totais x 100. 
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5.10 Imunofenotipagem na LP por citometria de fluxo 

 

5.10.1 Isolamento de células da LP do cólon 

 

As amostras de cólon distantes do sítio tumoral foram coletadas em meio 

RPMI 1640 (Gibco®). As camadas musculares e a gordura subjacentes à mucosa 

foram cuidadosamente removidas com uma tesoura e o resto do tecido foi cortado 

em fragmentos muito pequenos. As células epiteliais foram separadas da mucosa 

por incubação dos fragmentos em meio RPMI 1640 com 100 U/ ml de penicilina, 100 

µg/ ml de estreptomicina, durante 10 minutos a 37 °C, com agitação.  

Para o isolamento de células do sistema imune da LP do cólon, os 

fragmentos foram digeridos durante 25 minutos a 37 °C em meio R10 (meio RPMI 

1640 suplementado com soro fetal de bovino - SFB a 10%) contendo colagenase 

tipo II (0,25 mg/ ml) (Sigma Aldrich), com agitação contínua. 

As suspensões de células foram coletadas, utilizando-se um filtro de 70 µM 

de porosidade (Corning® cell strainer, Sigma Aldrich) e centrifugadas a 1800 rpm 

durante 5 minutos, a 4 ºC. As células sedimentadas foram lavadas com meio R10 e 

a centrifugação foi repetida duas vezes. Ao final, as amostras de células imunes 

isoladas foram ressuspendidas em meio com SFB e dimetilsulfóxido (DMSO) a 10% 

e armazenadas em nitrogênio líquido até a análise no citômetro de fluxo. 

 

5.10.2 Marcação de células isoladas com anticorpos de superfície e análise por 
citometria de fluxo 

 

As amostras de células isoladas da LP foram descongeladas rapidamente 

em banho úmido a 37 °C, lavadas com meio de cultura DMEM (Gibco®, 

ThermoFischer Scientific) e centrifugadas a 1200 rpm durante 10 minutos, a 4 °C. 

Os anticorpos conjugados com fluorocromos do painel de macrófagos (Tabela 1) 

foram, então, adicionados às amostras e estas foram incubadas durante 30 minutos 

a 4 °C, no escuro. Um dos tubos com suspensão de células não recebeu anticorpos. 

As células marcadas foram lavadas e centrifugadas 1000 rpm durante 5 minutos e 

ressuspendidas em 500 µl de meio DMEM.  

A compensação do citômetro de fluxo (FACSCanto II, BD Biosciences) foi 

realizada com esferas de compensação (BD™ CompBead, BD Biosciences) 
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adicionadas aos anticorpos conjugados, individualmente. Em seguida, os gates 

foram delimitados para a análise das populações celulares de interesse. As 

suspensões de células foram lidas no citômetro, com base na fluorescência emitida 

pelas células marcadas com os anticorpos.  

 

Tabela 1 - Painel de anticorpos e fluorocromos para a imunofenotipagem por 
citometria de fluxo. 
Painel Anticorpo Fluorocromos N° catálogo 
Macrófagos (M1 e 
M2) 

CD45 FITC 555482 
CD206 PE 555954 
CD14 PERCP-Cy5.5 562692 
CXCR4 PE-Cy7 560669 
CD86 APC 555660 
CD11b APC-Cy7 557657 
CCR7 BV421 562555 

 

A aquisição dos dados e as análises de imunofenotipagem foram realizadas 

no software Flow Jo. A figura 3 apresenta a estratégia para a quantificação dos 

macrófagos totais e subpopulações. 

 
Figura 3 - Estratégia para quantificação de macrófagos e subpopulações por citometria de fluxo. A, 
FSC-H vs FSC-A para a exclusão de doublets; B, FSC-A vs SSC-A para a exclusão de detritos 
celulares; C, CD45+ para a identificação de leucócitos; D, CD14+ ou CD11b+ para a identificação de 
macrófagos totais; E, amostra não marcada com anticorpos; F, CCR7+ para a identificação de 
macrófagos M1, CXCR4+ para a identificação de macrófagos M2, e CCR7+CXCR4+ para a 
identificação de macrófagos M1M2. 
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5.11 Análise de expressão protéica no plasma e no cólon por Luminex® 

 

5.11.1 Extração e quantificação de proteínas do cólon (tecido total) 

 

As amostras de cólon obtidas nas cirurgias foram mantidas a -80 ºC até a 

extração de proteínas totais para as análises de expressão protéica. Antes do ensaio 

Luminex®, foi realizada a extração de proteínas totais das amostras. 

Aproximadamente 70-100 mg das amostras de cólon foram homogeneizados em 

500 µl de  tampão de extração RIPA  (base Tris 10 mM; EDTA a 0,01 mM; 0,1 mM 

de NaCl; e 1% de Triton®X-100), contendo um coquetel de inibidores  de protease, 

completeTM  Protease  Inhibitor  Cocktail  Tablets  (Roche Diagnostics), utilizando-

se um  homogeneizador rotor. 

Posteriormente, os homogenatos foram centrifugados a 14000 rpm por 40 

minutos, a 4 ºC. Após a centrifugação, o sobrenadante das amostras foi coletado e a 

concentração de proteínas totais foi determinada nas alíquotas pelo método de 

Bradford  (Bradford  Protein  Assay,  Bio-Rad  Laboratories). 

 

5.11.2 Ensaio Luminex® 

 

A concentração de proteínas específicas no plasma e no cólon foi analisada 

por meio da tecnologia xMAP Luminex®, seguindo as instruções do fabricante. Para 

a expressão protéica no plasma, utilizou-se o painel citocina humana/quimiocina I 

(Merckmillipore), enquanto que para a expressão protéica no cólon utilizou-se os 

painéis I Human Magnetic Painel Bead Milliplex® MAP (HCYTMAG-60K-PX29, 

Merck Millipore) Multi-espécies TGF 3  plex  Human  Magnetic  Painel  Bead  

Milliplex®  MAP  (TGFBMAG-64K-03,  Merck Millipore). 

Antes do ensaio de TGF, todas as amostras foram acidificadas com HCl 1N. 

Para o painel citocina/ quimiocina humana I e TGF, as amostras de proteínas da 

mucosa do cólon (diluídas em 1:20)  e de plasma (sem diluição) foram incubadas 

com anticorpos conjugados com microesferas Magplex durante 2 horas, sob 

agitação (600 rpm), em temperatura ambiente.  

Para a detecção de antígenos-alvo ligados às microesferas, as amostras 

foram incubadas com anticorpos biotinilados durante 1 hora, seguida por incubação 

com estreptavidina-ficoeritrina conjugado fluorescente durante 30 minutos. O 
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instrumento Magpix® (Life Technologies) detectou a intensidade de um sinal para 

cada microesfera adicionada às amostras de proteína. 

Os resultados foram representados em Intensidade Média de Fluorescência 

e a concentração observada para cada analito foi calculada a partir de uma curva-

padrão, por meio do software Analyst MILLIPLEX™. Finalmente, cada valor foi 

corrigido pela concentração total de proteínas da amostra. As proteínas analisadas 

estão listadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Fatores inflamatórios, de crescimento e diferenciação analisados 
por Luminex®. 
Analito Abreviação 
Citocinas/quimiocinas 
Fator de necrose tumoral alfa  TNF-α 
Fator de necrose tumoral beta  TNF-β 
Interleucina 1 alfa IL-1α 
Interleucina 1 beta IL-1β 
Antagonista do receptor de interleucina 1  IL-1RA 
Interleucina 5  IL-5 
Interleucina 6  IL-6 
Interleucina 7  IL-7 
Interleucina 8  IL-8 
Interleucina 10  IL-10 
Interleucina 12  IL-12 
Interleucina 13  IL-13 
Interleucina 15 IL-15 
Interferon alfa  IFN-α 
Interferon gama  IFN-γ 
Proteína 10 induzida por interferon gama  IP-10 
Proteína quimioatraente de monócitos 2  MCP-1/CCL2 
Proteína quimioatraente de monócitos 3 MIP-1α/CCL3 
Proteína quimioatraente de monócitos 4 MIP-1β/CCL4 
Proteína quimioatraente de monócitos 5 RANTES/CCL5 
Fatores de crescimento e diferenciação 
Fator de crescimento epidérmico EGF 
Fator estimulador de colônia de granulócitos G-CSF 
Fator estimulador de colônias de granulócitos-
macrófagos GM-CSF 

Fator de crescimento vascular endotelial VEGF 
Fator de transformação do crescimento beta 1 TGF-β1 
Fator de transformação do crescimento beta 2 TGF-β2 
Fator de transformação do crescimento beta 3 TGF-β3 
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5.11.3 Ensaio de Western Blotting para a expressão de proteínas ocludina e 
claudina 7 

 

As amostras de cólon (aproximadamente 100 mg) foram homogeneizadas 

em tampão de extração (Trizma base 100 mM, pH 7,5; aprotinina 0,1 mg/mL; 

fluoreto de fenilmetilsulfonil 2 mM; ortovanadato de sódio 10 mM; fluoreto de sódio 

100 mM; pirofosfato de sódio 10 mM; e ácido etilenodiamino tetra-acético, EDTA, 10 

mM) e Triton X-100 10%, mantidas em gelo por 30 minutos e centrifugadas a 12000 

rpm por 40 minutos, a 4 °C. Os sobrenadantes foram coletados e a quantificação 

das proteínas totais foi realizada segundo o método de Bradford (Bradford  Protein  

Assay,  Bio-Rad  Laboratories). 

Adicionou-se tampão Laemmli (azul de bromofenol 0,01%; fosfato de sódio 

50 mM; glicerol 25%; dodecilsulfato de sódio, SDS, 1%) contendo DTT (200 mM) aos 

extratos protéicos e, em seguida, as alíquotas foram incubadas a 100 °C por 5 

minutos. As amostras foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida 

10% usando tampão de corrida (Trizma base 50 mM; glicina 0,38 M; EDTA 1,795 

mM; e SDS 0,1%), e transferidas para membranas de nitrocelulose (15V por 45 

minutos) em tampão de transferência (Trizma base 25 mM; glicina 192 mM; metanol 

20%; e SDS 0,02%).  

Após esta etapa, as membranas foram lavadas (3 x por 10 minutos), 

bloqueadas, e incubadas com os anticorpos primários overnight a 4 °C. Ligações 

específicas foram detectadas utilizando anticorpo secundário horseradish peroxidase 

anti-goat (Sigma Aldrich) e quimioluminescência (Thermo Scientific), de acordo com 

as recomendações dos fabricantes.  

As bandas foram visualizadas através de quimioluminescência aumentada 

digitalizado em UVITec (Cambridge) após a adição do reagente de ECL (GE 

Healthcare Bio-Sciences AB, Reino Unido). As membranas foram então submetidas 

a stripping, reincubadas com anti-β-actina por duas horas a 22 °C, e ligações 

específicas foram visualizadas como anteriormente. A expressão das proteínas, 

correspondente à intensidade das bandas, foi determinada a partir do programa 

Scion Image, e a intensidade das bandas foi normalizada pelas bandas do controle 

de carga. 
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 Os seguintes anticorpos foram utilizados: anti-ocludina (proteína de 59 

kDa) (ab-167161) (Abcam®); anti-claudina-7 (proteína de 15 kDa) (sc-17670) (Santa 

Cruz Biotechnology), anti-β-actina (proteína de 42 kDa) (ab8227) (Abcam®). 

 

5.12 Dosagem sérica de endotoxina lipopolissacarídeo (LPS) 

 

Para a quantificação de endotoxina lipopolissacarídeo (LPS) nas amostras 

de soro dos pacientes, utilizou-se o kit cromogênico Limulus Amebocyte Lysate 

(LAL) QCL-1000® (Lonza, Inc., Walkersville, EUA).  

Inicialmente, as soluções da curva-padão foram preparadas, de acordo com 

as concentrações padrão de endotoxina (0,1; 0,25; e 1,0 UE /mL). Pipetou-se 50 µl 

de amostras de soro (em duplicata) em microplaca de 96 poços. A seguir, adicionou-

se 50 µl de LAL (lisado do amebócito Limulus) em cada poço da microplaca e 

incubou-se por 10 minutos, sob leve agitação.  

Após a incubação, adicionou-se 100 µl de solução de substrato cromogênico 

(pré-aquecido a 37 °C) e incubou-se por 6 minutos, sob leve agitação. Em seguida, 

pipetou-se 100 µl do reagente de parada (ácido acético a 25%), agitou-se levemente 

a placa e realizou-se a leitura de absorbância (405 nm) por meio do leitor de 

microplaca Synergy™ H1(BioTek Instruments, Inc., Winooski, EUA). Os 

procedimentos do ensaio e o cálculo da concentração de endotoxina foram 

realizados de acordo com as instruções do fabricante. 

 

5.13 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do software GraphPad 

Prism Versão 5.0. O teste de Kolmogorov-Smirnov é aplicado para determinar a 

distribuição normal dos dados. Os dados paramétricos foram expressos como média 

± erro padrão, enquanto que os dados não paramétricos, em mediana [primeiro 

quartil; terceiro quartil]. As médias de WSC e CC foram comparadas pelo teste t de 

Student ou teste de Mann-Whitney, para os dados paramétricos e não-paramétricos, 

respectivamente. A análise de correlação entre as variáveis de interesse foi 

realizada a partir do coeficiente de Spearman. O nível de significância estabelecido 

foi de p <0,05. A análise estatística foi realizada sob orientação da Sra. Rosana 

Prisco, do Setor de Estatística do ICB-USP. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Características da população de estudo – parâmetros clínicos e 
bioquímicos 

 

Dos 62 pacientes recrutados para este estudo, 15 foram excluídos: 6 

pacientes receberam diagnóstico de tumor no intestino delgado ou reto; 2 pacientes 

não confirmaram o diagnóstico de tumor e 7 apresentavam doença inflamatória 

intestinal ou outra doença crônica do intestino, que não o câncer (análise 

histopatológica realizada no hospital da USP).  

Participaram deste estudo 45 pacientes com tumores de cólon, submetidos a 

colectomias parciais, sendo assim distribuídos, segundo o diagnóstico de caquexia: 

25 pacientes do grupo câncer com caquexia (CC); e 20 pacientes do grupo câncer 

com peso estável (WSC). Na cirurgia de 7 destes pacientes, não foi possível retirar 

um fragmento de cólon para a pesquisa, por decisão do cirurgião responsável. 

 

 

 
Figura 4 - Fluxograma de seleção dos pacientes do estudo. 

 

As características gerais da população estudada, incluindo dados 

antropométricos, clínicos e bioquímicos, estão ilustradas na Tabela 3. Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre WSC e CC quanto à idade, ao índice de 

massa corporal (IMC) atual (no momento em que o paciente foi convidado para o 

estudo) e ao estadio do tumor. 
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Conforme esperado, os pacientes caquéticos apresentaram maior perda de 

peso (no intervalo de seis meses imediatamente antes do recrutamento) do que os 

pacientes não caquéticos.  

Com respeito aos parâmetros bioquímicos propostos como critérios para o 

diagnóstico de caquexia por Evans et al. (2008), as concentrações séricas de PCR 

(marcador clássico de inflamação sistêmica) estavam aumentadas no grupo CC, em 

relação ao WSC, enquanto que a concentração sérica de albumina estava diminuída 

em CC, em comparação com WSC. Além disso, a razão PCR/albumina, proposta 

pelo nosso grupo de pesquisa como um indicador de inflamação sistêmica, estava 

aumentada no grupo caquético em relação ao grupo câncer com peso estável.  

Outro parâmetro importante no diagnóstico de caquexia analisado neste 

estudo foi a concentração de hemoglobina. A média de concentração de 

hemoglobina dos pacientes com caquexia estava abaixo do valor de corte descrito 

no estudo de Evans et al. (2008) (12 g/dl) e inferior à dos pacientes sem caquexia. 

 

Tabela 3 - Características gerais dos pacientes. 
Características WSC CC P 
N 20 25  
Homens/ mulheres 11/9 14/11  
Idade (anos) 64,5 ± 2,87 63,88 ± 2,43 0,869 
IMC (kg/m2) 23,95 ± 0,8 25,37 ± 0,99 0,295 
Perda de massa corporal (kg) 0 [0; 0] 6 [0; 9,65]* 0,001 
Perda de massa corporal (%) 0 [0; 0] 8,8 [0; 14,35]* 0,002 
Estadio do tumor:    

I-II 
 

12 10  
III-IV 8 15  

Localização do tumor : 
 

   
Cólon ascendente 4 10  
Cólon transverso 1 3  
Cólon retossigmóide 15 12  

PCR (mg/L) 6,53 ± 0,97 9,37 ± 0,98* 0,048 

Albumina (g/dL) 4,22 ± 0,24 3,52 ± 0,22* 0,039 
PCR/ albumina 1,14 [0,77; 3,21[1,33; 3,9]* 0,021 
Hemoglobina (g/dL) 13,19 ± 0,49 11,1±0,44* 0,003 
Dados expressos como média ± erro-padrão ou mediana [1° quartil; 3° quartil]; N, número de 
amostras; IMC, Índice de Massa Corporal; PCR, proteína C reativa; p= nível de significância do teste t 
de Student ou Mann-Whitney; * diferença significativa entre WSC e CC (p <0,05).  

 

A avaliação da qualidade de vida global dos pacientes (a partir do 

questionário QLQ-C30) revelou que os pacientes caquéticos apresentaram menor 
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pontuação (p<0,0001), ou seja, reduzida qualidade de vida, em comparação com os 

pacientes de peso estável (Figura 5).  
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 Figura 5 - Escore de qualidade de vida dos pacientes. Dados expressos como mínimo; 1º quartil; 
mediana; 3º quartil; máximo; QLQ-C30, Quality of Life Questionnaire; WSC=19; CC=24; teste Mann-
Whitney; * Diferença significativa entre WSC e CC (p<0,05). 

 

Uma vez que os pacientes com caquexia apresentaram maior perda de peso 

do que os pacientes sem caquexia, investigou-se, dentre as características clínicas 

dos pacientes, a presença de anorexia.   

Os dados quantitativos (escore de anorexia – questionário FAACT-ESPEN) 

obtidos durante a entrevista demonstraram diferença significativa entre os grupos 

WSC e CC (p=0,036). Assim, a freqüência de pacientes com anorexia foi maior no 

grupo CC do que em WSC (Figura 6). 
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Figura 6 - Pontuação anoréxica. Dados expressos como média ± erro-padrão; FAACT-A/CS, 
Functional Assessment of Anorexia/ Cachexia Therapy - Anorexia/ Cachexia Subscale; WSC=19; 
CC=24; teste t de Student; * Diferença significativa entre WSC e CC (p<0,05). 
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6.2 Análise da expressão protéica de citocinas, quimiocinas, fatores de 
crescimento e de diferenciação no plasma 

 

Para caracterizar o perfil de inflamação sistêmica dos pacientes, importante 

para o diagnóstico de caquexia, analisou-se a expressão de citocinas pró- e 

antiinflamatórias, quimiocinas, fatores de crescimento e de diferenciação no plasma 

dos pacientes caquéticos e com peso estável. 

Não foi possível detectar as concentrações de IL-1β e IL-2 nas amostras de 

plasma por meio do ensaio Luminex®. Quanto às outras citocinas pesquisadas, 

verificou-se maior concentração de IL-6 e IL-8 no grupo CC em relação ao grupo 

WSC (Tabela 4). Observou-se tendência de aumento no conteúdo plasmático de 

TNF-α no grupo câncer caquético, em comparação com o grupo câncer com peso 

estável.  

 

Tabela 4 - Expressão protéica de citocinas no plasma dos pacientes.  

pg/mg proteína 
total WSC CC P 

IFN-α2 0,27 [0,19; 0,53] n=16 0,46 [0,26; 21,64] n=14 0.356 
IFN-γ 2,14 [1,08; 4,11] n=16 2,98 [0,43; 4,17] n=14 0,926 
IL-1α 14,34 [1,85; 36,72] n=16 14,34 [1,41; 38,52] n=13 0,963 
IL-1ra 0,21 [0,18; 0,32] n=16 0,31 [0,23; 4,36] n=14 0,243 
IL-5 0,5 ± 0,16 n=16 0,66 ± 0,14 n=14 0,456 
IL-6 0,83 [0,005;1,75] n=16 2,89 [0,91; 7,52]* n=14 0,047 
IL-7 0,06 [0,03; 0,11] n=16 0,14 [0,06; 0,26]  n=14 0,289 
IL-8 6,39 [3,41; 7,52] n=16 30 [7,38; 61,92]* n=14 0,009 

IL-10 0,02 [0,01; 0,2] n=16 0,07 [0,01; 0,77] n=14 0,365 
IL-12p40 0,07 ± 0,01 n=16 0,09 ± 0,02 n=14 0,377 
IL-12p70 0,46 [0,21; 1,23] n=16 1,29 [0,06; 1,75] n=14 0,643 

IL-13 0,04 [0,03; 0,05] n=16 0,05 [0,02; 0,08] n=14 0,789 
IL-17 0,98 [0,87; 1,22] n=10 1,23 [1,06; 2,41] n=11 0,171 
IP-10 722,5 [536,5; 1405] n=16 989,1 [572,7; 1234] n=14 0,709 
TNF-α 5,03 [4,03; 8,61] n=16 7,91 [6,18; 10,97] n=14 0,065 
TNF-β 0,11 ± 0,01 n=16 0,10 ± 0,01 n=14 0,810 

Dados expressos como média ± erro-padrão ou como mediana [primeiro quartil; terceiro quartil]; p= 
nível de significância do teste t de Student ou Mann Whitney; n= número de amostras. A 
concentração dos analitos foi normalizada pelo conteúdo total de proteínas nas amostras. * p<0,05, 
comparado ao grupo WSC. 
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A análise da expressão protéica de fatores de crescimento, de diferenciação 

e quimiocinas plasmáticas não mostrou diferença significativa entre os grupos de 

estudo, como observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Expressão protéica de fatores de crescimento, de diferenciação e 
quimiocinas no plasma. 

pg/mg de 
proteína total WSC CC P 

Fatores de crescimento e de diferenciação 
EGF 0,16 [0,11; 0,3] n=16 0,18 [0,12; 0,3] n=14 0,807 

G-CSF 33,42 ± 7,53 n=16 64,54 ± 16,87 n=14 0,083 
GM-CSF 0,17 [0,1; 3,91] n=16 0,33 [0,21; 2,14] n=14 0,552 

VEGF 0,46 [0,19; 39,56] n=16 23,93 [0,26; 53,5] n=14 0,520 
Quimiocinas 

Eotaxina 87,29 ± 10,14 n=16 84,33 ± 9,54 n=14 0,836 
CCL2 326,7 ± 33,52 n=16 417 ± 55,64 n=14 0,159 
CCL3 0,11 [0,05; 0,2] n=16 0,11 [0,05; 2,91] n=14 0,628 
CCL4 19,08 [17,25; 28,4] n=16 17,25 [13,76; 24,55] n=14 0,343 
CCL5 1027 ± 164 n=16 820,8 ± 154,1 n=14 0,375 

Dados expressos como média ± erro-padrão ou como mediana [primeiro quartil; terceiro quartil]; p= 
nível de significância do teste t de Student; n= número de amostras. A concentração dos analitos foi 
normalizada pelo conteúdo total de proteínas nas amostras.  

 

6.3 Análise histológica do cólon 

 

A análise histológica do cólon dos pacientes foi realizada por microscopia de 

luz. A arquitetura da mucosa colônica dos pacientes, tanto do grupo WSC quanto do 

CC, estava preservada. Não houve diferença quanto à densidade de criptas na 

mucosa (p=0,857) e à profundidade das criptas (p=0,874), entre os grupos 

estudados (Figura 7). Não se observou a formação de abscessos nas criptas 

intestinais, característica comum em doenças inflamatórias intestinais, como Doença 

de Crohn e colite ulcerativa (MCCAFFERTY et al., 2000). 
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Figura 7 - Análise histológica das criptas intestinais no cólon retossigmóide. (a) número de 
criptas/campo (WSC=6; CC=6); p=0,857 (b) profundidade da cripta (WSC= 4; CC= 5). Os dados são 
expressos em média ± erro padrão; teste t de Student; p=0,874.  

 

Outro foco da análise histológica do cólon foi a determinação do índice de 

proliferação celular no epitélio da mucosa intestinal (criptas), a partir da reação de 

imuno-histoquímica para a proteína nuclear Ki67.  Constatou-se maior índice de 

proliferação epitelial nas lâminas de cólon de pacientes caquéticos, em comparação 

com pacientes de peso estável (p=0,043) (Figura 8).  

Adicionalmente, observou-se a redução da área ocupada por células 

caliciformes em cortes histológicos de mucosa de pacientes do grupo CC, 

comparando-se com os do grupo WSC (p=0,016) (Figura 9). 

No tecido linfóide associado à mucosa do cólon, a média do número de 

agregados linfóides observados na submucosa (ou invadindo a LP) do cólon foi 

maior nas amostras do grupo CC (p=0,019) (Figura 10), em comparação com o 

WSC.  

Quanto à celularidade na LP, observou-se aumento no número de células do 

sistema imunitário infiltradas (p<0,0001), em geral, nas amostras de mucosa do 

cólon de pacientes caquéticos, em relação aos de peso estável (Figura 11).  
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Figura 8 - Imunohistoquímica para Ki67 nas criptas intestinais. (a) controle negativo; (b) cólon de paciente câncer com peso estável; (c) cólon do paciente 
câncer com caquexia; (d) número de células Ki67+. Contracoloração com hematoxilina de Meyer; aumento de 200 x. (WSC = 4; CC = 4). Os dados são 
expressos em média ± erro padrão; teste t de Student; * p<0,05, comparado ao grupo WSC. 

 

 
   

 

 

* 
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Figura 9 - Produção de muco na mucosa do cólon retossigmóide de pacientes. (a) cólon de câncer com peso estável; (b) cólon de paciente câncer com 
caquexia. Os tecidos foram corados com P.A.S. e as imagens representam ampliação de 200 X; (c) área ocupada por células caliciformes na mucosa do 
cólon (WSC= 6; CC= 8). Os dados foram expressos em média ± erro padrão; teste t de Student; * p<0,05, comparado ao grupo WSC. 
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Figura 10 - Imagem ilustrativa de cortes do cólon retossigmóide. Notar agregados linfóides na mucosa (a) cólon de paciente câncer com peso estável; (b) 
cólon de paciente câncer com caquexia. Coloração hematoxilina e eosina; aumento de 400 X. (c) número de agregados linfóides na LP. Escala de 100 µm. 
(WSC= 6; CC= 6). Os dados são expressos em média ± erro padrão; teste t de Student; * p<0,05, comparado ao grupo WSC.  
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Figura 11 - Celularidade na LP da mucosa do cólon retossigmóide. (a) cólon de paciente câncer com peso estável; (b) cólon de paciente câncer com 
caquexia. Coloração hematoxilina e eosina; aumento de 200 x e 400 x. (c) número de células na LP. Escalas de 100 µm. (WSC= 6; CC= 6). Os dados são 
expressos em média ± erro padrão; teste t de Student. * p<0,05, comparado ao grupo WSC.   
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A respeito da distribuição de células imunes na lâmina própria do cólon dos 

pacientes, a quantificação de tipos celulares específicos, baseada na morfologia das 

células de interesse, revelou aumento de fibroblastos (p<0,0001) e eosinófilos 

(p<0,0001), bem como a diminuição de plasmócitos (p=0,046) na LP de amostras de 

pacientes caquéticos, em relação às amostras do grupo WSC (Figura 12) 

 

 
Figura 12 - Infiltrado de eosinófilos (*), plasmócitos (#) e fibroblastos (&) na LP da mucosa do cólon 
retossigmóide. (a) cólon de paciente câncer com peso estável; (b) cólon de paciente câncer com 
caquexia. Coloração hematoxilina e eosina; aumento de 1000 x. Escala de 50 µm (WSC= 6; CC= 6). 
Os dados são expressos em média ± erro padrão; teste t de Student; * p<0,05, comparado ao grupo 
WSC.  

 

6.4 Populações de macrófagos na LP do cólon 

 

A citometria de fluxo foi utilizada para a imunofenotipagem em amostras 

de células isoladas da lâmina própria do cólon dos pacientes. Os dados 

correspondentes à análise para o painel de macrófagos totais e dos subtipos M1e 

M2, mostraram maior percentual de macrófagos do fenótipo duplo M1M2 nas 
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amostras de pacientes caquéticos, em comparação com as amostras de pacientes 

não caquéticos (Figura 13). 

 

 

 
Figura 13 - Percentual de subpopulações de macrófagos M1, M2 e M1M2 em células isoladas da LP 
do cólon (WSC= 6; CC= 4). Dados expressos como mínimo; 1º quartil; mediana; 3º quartil; máximo; 
teste Mann Whitney; * p<0,05, comparado ao grupo WSC. 

 

 

6.5 Análise da expressão protéica de citocinas, quimiocinas, fatores de 

crescimento e de diferenciação no cólon (tecido total) 

 

A investigação da expressão de fatores inflamatórios no cólon (análise de 

tecido total) não permitiu a detecção de diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos de estudo para os fatores de crescimento e de diferenciação, 

tampouco para as quimiocinas estudadas (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Expressão protéica de fatores de crescimento, de diferenciação e 
quimiocinas no cólon (tecido total). 
 pg/mg proteína 

total WSC CC P 

Fatores de crescimento e de diferenciação 
EGF 0,007 [0,0045; 0,0255] n=5 0,006 [0,0049; 0,0254] n=7 0,876 

G-CSF 0,272 ± 0,0616 n=5 47,81 ± 17,69 n=8 0,061 
GM-CSF 0,224 ± 0,0648 n=5 0,311 ± 0,0754 n=7 0,427 

VEGF 0,470 [0,180; 2,207] n=4 0,984 [0,668; 148,1] n=7 0,412 
Quimiocinas 

Eotaxina 49,25 ± 26,74 n=5 73,92 ± 18,61 n=7 0,451 
CCL2 119,6 ± 53,37 n=4 189,2 ± 54,19 n=8 0,439 
CCL3 0,065 ± 0,02 n=5 0,15 ± 0,05 n=8 0,209 
CCL4 12,89 ± 7,043 n=5 40,30 ± 14,61 n=8 0,189 
CCL5 2050 ± 709,7 n=5 2643 ± 567,8 n=8 0,529 

Dados expressos como média ± erro-padrão ou como mediana [primeiro quartil; terceiro quartil]; p= 
nível de significância do teste t de Student; n= número de amostras. A concentração dos analitos foi 
normalizada pelo conteúdo total de proteínas nas amostras. 

 

As concentrações de interleucina 7 (IL-7) e de interleucina 13 (IL-13) no 

cólon estavam aumentadas no grupo CC (Figura 14), quando comparadas com o 

grupo WSC (p=0,02 e p=0,048, respectivamente). Para as demais citocinas 

investigadas, não houve diferenças estatisticamente significantes, comparando-se 

caquéticos e não caquéticos (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Expressão protéica de citocinas no cólon (tecido total) dos pacientes.  
pg/mg proteína 

total WSC CC P 

IFN-α2 39,390 ± 21,12 n=4 149,4 ± 57,27 n=8 0,221 
IFN-γ 0,106 ± 0,033 n=5 0,204 ± 0,08 n=7 0,340 
IL-1α 0,133 ± 0,03 n=5 0,281 ± 0,11 n=7 0,291 
IL-1ra 32,17 ± 23,63 n=4 305,3 ± 95,75 n=8 0,079 
IL-1β 0,358 [0,16; 0,64] n=5 0,521 [0,195; 3,98] n=8 0,524 
IL-2 0,273 ± 0,08 n=5 0,326 ± 0,068 n=7 0,636 
IL-4 0,015 ± 0,005 n=5 0,016 ± 0,005 n=7 0,980 
IL-5 0,180 ± 0,05 n=5 0,251 ± 0,06 n=7 0,411 
IL-7 4,14 ± 2,14 n=5 26,14 ± 6,15* n=8 0,020 
IL-8 38,44 [20,43; 61,82] n=5 26,97 [11,79; 390,3] n=8 0,943 

IL-13 0,528 [0,27; 0,64] n=5 1,324 [0,84; 13,78]* n=7 0,048 
IL-15 0,458 ± 0,18 n=5 0,446 ± 0,093 n=7 0,949 
IL-17 0,122 ± 0,029 n=5 0,339 ± 0,09 n=7 0,089 

TNF-α 0,309 ± 0,09 n=5 0,530 ± 0,179 n=7 0,358 
TNF-β 0,535 ± 0,27 n=5 0,328 ± 0,08 n=7 0,420 
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Dados expressos como média ± erro-padrão ou como mediana [primeiro quartil; terceiro quartil]; p= 
nível de significância do teste t de Student ou Mann Whithey; n= número de amostras. A 
concentração dos analitos foi normalizada pelo conteúdo total de proteínas. * p<0,05, comparado ao 
grupo WSC. 

 

 

 
Figura 14 - Expressão protéica no cólon (tecido total). (a) Dado expresso como média ± erro padrão; 
IL-7 – interleucina 7. (b) Dados expressos como mínimo; 1º quartil; mediana; 3º quartil; máximo; IL-13 
– interleucina 13.  A concentração dos analitos foi normalizada pelo conteúdo total de proteínas. 
(WSC= 5; CC= 8); teste t de Student ou Mann Whitney; * p<0,05, comparado ao grupo WSC.  

 

Quanto à análise de expressão protéica de fatores da família TGF-β no 

cólon (tecido total), a expressão de TGF-β3 foi maior no grupo CC, em relação ao 

grupo WSC (p=0,048) (Figura 15 e Tabela 8). As concentrações dos subtipos TGF-

β1 e 2 não diferiram entre os grupos WSC e CC. 

 

Tabela 8 - Expressão protéica de proteínas da família TGF-β no cólon (tecido 
total). 

pg/mg total 
protein WSC CC P 

TGF-β1 196,8 ± 60,88 n=5 184,2 ± 41,60 n=8 0,8633 
TGF-β2 17,13 [5,45; 56,92] n=5 19,55 [13,39; 28,75] n=8 0,9433 
TGF-β3 1,172 [0,24; 1,34] n=5 2,189 [1,64; 3,31]* n=7 0,0480 

Dados expressos como média ± erro-padrão ou como mediana [primeiro quartil; terceiro quartil]; 
p= nível de significância do teste t de Student ou Mann Whitney; n= número de amostras. A 
concentração dos analitos foi normalizada pelo conteúdo total de proteínas. * p<0,05, comparado 
ao grupo WSC. 
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Figura 15 - Expressão protéica de TGF-β3 no cólon (tecido total). Dado expresso como 
mínimo; 1º quartil; mediana; 3º quartil; máximo; TGF-β3 - fator de crescimento transformador 
beta 3.  A concentração do analito foi normalizada pelo conteúdo total de proteínas. (WSC= 
5; CC= 8); teste de Mann Whitney; * p<0,05, comparado ao grupo WSC. 

 

6.6 Análise da barreira epitelial e endotoxemia 

 

A análise de integridade de barreira intestinal foi realizada por meio da 

quantificação de proteínas de junções intercelulares expressas no epitélio do cólon. 

A expressão das proteínas ocludina e claudina 7 (Figura 16) não diferiu na 

comparação entre os grupos WSC e CC (p= 0,8534, p= 0,3421, respectivamente). 
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Figura 16 - Expressão das proteínas de junção celular no cólon (tecido total) e imunoblots 
representativos dos grupos de interesse. (a) expressão protéica de claudina 7. (b) expressão 
protéica de ocludina. a.u. arbitrary units. (WSC=6; CC=6). Dados expressos como média ± 
erro-padrão; teste t de Student.  

 

A quantificação de endotoxina lipopolissacarídeo no soro dos pacientes 

também não resultou em diferença estatisticamente significante entre os pacientes 

caquéticos e de peso estável (p=0,057), como visto na Figura 17. 
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Figura 17 - Concentração de endotoxina lipopolissacarídeo (LPS) no soro dos pacientes. EU 
(endotoxin units). (WSC=11; CC=17). Dados são expressos como média ± erro padrão; teste 
t de Student; p=0,057. 
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6.7 Composição da microbiota fecal dos pacientes 

 

A composição da microbiota intestinal dos pacientes foi determinada pelo 

sequenciamento genético do DNA bacteriano presente nas fezes.  

A abundância relativa dos Filos e Classes por grupo está representada na 

Figura 18. Os Filos Bacteroidetes e Firmicutes e as Classes Clostridia e Bacteroidia 

predominaram nas comunidades bacterianas de ambos os grupos de interesse. 

As amostras de fezes do grupo CC mostraram maior abundância de Filo 

Bacteroidetes e da Classe Thermoplasmata em relação às amostras dos pacientes 

WSC (Tabela 19).   

A respeito da distribuição de gêneros bacterianos, Anaerotipes, Dorea e 

Coprococcus estavam diminuídos nas fezes de pacientes caquéticos em 

comparação aos pacientes com peso estável. Por outro lado, Gemella e Parvimonas 

estavam mais abundantes nas amostras de CC do que em WSC.  
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Figura 18 - Abundância relativa dos filos e classes bacterianos por grupo de estudo. 
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Tabela 9 – Unidades Operacionais Taxonômicas significativamente diferentes entre os grupos de estudo. 

 WSC CC P 

Filo 

f__Bacteroidetes 0 [0; 0] n=14 7,5 [0;13,5] n=6 0,0031 

Classe 

Archaea; f__ Euryarchaeota; c__Thermoplasmata 0 [0; 0] n=14 6,5 [0; 66,75] n=6 0,0175 

Família  

Archaea; f__ Euryarchaeota; c__Thermoplasmata; o__ Thermoplasmatales; f__ Thermoplasmatales Incertae Sedis 0 [0; 0] n=14 6,5 [0; 66,75] n=6 0,0175 

Bacteria; f__Firmicutes; c__Bacilli; o__Bacillales; f__Family XI 0 [0; 0,5] n=14 9,5 [3,75; 35,25] n=6 0,0075 

Bacteria; f__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Family XI 0 [0; 0] n=14 9 [0; 170,8]  n=6 0,0163 

Gênero 

Bacteria; f__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Lachnospiraceae; g__ Anaerotipes 156,4 ± 38,6 n=14 21,17 ± 9,921 n=6 0,0376 

Bacteria; f__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Lachnospiraceae; g__ Dorea 167,1 ±36,45 n=14 22,67 ± 8,325 n=6 0,0204 

Bacteria; f__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Lachnospiraceae; g__Coprococcus 277 [183,3; 443] n=14 59 [17,75; 171,8] n=6 0,0196 

Bacteria; f__Firmicutes; c__Bacilli; o__Bacillales; f__Family XI; g__Gemella 0 [0; 0] n=14 9,5 [3,75; 35,25] n=6 0,0075 

Bacteria; f__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Family XI; g__Parvimonas 0 [0; 0] n=14 8 [0; 144]  n=6 0,0163 

Dados expressos como média ± erro-padrão ou como mediana [primeiro quartil; terceiro quartil]; p= nível de significância do teste t de Student/ Mann-Whitney; n= número de amostras. P significante <0,05. 
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7 DISCUSSÃO 
 

A caquexia no câncer é uma síndrome multifatorial frequentemente sub-

diagnosticada e não tratada, cuja etiologia não é totalmente compreendida. A 

caquexia afeta aproximadamente 50% dos pacientes com câncer de cólon 

(ARGILÉS et al., 2014). Esta síndrome envolve mau prognóstico, resposta reduzida 

ao tratamento (cirurgia e / ou quimioterapia) e aumento da mortalidade. A cada cinco 

pacientes com câncer, um morre em consequência dos sintomas da caquexia 

(ARGILÉS et al., 2006; MUSCARITOLI et al., 2015).  

O quadro de caquexia no câncer é descrito como metabolismo alterado 

devido a uma combinação variável de fatores mediados ou não pelo tumor. A 

inflamação sistêmica é um fator preponderante que leva ao estado hipercatabólico 

na caquexia (TAN et al., 2011; SEELAENDER et al., 2012; MARTIN, 2016).  

Apesar dos recentes avanços no entendimento das vias metabólicas na 

caquexia, é necessário elucidar quais as moléculas-chave envolvidas na resposta 

inflamatória sistêmica e quantificar o grau de inflamação na progressão da síndrome. 

Para isso, deve-se aplicar uma abordagem sistêmica, sem eliminar a contribuição de 

cada órgão ou tecido na patogênese da síndrome (PORPORATO, 2016). Esses 

marcadores podem predizer a gravidade da caquexia e direcionar a proposta 

terapêutica (ONESTI; GUTTRIDGE, 2014). 

Acredita-se que a disfunção da barreira intestinal e/ou a disbiose 

desencadeiam uma resposta inflamatória aumentada na mucosa intestinal que, por 

sua vez, pode contribuir para a inflamação sistêmica na caquexia. Tratamentos 

emergentes que visam melhorar a integridade da mucosa intestinal, como 

suplementação com ácido graxo ômega-3, isolados de proteínas/imunoglobulinas e 

probióticos, requerem mais evidências científicas de estudos com humanos para 

serem incluídos na terapia multimodal para a caquexia do câncer (KLEIN et al., 

2013).  

A estreita relação entre a microbiota do intestino e o metabolismo energético 

do hospedeiro (eixo microbiota intestinal-músculo esquelético) indica que a alteração 

da composição da microbiota intestinal pode estar envolvida na patogênese da 

caquexia (BINDELS; DELZENNE, 2013). O presente estudo investigou as alterações 

da barreira intestinal associadas à caquexia no câncer de cólon, caracterizando a 
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inflamação local e analisando a composição da microbiota intestinal de pacientes 

com câncer, caquéticos e de peso estável. 

Inicialmente, as alterações clínicas determinantes para o diagnóstico de 

caquexia no câncer, segundo o consenso de (EVANS et al., 2008), foram avaliadas 

com a finalidade de classificar os pacientes deste estudo nos grupos câncer com 

caquexia e câncer com peso estável. Essa tarefa foi e é continuamente necessária 

tanto no âmbito clínico, como no científico. 

O diagnóstico de caquexia ainda é controverso, à medida que tenta refletir a 

complexidade da síndrome, e varia de acordo com as populações de câncer 

investigadas pelos grupos de pesquisa internacionais. A seleção de critérios 

diagnósticos para a caquexia no câncer passa pela difícil escolha dos parâmetros a 

considerar, dos pontos de corte adequados para cada parâmetro de interesse e das 

combinações de sinais e sintomas que melhor caracterizam a caquexia (MARTIN, 

2016). 

Frequentemente, a síndrome é definida com base na sua principal 

característica clínica, a perda de massa corporal, que deve ser superior a 5% 

(EVANS et al., 2008; FEARON et al., 2011). Apesar de baixo, este percentual de 

perda de peso compõe um quadro de manifestações precoces da caquexia, antes 

do estágio refratário da síndrome (FEARON et al., 2011).   

No estudo de Schwarz et al. (2017), os pacientes com câncer foram 

definidos como caquéticos quando apresentaram uma perda de peso de 5% durante 

os últimos seis meses, ou uma perda de peso de 2-5% em combinação com um IMC 

<20, ou uma perda de peso de 2– 5%, juntamente com a presença de sarcopenia. 

No entanto, a caquexia não significa perda de massa corporal isoladamente. 

Evans et al. (2008) reuniram, além da perda de peso, cinco critérios para a 

classificação de caquexia: diminuição da força muscular; fadiga; anorexia; baixo 

índice de massa magra; e bioquímica alterada, ou seja, aumento de marcadores 

inflamatórios como PCR e IL-6, anemia, e albumina sérica baixa. Petruson et al. 

(2005) e Fearon et al. (2006) também enfatizaram a queixa de fadiga na 

categorização de pacientes, segundo a presença de caquexia. Blum et al. (2011) 

listaram indicadores associados à perda involuntária de peso no câncer: ingestão 

calórica; metabolismo alterado (inflamação sistêmica); diminuição da força e da 

massa muscular; e alterações endócrinas. 
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No nosso laboratório, utilizamos o critério de perda de massa corporal, por 

ser uma característica comum entre os sistemas de classificação de caquexia 

vigentes. Adicionalmente, analisamos a inflamação sistêmica e a depleção de 

proteínas dos pacientes, a partir da PCR (>5,0 mg/L) e albumina (<3,2 g/dl) séricas, 

respectivamente. A razão PCR/albumina é proposta pelo grupo como uma variável 

adicional na categorização dos pacientes. Consideramos ainda a presença de 

anemia (hemoglobina <12 g/dL), anorexia, fadiga e a qualidade de vida dos sujeitos. 

  A respeito da caracterização geral dos pacientes incluídos neste estudo 

(Tabela 3), convém destacar que a distribuição de idade e sexo não foi diferente 

entre os grupos CC e WSC e a média de idade dos pacientes foi superior a sessenta 

anos em ambos os grupos. Também não foi observada diferença estatística 

significante entre os pacientes caquéticos e não caquéticos quanto ao estadio do 

tumor. Este achado reforça dados anteriores da aluna do nosso grupo de pesquisa 

Joanna Darck Carola Correia Lima, que investigou a incidência de caquexia em 

pacientes com tumores em diferentes estadios, evidenciando que a síndrome ocorre 

de forma independente do estadio do tumor (LIMA, 2016). 

Os pacientes caquéticos apresentaram maior perda de massa corporal em 

relação aos pacientes com câncer e peso estável (Tabela 3).  A alteração na 

composição corporal na caquexia, devido à perda involuntária de músculo 

concomitante com perda de massa gorda e desequilíbrio energético resulta tanto da 

diminuição da ingestão alimentar quanto do aumento do gasto energético (ARGILÉS 

et al., 2007; EVANS et al., 2008; ARGILÉS; BUSQUETS, et al., 2015).   

Interessantemente, não houve diferença estatística entre os grupos de 

estudo quanto ao IMC (Tabela 3). Evans et al. (2008) propuseram que, quando a 

perda de massa corporal do paciente não for estimada, o IMC<20 kg/m2 pode ser 

utilizado como critério para o diagnóstico de caquexia. No entanto, a média do IMC 

dos pacientes do grupo CC foi superior a 20 kg/m2, em razão da prevalência de 

sobrepeso entre os pacientes com caquexia. O IMC não reflete a perda de massa 

corporal e, portanto, deve ser considerado com cautela no diagnóstico de caquexia. 

Nesta perspectiva, Martin et al. (2015) desenvolveram um sistema de 

classificação de perda de massa corporal em pacientes com câncer que abrange o 

percentual de perda de massa corporal e o IMC (baixo, intermediário ou alto), 

correlacionando estas variáveis com a sobrevida. Este sistema consiste em uma 
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ferramenta útil para estimar a sobrevida, independente do local ou estadio do tumor, 

ou ainda da capacidade funcional do doente. 

Paralelamente, a qualidade de vida estava significativamente reduzida nos 

pacientes com caquexia em comparação com os pacientes de peso estável (Figura 

5). Pacientes com caquexia associada ao câncer têm mais fadiga, mobilidade 

prejudicada, o que freqüentemente causa um isolamento social e diminuição da 

qualidade de vida (VON HAEHLING; ANKER, 2014). 

Observou-se que os pacientes com câncer e caquexia apresentaram maior 

perda de apetite em relação aos pacientes de peso estável, com base na pontuação 

do questionário FAACT- A/CS (Figura 6). Esta escala é útil para avaliar a anorexia, 

porém os pontos de corte considerados para o diagnóstico divergem na literatura 

(MUSCARITOLI et al., 2010; AREZZO DI TRIFILETTI et al., 2013). Blauwhoff-

Buskermolen et al. (2016) sugerem que o valor de referência para o diagnóstico de 

caquexia em pacientes com câncer seja ≤37. Assim, os pacientes caquéticos deste 

estudo apresentaram menor média de pontuação em relação aos pacientes de peso 

estável e esta média foi inferior a 37. Não está claro se a perda de apetite na 

caquexia ocorre como resultado de condições como náuseas, alterações do paladar, 

dificuldades de deglutição, depressão, ou se é uma conseqüência da inflamação 

sistêmica (KLEIN et al., 2013). 

Além da perda de peso, fadiga e anorexia, determinadas alterações 

bioquímicas compõem o quadro de caquexia, como anemia, hipoalbuminemia e 

inflamação sistêmica (EVANS et al., 2008). Os pacientes caquéticos deste estudo 

apresentaram conteúdos circulantes de hemoglobina e de albumina reduzidos em 

relação aos pacientes de peso estável (Tabela 3).  

Apesar da diferença estatística significativa, as concentrações séricas de 

albumina em ambos os grupos (4,22 ± 0,24 g/dL e 3,52 ± 0,22 g/dL nos grupos WSC 

e CC, respectivamente) são superiores ao valor indicado como critério de caquexia 

(<3,2 g/dL) pelo Consenso Internacional de Caquexia (EVANS et al., 2008). Outro 

estudo conduzido com pacientes oncológicos também observou diferença 

significativa na concentração sérica de albumina entre o grupo com caquexia e de 

peso estável, mas esta alteração não foi severa (mediana de 4,3 g/dL no grupo 

caquético). 
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A hipoalbuminemia, em conjunto com o menor escore de anorexia no grupo 

CC deste estudo, sugere que a perda de apetite pode ser parcialmente responsável 

pela diminuição da ingestão de alimentos na progressão da caquexia, refletindo a 

menor concentração de albumina circulante entre os caquéticos (TANRIVERDI, 

2014). 

Blum et al. (2011) revisaram os parâmetros associados à perda de peso e 

constataram que além da albumina, a PCR e a IL-6 (marcadores de inflamação 

sistêmica) estão associadas à perda de peso. Portanto, a inflamação sistêmica pode 

ser considerada um pivô que sustenta as alterações clínicas e metabólicas da 

síndrome (SEELAENDER et al., 2012). 

Os resultados deste estudo mostram um incremento da concentração de 

PCR sérica nos pacientes caquéticos (Tabela 3), comparada a de pacientes de peso 

estável, o que está de acordo com os resultados de outros estudos envolvendo 

caquexia associada ao câncer (DOUGLAS; MCMILLAN, 2014; BATISTA JR et al., 

2015).  
É importante ressaltar que, no presente estudo, o grupo WSC apresentou a 

concentração média de PCR no soro superior a 5 mg/L, estabelecido como ponto de 

corte para inflamação sistêmica no estudo de Evans et al (2008). As concentrações 

séricas de PCR foram analisadas em muitos estudos envolvendo pacientes com 

câncer (MCMILLAN et al., 2002) e podem estar ligeiramente aumentadas, 

independente da presença de caquexia (BLUM et al., 2011).  

A PCR parece ser um marcador inflamatório robusto na caquexia, não 

somente capaz de diferenciar pacientes com câncer que perdem peso daqueles que 

mantêm o peso estável. Um estudo recente com 405 pacientes com câncer em 

estágio avançado mostrou que os pacientes com PCR sérica >10 mg/L 

apresentavam risco de mortalidade 2,2 vezes maior (hazard ratio), evidenciando o 

valor prognóstico deste parâmetro no câncer (WALLENGREN et al., 2013).  

Outro estudo investigou os marcadores inflamatórios séricos nos estágios de 

caquexia e caquexia refratária, mostrando que as concentrações séricas de PCR 

foram significativamente maiores no grupo de pacientes no estágio final da 

síndrome, em comparação com os grupos controle e com caquexia, sugerindo que o 

aumento da PCR poderia predizer a progressão da síndrome (BILIR et al., 2015). 
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Assim, nós especulamos que podem existir pacientes pré-caquéticos no grupo de 

pacientes de peso estável deste estudo. 

A razão entre PCR e albumina, parâmetro clínico novo adotado pelo nosso 

grupo na investigação da caquexia associada ao câncer, estava significativamente 

aumentada no grupo CC, comparado ao WSC (Tabela 3).  

De fato, a resposta de fase aguda é desencadeada pelo aumento da síntese 

de citocinas pró-inflamatórias, tanto pelo tumor, quanto por órgãos e tecidos do 

corpo, que sustentam a inflamação sistêmica e crônica na caquexia (TSOLI; 

ROBERTSON, 2013). Citocinas como o fator de necrose tumoral (TNF-α), IL-1β, IL-6 

e IL-8 podem ter um papel central na patogênese desta síndrome (TISDALE, 2009). 

Os consensos internacionais recomendam que a concentração circulante de IL-6 

deve ser analisada, em conjunto com outros fatores, para o diagnóstico da caquexia 

(EVANS et al., 2008; FEARON et al., 2011).   

Nossos resultados mostram o aumento da concentração plasmática das 

citocinas inflamatórias IL-6 e IL-8 no grupo CC, em comparação com o grupo WSC 

(Tabela 4). A IL-6 é o principal regulador da resposta de fase aguda hepática na 

caquexia associada ao câncer. A IL-6 inibe a produção de albumina hepática e se 

correlaciona positivamente com os níveis séricos de PCR em pacientes com câncer 

de pâncreas (ARGILÉS et al., 2011) 

Outro estudo envolvendo pacientes com câncer de pulmão avançado 

demonstrou que concentrações plasmáticas elevadas de IL-8 estão relacionadas 

com a desnutrição e o desfecho da doença, contribuindo para o desenvolvimento da 

caquexia (GIOULBASANIS et al., 2012).  

Conjuntamente, uma parte dos resultados do presente estudo reforça uma 

intrincada rede de alterações metabólicas e sintomas que se relacionam entre si na 

caquexia. Citocinas pró-inflamatórias circulantes deflagram um aumento da resposta 

de fase aguda hepática que, por sua vez, promove um aumento do catabolismo, 

anorexia e perda de peso. Este quadro complexo, que tem como eixo a inflamação 

sistêmica, resulta finalmente, na redução da qualidade de vida dos pacientes 

caquéticos. 

O incremento de proteínas de fase aguda e de citocinas pró-inflamatórias 

circulantes impulsionou a investigação de fatores teciduais em órgãos específicos 

como contribuintes no processo inflamatório sistêmico da caquexia. O nosso grupo 
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de pesquisa já publicou resultados relevantes sobre as alterações morfo-funcionais 

do tecido adiposo branco (TAB) dos pacientes com caquexia associada ao câncer 

gastrointestinal, desde modificações no conteúdo de citocinas pró e anti-

inflamatórias e do infiltrado inflamatório no tecido adiposo e a correlação destes 

achados com alterações no microambiente tumoral (DE MATOS-NETO et al., 2015), 

até o remodelamento (fibrose) na matriz extracelular do TAB dos pacientes 

caquéticos (ALVES et al., 2017). 

O papel do intestino, particularmente do cólon, seja como contribuinte ou 

como alvo, na inflamação da caquexia associada ao câncer é pouco explorado. A 

perda da integridade da mucosa do cólon pode provocar o aumento da 

permeabilidade, translocação bacteriana e reações inflamatórias que interferem na 

caquexia. Por outro lado, recentemente, Genton et al. (2015) ressaltaram o impacto 

da caquexia e desnutrição na indução de alterações do epitélio intestinal, com 

consequências na absorção e permeabilidade.  

Além disso, uma vez considerado um compartimento imune extraordinário 

que abriga uma enorme e diversificada população de microorganismos comensais, 

acredita-se que este órgão participe da resposta inflamatória sistêmica da síndrome 

(TRINCHIERI, 2012).  

A inflamação do cólon pode ser avaliada histologicamente pela análise das 

seguintes características: extensão da destruição da arquitetura da mucosa, grau de 

infiltração celular, presença de abscessos nas criptas e depleção de células 

caliciformes (MCCAFFERTY et al., 2000). 

Nossos achados não evidenciaram lesões importantes da mucosa ou 

abscessos no cólon dos pacientes. Por outro lado, o índice de proliferação celular no 

epitélio foi estatisticamente superior no grupo CC, demonstrando a existência de 

uma resposta de restituição celular na mucosa (Figura 8).  

Uma característica da doença inflamatória intestinal é o aumento da taxa de 

proliferação de células epiteliais e apoptose correlacionado com a atividade da 

doença (SIPOS et al., 2005). O aumento da atividade proliferativa de células sugere 

uma resposta celular para reparar a mucosa mediante uma inflamação local 

(ULMER et al., 2014).  

A diferenciação das células epiteliais é igualmente afetada durante a colite 

crônica, à medida que a atrofia das glândulas mucosas e a depleção da mucina têm 
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sido sugeridas como marcadores de diagnóstico para a colite ulcerativa (KOCH; 

NUSRAT, 2012). Como as mucinas protegem a barreira epitelial dos patógenos 

luminais (VAN DER SLUIS et al., 2006), parece provável que o epitélio responda ao 

dano epitelial da cripta durante a inflamação, principalmente com o aumento da 

proliferação, em detrimento de diferenciação celular. Por conseguinte, a 

diferenciação epitelial desempenha um papel importante na proteção da integridade 

epitelial e defeitos na barreira de muco permitem uma maior exposição do epitélio 

intestinal a antígenos, podendo desencadear uma inflamação local da mucosa 

(JOHANSSON, 2014; KOCH; NUSRAT, 2012). 

Observou-se depleção de células caliciformes no epitélio do cólon de 

pacientes com caquexia, em comparação com os pacientes de peso estável (Figura 

8). Estudos recentes também sugeriram o envolvimento de células caliciformes e 

mucinas na persistência de doenças inflamatórias intestinais (TAWIAH et al., 2018). 

A integridade da barreira do muco pode ser afetada por vários fatores. Alguns destes 

fatores, tais como bactérias ou toxinas bacterianas e resposta a citocinas podem 

estimular ou inibir a produção e secreção de mucina, alterar a composição química 

das mucinas ou degradar a camada de muco (CORNICK et al., 2015). 

Na colite ulcerativa, a camada de muco é delgada devido à diminuição da 

produção e secreção de mucina do tipo 2 (MUC2), a principal mucina formadora de 

gel secretada pelo epitélio intestinal. Esta diminuição resulta da redução no número 

de células caliciformes (KIM; HO, 2010). Um estudo que investigou a secreção 

intestinal de mucinas tanto em modelo de colite murino quanto em pacientes com 

colite ulcerativa demonstrou um acúmulo de um precursor de glicoproteína MUC2 

(forma imatura) nos grânulos de secreção das células caliciformes do cólon, na 

colite. Tal acúmulo causa estresse de retículo endoplasmático nas células 

caliciformes e, consequentemente, uma produção reduzida de mucina madura para 

a secreção (HEAZLEWOOD et al., 2008).  

Ao lado das alterações na homeostase epitelial do cólon, com o aumento da 

proliferação celular e redução da área ocupada por células caliciformes no epitélio, 

nossos resultados indicam mudanças na distribuição de células imunes na 

submucosa e mucosa do cólon dos pacientes com caquexia, a começar pelo 

aumento no número de agregados linfóides na submucosa e transmurais (invadindo 
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a mucosa), como demonstrado na Figura 10, um achado histopatológico comum em 

doenças inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa (YEUNG et al., 2000).  

No cólon humano, o agregado linfóide parece estar envolvido na 

regeneração da mucosa após lesão tecidual, em um processo denominado transição 

mesenquimal-epitelial (mesenchymal–epithelial transition - MET) (SIPOS, MUZES, 

GALAMB, et al., 2010). As células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea 

migram para a camada epitelial do intestino, onde adquirem o fenótipo epitelial, 

renovando o tecido (MATSUMOTO et al., 2005). Receptores de fatores de 

crescimento, como os receptores do fator de crescimento epidérmico (epidermal 

growth factor receptor - EGFR) e os marcadores de cicatrização epitelial, são 

expressos em agregados linfóides subepiteliais, o que pode indicar o envolvimento 

direto destes tecidos na regeneração epitelial, principalmente através da MET 

(SIPOS, MUZES, VALCZ, et al., 2010). 

Além do aumento do número de agregados linfóides, destaca-se o 

incremento da celularidade na lâmina própria do cólon de pacientes do grupo CC, 

em relação ao WSC (Figura 11). Os números de eosinófilos e fibroblastos estavam 

significativamente aumentados na lâmina própria do cólon de pacientes com 

caquexia, comparando-se com os pacientes de peso estável (Figura 12). Um estudo 

que analisou a distribuição dos eosinófilos na mucosa do cólon de pacientes com 

doença inflamatória do intestino (IBD) mostrou um aumento do número de 

eosinófilos e sua ativação (degranulação) na lâmina própria de pacientes com colite 

ulcerativa (UC) e doença de Crohn (CD), em comparação com os pacientes 

controles (CARVALHO et al., 2003). 

Os eosinófilos residentes nas mucosas podem participar tanto da cascata 

inflamatória como no remodelamento do tecido e reparo (POWELL et al., 2010). No 

contexto de reparo de tecidos, os danos nas células do epitélio intestinal ou necrose 

são sinais potentes para o recrutamento de eosinófilos e liberação de citocinas que 

agem regulando o processo de reparo de tecidos, tais como TGF-β e os fatores de 

crescimento de fibroblastos (STENFELDT; WENNERÅS, 2004).  

Além disso, foi realizada a análise de expressão protéica de fatores de 

crescimento e de diferenciação, citocinas e quimiocinas para caracterizar o perfil de 

secreção de células do sistema imunológico da mucosa do cólon de pacientes.  
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A expressão da interleucina 7 estava aumentada em CC em relação a WSC 

(Tabela 7; Figura 14a). Esta citocina tem um papel regulador na diferenciação e no 

crescimento de linfócitos intra-epiteliais na mucosa intestinal (OKAZAWA et al., 

2004). O estudo de Kanai et al. (2009) utilizando um modelo de colite em murinos 

demonstrou que a infiltração de células de memória T CD4+ dependentes de IL-7 no 

intestino é essencial para o desenvolvimento e manutenção da colite crônica. 

Por outro lado, verificou-se o aumento das concentrações de IL-13 (Tabela 

7; Figura 14b) e TGF-β3 (Tabela 8; Figura 15) no cólon dos pacientes caquéticos, 

em relação aos de peso estável. Isto sugere uma resposta de fibrose tecidual em 

que estes dois fatores apresentam ação sinérgica. A IL-13 estimula a síntese e ativa 

TGF-β, e os efeitos fibrogênicos da IL-13 são mediados pelo TGF-β (LEE et al., 

2001). Coletivamente, IL-13 e TGF-β3 podem atuar na cicatrização de lesões na 

inflamação intestinal (SCHARL et al., 2013).  

Outro estudo conduzido por Suzuki et al. (2011) mostra a expressão 

aumentada de RNAm de TGF-β no cólon de ratos, em um modelo de colite crônica 

induzida por sulfato sódico de dextrana (dextran sodium sulfate - DSS), e sugeriu 

que o TGF-β, na qualidade de uma citocina pró-fibrogênica, estimula as células 

mesenquimais fibrogênicas a produzirem mais colágeno. 

O grupo CC mostrou uma tendência para maior concentração de fator 

estimulador de colônias de granulócitos (granulocyte-colony stimulating factor, G-

CSF) no cólon. A IL-13, a IL-5 e o G-CSF foram reconhecidos como ativadores da 

função de eosinófilos, incluindo a migração destas células para o local da inflamação 

(MŰZES et al., 2012). 

Os dados de expressão de citocinas e de quimiocinas expandem os nossos 

achados anteriores em que o aumento do número de eosinófilos na mucosa do 

cólon promove um aumento na secreção de TGF-β que, por sua vez, está 

diretamente envolvido na inflamação intestinal e no reparo de tecidos. 

Apesar das alterações histológicas e de expressão de fatores inflamatórios 

no cólon dos pacientes com caquexia, não houve diferença estatisticamente 

significante entre CC e WSC quanto à expressão de ocludina e claudina 7 (Figura 

16) no epitélio do cólon. Paralelamente, a concentração de LPS sérica não diferiu 

entre pacientes caquéticos e de peso estável (Figura 17). Uma vez que outros 

fatores não contemplados neste estudo podem sugerir a perda da integridade da 
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mucosa intestinal, não se descarta que houve comprometimento da integridade da 

barreira epitelial no cólon dos pacientes caquéticos.  

Não está claro que fatores determinaram a resposta inflamatória intestinal e 

se esta é resultado ou promove a inflamação sistêmica na caquexia associada ao 

câncer. Possivelmente, a alteração da microbiota intestinal foi importante na 

modulação da resposta imune de barreira, desde a homeostase epitelial até o perfil 

de células e seus produtos na LP. Por outro lado, a alteração da resposta imune da 

mucosa pode levar a mudanças na composição da microbiota intestinal, em relação 

a cepas específicas. 

Sabe-se que a disbiose pode contribuir para uma inflamação intestinal e, 

consequentemente, à ruptura da barreira intestinal. Uma vez que a barreira mucosa 

se torna disfuncional, os produtos bacterianos são capazes de translocar e 

desencadear uma resposta inflamatória fora do próprio órgão, como no fígado (eixo 

intestino-fígado) (BRANDL; SCHNABL, 2015). 

Neste estudo, houve uma redução de bactérias dos gêneros Coprococcus, 

Dorea e Anaerotipes nos pacientes do grupo CC, em relação ao WSC.  Bactérias do 

gênero Coprococcus produzem butirato e propionato a partir da degradação de 

carboidratos complexos da dieta (REICHARDT et al., 2014), enquanto que bactérias 

do gênero Dorea produzem acetato, que pode ser utilizado por outros 

microorganismos para gerar butirato (DUNCAN et al., 2004).  

Ahn et al. (2013) testaram a hipótese de que a composição alterada da 

microbiota intestinal seria um fator de risco para o câncer colorretal e demonstraram 

uma redução de bactérias do gênero Coprococcus e de outros da família 

Lachnospiraceae nos pacientes oncológicos. Um aspecto importante do 

desequilíbrio da microbiota em pacientes com câncer colorretal é uma depleção 

significativa de bactérias produtoras de butirato (WANG et al., 2012). O butirato é 

essencial para a homeostase energética dos colonócitos e manutenção da 

integridade da mucosa (HONNEFFER; MINAMOTO; SUCHODOLSKI, 2014). O 

aumento da concentração de butirato no lúmen intestinal possivelmente melhora a 

inflamação associada à colite tanto em modelos experimentais quanto em ensaios 

clínicos (HAMER et al., 2008).  

Um estudo realizado por Perez-Muñoz et al. (2014), utilizando um modelo de 

camundongo geneticamente modificado (TM-IEC C1galt1-/-) com uma falha na 
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produção de muco intestinal mostrou que, por causa da perda da integridade da 

barreira mucosa, houve uma inflamação local espontânea que progrediu 

paralelamente a alterações específicas da constituição da microbiota, exemplificadas 

pela diminuição de bactérias da família Lachnospiraceae e aumento de Bacteroides. 

Assim, alterações na barreira epitelial e camada de muco afetariam a microbiota de 

modo prejudicial para o hospedeiro, induzindo a inflamação. No entanto, os autores 

do estudo supracitado reforçam que a análise do perfil da microbiota isoladamente 

não revela as vias para a patogênese da doença inflamatória intestinal.  

Osaka et al. (2017) investigaram o efeito da inflamação intestinal 

progressiva, bem como do reparo da inflamação na composição da microbiota. Os 

camundongos com progressão de colite induzida por DSS mostraram uma depleção 

de bactérias comensais anaeróbicas da família Lachnospiraceae, essenciais na 

manutenção da homeostase imune e indução de células T regulatórias.   

Ainda, o estudo de Atarashi et al. (2013) mostrou que a administração oral 

de uma combinação de 17 cepas de bactérias intestinais indutoras de células T 

regulatórias (incluindo três cepas da família Lachnospiraceae) em camundongos 

com colite induzida por ácido trinitrobenzeno sulfônico resultou em atenuação da 

doença. Estes achados sugerem que a suplementação de pacientes com cepas que 

aumentam a resposta de células imunes T regulatórias no cólon pode 

contrabalançar a disbiose observada em condições inflamatórias intestinais. 

Por outro lado, nossos resultados evidenciaram um aumento de bactérias 

dos gêneros Gemella e Parvimonas nas fezes dos pacientes caquéticos, em 

comparação com os pacientes de peso estável.  

Sob outra perspectiva, o estudo de Coker et al. (2017) analisou amostras de 

mucosa gástrica de pacientes com gastrite, metaplasia e câncer gástrico, com o 

objetivo de buscar biomarcadores na composição da microbiota das mucosas nos 

diferentes estágios da carcinogênese gástrica. O grupo concluiu que o gênero 

Parvimonas estava aumentando na microbiota associada ao tumor gástrico em 

comparação com a microbiota da mucosa gástrica em estágios pré-cancerosos.  

Nossos achados de alterações na composição da microbiota intestinal no 

grupo de pacientes com caquexia são semelhantes às alterações demonstradas em 

estudos sobre disbiose e o risco de câncer colorretal e doença inflamatória intestinal. 

Esta semelhança de alterações nas duas condições (câncer colorretal e inflamação 
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intestinal) é coerente uma vez que a inflamação crônica do intestino é um relevante 

fator de risco para o desenvolvimento do tumor de cólon. 

Devido ao limitado conhecimento na literatura sobre a disbiose na caquexia 

associada ao câncer e tendo em vista que a composição da microbiota é dinâmica e 

sofre a influência de inúmeros fatores externos e do próprio hospedeiro, nossos 

resultados não são conclusivos para a determinação de um perfil bacteriano na 

caquexia associada ao câncer colorretal. Ainda, não é possível afirmar que as 

mudanças na composição da microbiota (em conjunto) causem a caquexia ou se 

bactérias patogênicas específicas podem promover a síndrome.  

As alterações na integridade e na resposta imune do tecido relacionadas aos 

focos inflamatórios locais podem resultar na seleção de uma comunidade bacteriana 

patogênica que promove um fenótipo de doença inflamatória (BUTTÓ; HALLER, 

2016). Portanto, sugere-se que, mais do que o desequilíbrio da composição das 

bactérias intestinais, a interação entre estes microorganismos (entre si e com as 

células do sistema imune intestinal) seja importante na patogênese da caquexia. 

Em resumo, os nossos dados sugerem que existe um processo de fibrose na 

lâmina própria do cólon como resultado de inflamação local. No entanto, não 

detectamos diferenças significativas nas concentrações de citocinas clássicas 

relacionadas com a caquexia (IL-1, IL-6 e TNF-α) no intestino, entre WSC e CC. 

Adicionalmente, os pacientes caquéticos apresentaram diminuição da abundância 

de cepas bacterianas da família Lachnospiraceae, produtoras de butirato, 

importantes na manutenção da integridade da barreira intestinal. 
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8 CONCLUSÃO 
 

Embora não foi possível detectar ruptura da barreira intestinal, observou-se 

alteração no perfil de células imunes infiltradas e nas citocinas inflamatórias 

secretadas na lâmina própria dos pacientes caquéticos, em relação aos pacientes 

com peso estável. É importante determinar se as alterações da barreira intestinal 

antecipam ou são conseqüências da caquexia associada ao câncer. Entender sobre 

a contribuição da resposta imune no cólon e da composição da microbiota intestinal 

na patogênese da síndrome proporcionará o desenho de novos marcadores 

diagnósticos e alvos terapêuticos, melhorando a inflamação intestinal e os sintomas 

da caquexia no câncer.  
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

ESTUDO: Inflamação sistêmica em pacientes caquéticos com câncer: 
mecanismos e estratégias terapêuticas, uma abordagem da medicina 

translacional. 
 
 

O sr(a) será internado na Divisão de Cirurgia do Hospital Universitário da USP. 
Neste serviço além de cuidarmos dos pacientes, realizamos cirurgias e, também, estudamos 
as doenças com a finalidade de melhorar o atendimento aos pacientes. 
Desta forma, o sr(a) está sendo convidado (a) a participar do Projeto de Pesquisa acima 
citado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 
estamos fazendo. Sua participação neste estudo será de muita importância para nós. 
Caso o sr(a) não queira participar ou desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum 
prejuízo ao seu tratamento, ou seja, sua participação é espontânea. 
 

 
Estou ciente que: 

O estudo é de importância para que possamos investigar as possíveis causas da caquexia 
(perda de peso, apetite e qualidade de vida), uma possível consequência da sua 
doença;  

Caso aceite participar da pesquisa, no dia da sua internação no hospital, poderemos pedir 
para colher suas fezes. Durante a sua cirurgia, o cirurgião poderá retirar pequenos 
fragmentos (cerca de 1g, ou para melhor entendimento o tamanho de dois feijões) 
da gordura da sua barriga e de dentro dela, além de um pedaço semelhante do 
musculo que será cortado para a realização da cirurgia (músculo reto abdominal). 
Se na sua cirurgia for necessária a retirada de uma pequena porção de fígado (para 
a análise microscópica), será retirado um fragmento pequeno (cerca de 0,2g ou dois 
grãos de arroz) para o estudo. Se a cirurgia envolver a retirada de uma porção de 
intestino, parte do material que seria descartado poderá ser utilizado para a 
pesquisa. Todos esses procedimentos podem aumentar o tempo de cirurgia em 
não mais que 5 minutos. Não será necessário prolongar a anestesia, por que os 
procedimentos realizados para a coleta são os mesmos da cirurgia. A coleta de 
amostras para esse estudo não modifica, de forma alguma, os procedimentos 
padrão da cirurgia a qual você será submetido. Todo esse material servirá para 
entender melhor a doença chamada caquexia e, se você participar do estudo com 
exercício físico, o material também servirá para entender se o exercício melhora os 
sintomas da doença. 

Mesmo que você concorde com a doação de todas as amostras, o cirurgião e a equipe 
médica poderão coletar apenas algumas delas ou nenhuma, conforme a condução 
da cirurgia, para que não haja aumento de riscos para você.  

De acordo com os resultados dos exames laboratoriais e clínicos prévios à cirurgia, e após 
consentimento do médico, você poderá ser convidado a participar do Protocolo 
de Exercício Físico, que terá duração de seis semanas. Se você concordar em 
participar no estudo que envolve exercício físico, pediremos para realizar coletas de 
20 mL de sangue (quantidade mostrada na seringa que o pesquisador está 
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mostrando a você), nas primeira, terceira e sexta semanas de treinamento, para que 
os parâmetros plasmáticos e séricos possam ser aferidos e durante o Protocolo de 
Exercício Físico (isso permite avaliar como você está reagindo ao exercício). A 
coleta será realizada por um profissional da saúde devidamente habilitado e 
ocorrerá durante a sessão do treino no próprio hospital. Para aqueles que não 
participam do protocolo de exercício, será realizada uma coleta de sangue (20 ml) 
previamente à cirurgia, sem interferir no procedimento cirúrgico, por um 
profissional da saúde devidamente habilitado, também no próprio hospital, em 
condições de assepsia, ou seja limpeza total. O seu sangue será analisado para 
verificarmos grau de inflamação, que é uma medida utilizada pela equipe de saúde 
para entender as mudanças que ocorrem em seu organismo devido a doença e a 
associação desta inflamação com o que você sente. Se você também participar da 
pesquisa com exercício físico, avaliaremos se o protocolo causa melhora dos 
sintomas.  

Antes da realização do exercício, um médico cardiologista do hospital avaliará sua 
condição física, para garantir sua segurança na realização do protocolo. Esse teste 
poderá ser repetido no fim do protocolo de exercício, para aferir seu grau de 
adaptação ao treinamento (o quanto o treinamento melhorou sua condição 
cardiorrespiratória – funcionamento do seu coração e do seu pulmão). Esses testes 
não causam dor e não têm risco associado. 

Você pode ser convidado a realizar outro exame. Nesse exame o pesquisador estuda sua 
composição corporal (o quanto você tem de músculo, gordura e osso no corpo) e 
como a doença, ou o exercício físico, modificam esse parâmetro. O exame não 
causa desconforto e é solicitado pelo médico para completar o entendimento do que 
está acontecendo com o seu corpo e isto serve para o controle de sua doença.  

As coletas realizadas, de tecidos, sangue e os exames de composição corporal e a avaliação 
cardiorrespiratória servirão para o entendimento e estudo da doença e poderão 
ajudar na busca de tratamento. A participação neste projeto não tem como objetivo, 
contudo, tratar sua doença, mas sim dar uma contribuição para que possamos 
definir as alterações que ocorrem no corpo devido a doença. 

Você não terá qualquer despesa financeira com relação aos procedimentos médicos, 
clínicos e terapêuticos efetuados no estudo; 

Você não receberá compensação financeira por participação do estudo, pois os 
procedimentos do estudo serão realizados nas visitas que você já deverá fazer ao 
hospital, dentro da indicação médica. 

Você tem a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento 
em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação; 

A desistência não causará nenhum prejuízo à sua saúde ou bem estar físico. Não virá a 
interferir no atendimento ou tratamento médico, ou no agendamentos necessários. 

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas você deve 
concordar que sejam divulgados em publicações científicas (resumos de 
congressos, livros e artigos de periódicos científicos), desde que seus dados 
pessoais não sejam mencionados. Isso é importante para garantir que a pesquisa 
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possa ser conhecida e possivelmente melhorar o diagnóstico, o atendimento e o 
tratamento de pacientes com a mesma doença que a sua. 

O material coletado poderá ser armazenado em soluções específicas para cada técnica, em 
freezer -80º, para manter a integridade das amostras e posterior utilização, sempre 
dentro da mesma linha de pesquisa; 

 

Após a utilização do material coletado para a pesquisa, caso haja material remanescente, 
este será incinerado (queimado) em local para descarte de material biológico 
humano; 

 
 

Caso você desejar, poderá, pessoalmente, tomar conhecimento dos resultados ao final desta 
pesquisa; 

 (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 
 (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 
 

Esse é um Projeto Temático, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo ( processo n. 12/50079-0), que será desenvolvido no Instituto de 
Ciências Biomédicas - ICB/USP/São Paulo numa colaboração que envolve os 
seguintes pesquisadores: Giorgio Trinchieri e Romina Goldzmid (National Institute 
of Health - NIH); Josép Argilés e Silvia Busquets (University of Barcelona); 
Alessandro Laviano e Maurizio Muscaritoli (Universíty La Sapienza UniRoma); 
Gerhard Püschel e Tiziana Magaria (University of Potsdam); Stephen Farmer 
(Boston University); Marília Cerqueira Leite Seelaender, Alison Colquhoun e José 
Cezar Rosa Neto (ICB/ USP); Paulo Sérgio Alcântara, Linda Maximiniano, Oscar 
Fujita, Claudio Campi e Emerson Muller (HU/ USP); José Pinhata Otoch e Geraldo 
Busatto Filho (FMUSP); Emerson Franchini (EEFE/ USP); Renata Wassermann 
(IME/ USP); Claudia Oller do Nascimento e Lila Missaie Oyama (UNIFESP); e 
Miguel Batista Junior (UMC – Universidade de Mogi das Cruzes). 

 A qualquer momento, você poderá entrar em contato com a Comissão de Ética em 
Experimentos com seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ou 
a Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário, que são os órgãos que 
avaliam a realização de pesquisas com pessoas e garantem que a pesquisa da qual 
você participa seja de importância clínica e/ou científica e que está sendo 
conduzida de forma apropriada. O telefone, email e endereço dessas comissões 
estão no fim desse documento, que será emitido em 2 vias, para que você tenha 
uma cópia. 

Caso você tenha, em algum momento, desconforto relacionado à sua doença (a 
participação na pesquisa só poderá causar desconforto adicional mínimo, 
relacionado à coleta de sangue), você deverá entrar em contato com o telefone 
fornecido ao final desse documento (Pronto-atendimento do HU). 

 
Eu, (inserir o nome, profissão, residente e domiciliado na, telefone) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 
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portador da Cédula de identidade, RG ______________________, e inscrito no 
CPF/MF________________________________ nascido (a) em _____ / _____ / _______ , 
abaixo assinado (a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário (a) 
do estudo “Inflamação sistêmica em participante da pesquisas caquéticos com câncer: 
mecanismos e estratégias terapêuticas, uma abordagem da medicina translacional”. 
 
 “CONCORDO, APÓS CONVENIENTEMENTE ESCLARECIDO PELO PESQUISADOR 
E TER ENTENDIDO O QUE ME FOI EXPLICADO, EM PARTICIPAR DA PRESENTE 
PESQUISA”. 

 
São Paulo,   _______ de____________________de  20__ 

 
 

(  ) Participante da pesquisa _________________________   
 
 

Testemunha 1: ___________________________________________________ 
                                     Nome / RG / Telefone 

 
Testemunha 2: ___________________________________________________ 

                                                 Nome / RG / Telefone 
 

 
Responsável Médico_________________________________________________________ 
                                   Prof. Dr. José Pinhata Otoch 
                                   Hospital Universitário USP 
                                   Tel 11 3091-9291 / 11 3091-9489   
 
 
Responsável pelo Projeto: ____________________________________________________ 
    Profª Dra. Marília Cerqueira Leite Seelaender 
    Instituto de Ciências Biomédicas I  

Telefone: 3091-7225 
 
Identificação do CEP-HU/USP:   

Endereço: Av. Prof. Lineu Preste, 2565 – Cidade Universitária – Butantã, São Paulo – 
SP, CEP: 05508-000, telefone: 3091-9457, e-mail: cep@hu.usp.br (funcionamento - 
8h às 12h e das 14h às 17h) 

 
Identificação do CEESH-ICB/USP:  

Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 - Cidade Universitária – Butantã, São Paulo – 
SP, CEP 05508-900, telefone: 3091-7733, e-mail: cep@icb.usp.br (funcionamento - 
8h às 12h e das 14h às 17h) 

 
Pronto-atendimento do HU: Endereço: Av. Prof. Lineu Preste, 2565 – Cidade Universitária – 
Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05508-000, telefone: 3091-9344 (funcionamento 24h) 
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ANEXO B - PONTUAÇÃO ANORÉXICA (FAACT-ESPEN) 

 
 Nada Um 

pouco 
Moderadamente Bastante Muito 

Meu apetite é bom? 0 1 2 3 4 
A quantidade que eu como me 
satisfaz? 

0 1 2 3 4 

Me preocupo com meu peso? 0 1 2 3 4 
Os alimentos têm gosto ruim? 4 3 2 1 0 
Estou preocupado por parecer 
magro? 

4 3 2 1 0 

Meu apetite acaba no início das 
refeições? 

4 3 2 1 0 

Há dificuldade de comer alimentos 
pesados ou elaborados? 

4 3 2 1 0 

Minha família me induz a comer? 4 3 2 1 0 
Vômitos? 4 3 2 1 0 
Me sinto satisfeito após algumas 
mordidas? 

4 3 2 1 0 

Dores no estômago? 4 3 2 1 0 
Minha saúde está melhorando? 0 1 2 3 4 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO EORTC QLQ-C30 

 
Gostaríamos de conhecer alguns pormenores sobre si e sua saúde. Responda você 
mesmo/a, por favor, a todas as perguntas fazendo um círculo à volta do número que melhor 
se aplica ao seu caso. Não há respostas certas ou erradas. A informação fornecida é 
estritamente confidencial. 

Escreva as iniciais do seu nome:  __________ 

A data de nascimento (dia/mês/ano): ___/___/___ 

A data de hoje (dia/mês/ano): ___/___/___ 

 

  Não  Um 
pouco 

Bastante Muito 

1. Custa-lhe fazer esforços mais violentos, por 
exemplo, carregar um saco de compras pesado 
ou uma mala? 

1 2 3 4 

2. Custa-lhe percorrer uma grande distância a pé? 1 2 3 4 
3. Custa-lhe dar um pequeno passeio a pé, fora de 

casa? 
1 2 3 4 

4. Precisa de ficar na cama ou numa cadeira durante 
o dia? 

1 2 3 4 

5. Precisa que o ajudem a comer, a vestir-se, a 
lavar-se ou a ir à casa de banho? 

1 2 3 4 
 
 

Durante a última semana: Não  Um 
pouco 

Bastante Muito 

6. Sentiu-se limitado/a no seu emprego ou no 
desempenho de suas atividades diárias? 

1 2 3 4 

7. Sentiu-se limitado/a na ocupação habitual dos 
seus tempos livres ou noutras atividades de lazer 

1 2 3 4 

8. Teve falta de ar? 1 2 3 4 
9. Teve dores? 1 2 3 4 

10. Precisou descansar? 1 2 3 4 
11. Teve dificuldade em dormir? 1 2 3 4 
12. Sentiu-se fraco? 1 2 3 4 
13. Teve falta de apetite? 1 2 3 4 
14. Teve enjoos? 1 2 3 4 
15. Vomitou? 1 2 3 4 

 
Durante a última semana: Não  Um 

pouco 
Bastante Muito 

16. Teve prisão de ventre? 1 2 3 4 
17. Teve diarréia? 1 2 3 4 
18. Sentiu-se cansado? 1 2 3 4 
19. As dores perturbaram suas atividades diárias? 1 2 3 4 
20. Teve dificuldade em concentrar-se, por exemplo, 

para ler o jornal ou ver televisão? 
1 2 3 4 

21. Sentiu-se tenso(a)? 1 2 3 4 
22. Teve preocupações? 1 2 3 4 
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23. Sentiu-se irritável? 1 2 3 4 
24. Sentiu-se deprimido? 1 2 3 4 
25. Teve dificuldade em lembrar-se das coisas? 1 2 3 4 
26. O seu estado físico ou tratamento médico 

interferiram na sua vida familiar? 
1 2 3 4 

27. O seu estado físico ou tratamento médico 
interferiram na sua atividade social? 

1 2 3 4 

28. O seu estado físico ou tratamento médico 
causaram-lhe problemas de ordem finaceira? 

1 2 3 4 

 

Nas perguntas que se seguem faça um círculo à volta do número, entre 1 e 7, que 
melhor se aplica ao seu caso 

29. Como classificaria a sua saúde em geral durante a última semana? 
1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
péssima                                                                                                                      ótima 
 
30. Como classificaria a sua qualidade de vida global durante a última semana? 
1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
péssima                                                                                                                      ótima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


