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RESUMO 

 

Carnevali JR, LC. Efeitos do treinamento em esteira sobre o metabolismo lipídico no 

fígado de ratos com caquexia associada ao tumor: Papel do PPARα.   [Tese 

Doutorado em Biologia Celular e Tecidual] São Paulo – Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

A caquexia é uma síndrome paraneoplásica caracterizada pelo comprometimento do 

metabolismo lipídico. O fígado, órgão responsável pelo gerenciamento do 

metabolismo sofre marcadas alterações em suas funções fisiológicas. Dentre as 

principais está o desenvolvimento da esteatose, desencadeada pela diminuição na 

secreção e na oxidação de gorduras por este tecido, aliada ao aumento na captação 

de ácidos graxos de cadeia longa. A prática de exercícios regulares é conhecida por 

melhorar a capacidade metabólica dos diversos tecidos, entre eles o fígado. Este 

trabalho verificou os efeitos do treinamento moderado realizado em esteira pelo 

período de 8 semanas  em ratos com caquexia induzida por tumor de Walker 256. 

Ratos Wistar machos foram randomicamente divididos nos seguintes grupos: ratos 

sedentários controle (SC), ratos sedentários portadores de tumor (ST), ratos 

treinados controle (TC) e ratos treinados portadores de tumor controle (TT). O peso 

corporal, ingestão de ração, glicose, concentração de insulina plasmática, expressão 

gênica da carnitina palmitoiltransferase I e II (CPT I e II), da proteína ligadora de 

ácidos graxos (L-FABP), do receptor ativado por proliferadores de peroxissomos alfa 

(PPAR-alfa), do fator nuclear κB (NFκB), do inibidor do fator κB (IκB), do receptor do 

ácido cis-retinóico (RXR), da cicloxigenase-2 (COX-2), assim como o conteúdo 

NFκB, PPARα e CPT II (Imunodetecção) e a atividade máxima das enzimas CPT I e 

II (radioensaio), foram medidos. O conteúdo de gordura no fígado foi aferido como 

descrito por método gravimétrico. A concentração de IL-6, TNF-α e IL-10 foi 

determinada por ELISA. Avaliou-se ainda, o efeito do treinamento sobre a 

concentração de PGE2 no fígado. Os resultados observados apontam 

restabelecimento da capacidade de oxidar e secretar lipídios do fígado através do 

aumento da atividade máxima do complexo CPT e da taxa de secreção de VLDL-

TAG nos ratos com tumor submetidos ao protocolo de treinamento. A expressão 

gênica do PPARα e RXR aumentou nos grupos TC e TT. A expressão gênica da 

FABP foi superior em TT se comparada a ST. A concentração de citocinas, bem 



 

como a expressão gênica e protéica do NFκB e sua capacidade de ligação ao DNA 

permaneceram inalteradas. Contudo, a concentração de PGE2 que notadamente 

aumentou no fígado e no tumor do grupo ST, foi reduzida no grupo TT. O conteúdo 

de gordura diminuiu em TT quando comparado a ST. O treinamento realizado por 8 

semanas foi, assim,  capaz de restabelecer o metabolismo lipídico no fígado e 

amenizar os efeitos inflamatórios induzidos pela PGE2. O PPARα, estimulado pelo 

treinamento aparentemente regula a capacidade de ligação do NFκB, agindo como 

importante fator anti-inflamatório neste tecido. Especula-se que tal regulação tenha 

ocorrido através do efeito do treinamento sobre a via do PPARα, que por apresentar 

alterações comcomitantes na expressão gênica e protéica. Portanto, o treinamento 

foi capaz de atenuar os efeitos da progressão tumoral no desenvolvimento do 

processo de caquexia. 

 

Palavras-chave: Câncer. Caquexia. Treinamento. Fígado. Esteatose. Metabolismo 

lipídico. CPT. 

 



 

ABSTRACT 

 

Carnevali JR, LC. Effects of physical training exercise upon liver lipid metabolism of 

tumour-bearing rats: role of PPARα. [Ph. D. Thesis – Molecular Biology of the Cell 

Group] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 

2011.  

 

Cancer Cachexia is a paraneoplastic syndrome characterised by marked 

disruption of lipid metabolism. The liver is responsible for metabolic control and 

suffers marked physiological alterations during Cancer cachexia. Among these, 

hepatic steatosis, triggered by impaired lipid secretion, augmented uptake and 

decrease oxidation. Regular exercise training is well known to induce improvement of 

metabolic capacity in several tissues, including the liver. We adressed the effects of 8 

weeks treadmill training upon liver of Walker 256 tumor-bearing rats. Male Wistar rats 

were randomly assigned to the following groups: sedentary control (SC), sedentary 

tumour-bearing (ST), trained control (TC) and trained tumour-bearing rats (TT). Body 

weight, dietary intake, plasma glucose and plasma insulin concentrations were 

evaluated.  Gene expression of liver carnitine palmitoyltransferase I and II (CPT I and 

II), liver fatty acid-binding protein (L-FABP), peroxisome proliferator-activated 

receptor-alpha (PPAR-alpha), Nuclear factor kappaB (NFκB), kappa B inhibitor (IκB), 

cis-retinoic acid receptor (RXR), ciclooxygenase-2 (COX-2), as well as NFκB, PPAR-

alpha and CPT II protein content and the maximal activity of CPT I and II 

(radioassay), were assessed. The fat content was also measured, and IL-6, TNF-α 

and IL-10 content in the liver assessed by ELISA. Moreover, the role of exercise 

training upon PGE2 content was also evaluated. Results: The results indicate the 

reestablishment of lipid oxidation and secretion capacity by the liver, with increased 

CPT complex activity and VLDL secretion rate enhancement as promoted by 

exercise training.  PPARα and RXR gene expression increased in TC and TT. FABP 

mRNA content was higher in TT than ST. Cytokine content and NFκB gene and 

protein expression did not change neither NFκB DNA binding capacity. However, 

liver fat content was decreased in TT in comparison to ST. 

In conclusion, exercise training performed for 8 weeks was able to reestablish 

lipid metabolism in the liver and attenuate the pro- inflammatory effect, as there was 

decreased PGE2 tissue content. PPARα through exercise training seems to act as an 



 

important anti-inflammatory factor in such tissue. Therefore, exercise training was 

able to prevent the development of cachexia. The mechanisms involved, require, 

nevertheless further investigation. 

 

Keywords: Exercise training. Cachexia. CPT. Steatosis. Lipid metabolism. Liver. 
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1 Introdução 

 

1.1 Caquexia associada ao câncer 

 

A caquexia é definida como uma síndrome multifacetada resultante da redução na 

ingestão de alimentos e a uma variedade de anormalidades metabólicas 

(incluindo hipermetabolismo), sendo mais freqüente uma combinação desses 

fatores (Fearon e Moses, 2002). Recentemente, entre os anos de 2010 e 2011 

uma definição consensual atualizada define caquexia como “Síndrome 

multifatorial que desencadeia perda contínua de massa muscular esquelética 

(com ou sem perda de massa gorda) que não pode ser completamente revertida 

através de suporte nutricional convencional e leva à um prejuízo funcional 

progressivo do organismo. A fisiopatologia é caracterizada pela combinação da 

redução de consumo energético e distúrbios no metabolismo energético”  (Argilés 

et al., 2010; Fearon et al., 2011; Muscaritoli et al., 2010).  

A denominação “caquexia” deriva do termo “kakos” má e “hexis” condição. 

Embora não exista apenas uma definição de caquexia, um recente consenso 

estabelecido por pesquisadores aponta que a caquexia ocorre em mais de 80% dos 

pacientes com câncer e é a maior contribuinte para a morbidade e mortalidade 

desses (Evans et al., 2008). Contudo, apesar de constituir causa direta da 

mortalidade em até 40% dos pacientes com câncer (Fox et al., 2009), na maioria dos 

casos, não é diagnosticada ou tratada (Evans et al., 2008; Springer et al., 2006).  

A perda rápida e acentuada de peso é o sintoma mais notável da caquexia e 

afeta mais da metade dos pacientes com câncer, em sua maioria aqueles em estado 

avançado (Argilés et al., 1997; Fearon et al., 2006; Fearon e Moses, 2002). Tal 

diminuição do peso corporal não está associada somente a perda de massa gorda, 

mas também de massa magra, visto que na vigência desta síndrome há uma 

importante degradação protéica muscular motivada por diversas alterações 

fisiológicas (McMillan, 2009). Contudo, a ausência de uma resposta uniforme neste 

processo e a imprecisão na detecção de outros sintomas em pacientes com câncer 

dificulta o diagnóstico da síndrome (Blum et al., 2010).  

Bozzetti et al. (2009) propõem a divisão da síndrome em pré-caquexia e 

caquexia,  adotando como critério, a redução de peso corporal maior ou menor que 



 

10%. Mais recentemente Fearon et al. (2011) propuseram a classificação da 

caquexia de acordo com a gravidade em pré-caquexia (perda de peso inferior a 5%, 

anorexia e alterações metabólicas), caquexia (perda de peso superior a 5% ou 

IMC<20) e caquexia refratária, na qual o processo catabólico é intenso, os 

tratamentos anti-câncer não mais obtêm resposta e o tempo de sobrevida é inferior a 

três meses. Cerca de 23% dos pacientes com câncer recebem o diagnóstico de 

caquexia, o que representa sem dúvida uma subestimação na incidência da 

síndrome (Fox et al., 2009).  

Entre os mecanismos indutores para a perda de peso no quadro caquético 

está a anorexia, que leva a redução da ingestão nutricional, em virtude de fatores 

que induzem obstrução do trato intestinal, náusea, depressão e uma maior 

morbidade ao tratamento químio e radioterápico (Revisão de Brown, 2002; Fearon e 

Moses, 2002). Contudo, o desenvolvimento da caquexia em pacientes com câncer 

não está relacionado apenas com a diminuição do consumo alimentar, envolvendo 

também um aumento na taxa metabólica basal e no dispêndio energético, resultando 

em um balanço energético e nitrogenado negativo (Blum et al., 2010). Além da 

exacerbada perda involuntária de peso, outros sintomas clínicos caracterizam a 

caquexia. Dentre estes se destacam a anorexia, alterações no paladar, vômito, má 

absorção intestinal, astenia, fadiga, perda de habilidades motoras e físicas, apatia, 

perda da imuno-competência, caos metabólico, desequilíbrio iônico, alteração no 

perfil hormonal plasmático e disfunção hipotalâmica (Concenso Brasileiro de 

Caquexia e Anorexia em Cuidados Paliativos, 2011). 

Embora tenha sido descrita há mais de dois mil anos atrás, a caquexia 

passou a receber maior atenção dos pesquisadores há poucos anos, e sem dúvida, 

existem ainda muitas questões não esclarecidas, bem como, a necessidade da 

descoberta de uma terapia capaz de reverter tal quadro (Anker e Coats, 1999; 

Mustafá et al., 2001; Von Haeling et al., 2002). Pela razão de tal complexidade 

existem ainda muitas dúvidas e divergências sobre os mecanismos fisiológicos e 

moleculares que induzem alterações metabólicas na vigência da caquexia.  

 

1.2 Caquexia e inflamação 

 

Entre os mecanismos propostos no desenvolvimento da caquexia em 

pacientes com câncer, diversos mediadores incluindo citocinas, eicosanóides, 



 

neurotransmissores e produtos relacionados ao tumor e ao hospedeiro são 

postulados como contribuintes (Tisdale, 2008). Propõe-se que a presença do tumor 

e as citocinas pró-inflamatórias por ele produzidas e/ou liberadas pelo sistema 

imunológico em resposta à vigência deste participam do desenvolvimento e 

progressão da caquexia associada ao câncer, induzindo a inflamação crônica 

(Argilés et al., 2003; Ramos et al., 2004). Atualmente, a própria definição da 

síndrome enfatiza o papel desta inflamação crônica.  As citocinas pró-inflamatórias 

são o sinal chave para a lipólise e a proteólise nos diversos tecidos e a elevação na 

concentração de tais citocinas é um sintoma comum no quadro caquético, (Argilés et 

al., 2010; Anker et al., 1999; Levine et al., 1990). Assim, estas são capazes de 

alterar o perfil hormonal (glicocorticóides, catecolaminas, hormônio do crescimento, 

entre outros), diminuir a produção de diversos agentes anabólicos, como o IGF-1 e a 

insulina e comprometer o metabolismo energético em geral, afetando o 

funcionamento do fígado, músculos e tecido adiposo (Skipworth et al., 2007). 

O TNFα (Fator de necrose tumoral alfa) em conjunto com a IL-10 

(interleucina-10) são considerados entre as diversas citocinas existentes, elementos 

chave para desenvolvimento da caquexia-anorexia associada ao câncer, por 

estimularem o aumento nas concentrações de CRH (hormônio liberador de 

corticotropina), neurotransmissor este responsável por suprimir a ingestão alimentar 

(Argilés et al., 2009). Além das citocinas inflamatórias tais como o TNFα e a IL-6, a 

leptina, hormônio capaz de regular o metabolismo lipídico, a atividade do sistema 

complemento e homeostasia e os hormônios adiponectina e resistina ( também 

produzidos pelo tecido adiposo) são mediadores envolvidos na caquexia associada 

ao câncer. Em pacientes caquéticos é observada redução na concentração de 

leptina entre outras alterações (Smiechowska et al., 2010; Tessitore et al., 2000).  

Já no músculo esquelético o aumento da concentração de TNFα, a IL-6 

apresenta claro efeito sobre o processo de controle da síntese protéica e proteólise 

(Durham et al., 2009). De fato, esta perda de massa muscular esquelética 

representa um dos pontos chave do processo inflamatório induzido pela caquexia. 

Mudanças significativas nas concentrações de citocinas inflamatórias ocorrem na 

vigência da caquexia associada ao câncer (Revisão de Silvério et al., 2011), 

destacando-se o aumento nas concentrações do já supracitado TNFα e seus 

receptores (Tracey et al., 1988).  



 

Além da presença das citocinas, produtos originários do metabolismo do 

ácido araquidônico, também estão ligados ao desenvolvimento da caquexia 

(McCarthy, 2003). Através de processos metabólicos catalisados principalmente pela 

ação dos complexos cicloxigenase (COX) e lipoxigenases, este ácido presente em 

abundância nas membranas biológicas é liberado pelas enzimas fosfolipases, e 

convertido em prostaglandinas e leucotrienos (Tilley et al., 2001). As 

prostaglandinas, especialmente as da série 2 (PGE2) são potentes mediadores 

parácrinos da resposta inflamatória local. Além disso, a PGE2, é capaz de induzir a 

síntese de TNF-α, IL-6 e  IL-1 em macrófagos e outros tipos celulares (Willians e 

Schacter, 1997). Modelos animais e estudos com humanos traçam paralelo entre a 

concentração plasmática de PGE2 e a de citocinas inflamatórias no processo de 

caquexia associada ao câncer (Lira et al., 2010; McCarthy, 2003). 

Nos últimos anos, o fator nuclear de transcrição қB (do inglês: nuclear factor 

kappa B) tem sido apontado como o principal responsável pelo controle da 

inflamação em tecidos como músculo esquelético, tecido adiposo e fígado 

(Mantovani, 2010). Tal controle seria exercido através da modulação da produção de 

diversas citocinas pró-inflamatórias, destacando-se entre estas o TNFα e IL-6 

(Revisão de Lira et al., 2010).  

Em células de mamíferos o NFкB apresenta-se composto por cinco subunidades: 

RelA (p65), RelB, c-Rel, p50/p105 (NFкB-1) e p52/p100 (NFкB-2) (Gilmore & 

Herscovitch, 2006). Tais subunidades demonstram capacidade em formar uma 

variedade de homo e heterodímeros que controlam de maneira diferente a 

expressão gênica, mediante a presença de estímulos estressores, tais como vírus, 

bactérias, fatores de crescimento e as próprias citocinas que de maneira cíclica, tem 

sua expressão por estes dímeros regulada (Hayden e Ghosh, 2004). 

Baseando-se na regulação de processos celulares regulados pela “família NFкB”, 

suas subunidades podem ser dividas em dois grupos distintos: as proteínas NFкB 

(p50/p105, p52/p100), e as proteínas Rel (RelA, RelB, c-Rel). Enquanto as proteínas 

Rel possuem domínios de transativação C-terminal não presente nas subunidades 

p50 e p52, estas últimas apresentam capacidade de ligar-se com o DNA e formarem 

heterodímeros com outras subunidades de NFкB conhecidas por contribuírem na 

regulação da expressão gênica de citocinas inflamatórias (Revisao de Bassères e 

Baldwin, 2006). Além disso, a formação de heterodímeros p52/p52 e p50/p50, com 

ênfase neste último, pode regular negativamente a expressão de genes alvo do 



 

NFкB por recrutar co-repressores transcricionais, contribuindo assim para a 

finalização/controle do processo inflamatório (Kim et al., 2005a).  

Em revisão realizada por Viatour et al. (2005), três vias de sinalização da 

atividade transcricional do NFкB foram apresentadas, todas baseadas na ativação 

de uma cascata de quinases. Dentre estas destacamos a via denominada “clássica”, 

ativada pela ação do TNFα, que sequencialmente recruta diversos receptores e 

proteínas tais como a TRADD (do inglês “TNF-receptor-associated death domai 

protein”), RIP (receptor interacting protein) e TRAF2 (TNF-receptor associated factor 

2) (Hsu et al., 1995).  A partir do recrutamento e ativação do complexo IкB-quinase 

(IKK), composto por IKKα, IKKβ e NEMO (do inglês “IкB kinase alfa e beta e NFкB 

essential modulator” respectivamente). Posteriormente esta ativação leva à 

fosforilação e degradação do IкBα, permitindo que o heterodímero p50-p65 esteja 

livre e migre para o núcleo, onde ao ligar-se em sítios кB específicos, ativa a 

transcrição de uma série de genes alvos para o desenvolvimento do processo 

inflamatório, incluindo IL-6, IL-8, TNFα , COX, entre outros (Viatour et al., 2005). 

Entre os trabalhos existentes na literatura científica, boa parte credita à diversas 

vias de fosforilação e ativação da subunidade p65 a responsabilidade pela 

sinalização e desencadeamento do processo inflamatório (Sakurai et al., 1999; 

Zhong et al., 1998, 2002;). A fosforilação pode ocorrer tanto no citoplasma quanto no 

núcleo, sendo estímulo-específico e provavelmente tipo celular-específico (Viatour et 

al., 2005). De fato, a concentração aumentada de p65 no espaço nuclear decorrente 

da ativação do complexo IKK, vem sendo descrita em diversas doenças de origem 

inflamatória tais como a caquexia (Bassères e Baldwin, 2006; Marok et al., 1996). 

Dessa forma, a visão atual da caquexia é de que se trata de uma síndrome de 

inflamação branda crônica e progressiva mediada pela ação de diversos 

sinalizadores inflamatórios, potencialmente gerenciados pela via do NFкB (Argilés, 

2008). 

 

1.3 Distúrbios metabólicos induzidos pela caquexia associada ao tumor 

 

Como citado anteriormente, por não relacionar a diminuição do consumo 

alimentar a um menor gasto energético, o desenvolvimento da caquexia em 

pacientes com câncer não está apenas relacionado com a anorexia. Hyltander et al. 

(1991) em um estudo clássico realizado com um grande número de sujeitos, 



 

verificou que pacientes com caquexia associada ao câncer apresentam um maior 

gasto energético em repouso se comparados com indivíduos normais. Um dos 

mecanismos que contribuem para o aumento deste gasto é a atividade de ciclos 

fúteis, tais como o Ciclo de Cori (glicose-lactato-glicose). De fato, a utilização do 

lactato derivado do tumor é um processo metabólico ineficiente que consome 6 

moléculas de ATP por ciclo e é essencial para compensação da acidose tumoral 

(Argilés et al., 1997). O fluxo pelo Ciclo de Cori adicional contribui com 

aproximadamente a perda de 300 Kcal/dia em pacientes com câncer (Eden et al., 

1984). 

Além disso, o metabolismo de carboidratos é profundamente alterado, 

levando ao estado de resistência e insulina, intolerância a glicose e indução de 

diabetes do tipo II (Tayek et al., 1992). Tal resistência promove alterações que 

envolvem o fígado, tecido adiposo e o músculo esquelético, está presente em 

pacientes com câncer e foi a primeira anomalia metabólica associada à caquexia 

(Argilés et al., 1997).  

Os efeitos da caquexia sobre o metabolismo lipídico são menos conhecidos 

do que os incidentes sobre o metabolismo de carboidratos e proteínas, 

principalmente nos que diz respeito aos mecanismos envolvidos. Isso se justifica por 

acreditar-se que a perda de proteínas é mais prejudicial que a perda de gorduras 

para o funcionamento do organismo. Contudo, atualmente sabe-se que mesmo em 

situações de jejum voluntário e em presença de doenças ocorre preservação e até 

mesmo expansão dos depósitos de gordura na tentativa de manutenção da 

homeostase (Pond, 2001).  Nos últimos anos, o metabolismo lipídico na caquexia 

associada ao câncer vem sendo amplamente estudado na tentativa de compreender 

os fenômenos que levam a perda de peso (principalmente o tecido adiposo), seguido 

de hiperlipidemia (Evans et al., 2008). Tal perda de massa gorda é resultado de três 

diferentes processos: O aumento da atividade lipolítica, diminuição da atividade da 

enzima LPL (lipase de lipoproteínas) e redução da lipogênese que resulta em 

esterificação de lipídios diminuída (Bing e Trayhurn, 2009; Thompson et al., 1991). A 

hiperlipidemia decorrente da diminuição da atividade da LPL resulta ainda na queda 

da remoção de triacilglicerol plasmático (TAG) endógeno (VLDL) e exógeno 

(quilomícron) (Lira et al., 2010). Em animais portadores de tumor com caquexia 

agressiva associada existe uma importante relação entre a diminuição da atividade 

da LPL e o desenvolvimento de hipertrigliceridemia (Bing e Trayhurn, 2009; Evans e 



 

Willianson, 1988; López-Soriano et al., 1996). Por se tratar do órgão alvo do 

presente estudo, as funções metabólicas deste tecido, bem como as alterações 

promovidas pela caquexia neste processo são discutidas a seguir. 

 

 

1.4 Papel do fígado no metabolismo lipídico e alterações induzidas pela 

caquexia associada a câncer 

 

O fígado possui uma função central no controle do metabolismo intermediário, 

pois é responsável por aceptar e determinar o direcionamento das gorduras nele 

presentes de acordo com as condições metabólicas e hormonais do indivíduo 

(Spassiani e Kuk, 2008). O tráfego dos lipídios no fígado é bidirecional, podendo 

estes ser secretados pelo fígado, re-captados e/ou reutilizados pelo próprio (Zammit, 

1996).  Ainda, as gorduras que chegam neste tecido podem ser armazenadas, 

oxidadas ou ainda direcionadas para secreção e utilização por tecidos periféricos 

tais como o músculo esquelético e o tecido adiposo através das lipoproteínas 

(Gibbons, 1990). As lipoproteínas são estruturas esféricas compostas de 

apolipoproteínas, triacilglicerol, fosfolipídios e  ester colesterol (Sheperd, 1992).  O 

fornecimento de triacilglicerol a partir do fígado para os tecidos extra-hepáticos 

ocorre através da lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) (Durstine et al., 

2002). Além da VLDL, o fígado é responsável pela síntese da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL), partícula rica em colesterol e representa uma fração remanescente 

de VLDL (Durstine e Thompson, 2001) e a lipoproteína de alta densidade (HDL) cuja 

função é realizar o transporte reverso de colesterol da periferia para o fígado 

(Stefanik et al., 1998). 

A montagem da partícula de VLDL é um mecanismo complexo que envolve 

diversas moléculas regulatórias tais como a  Diacilglicerol Aciltransferase 1 e 2 

(DGAT 1 e 2)  fosfolipase D e a proteína de transferência microssomal (MTP) 

(Gibbons et al., 2004). A MTP possui papel fundamental na montagem e secreção 

de VLDL. Especificamente, esta proteína heterodimérica localizada no lúmen do 

retículo endoplasmático transfere o TAG para a apoB (apoliproteína B), proteína 

esta intraluminal necessária para produzir a partícula de VLDL (Chapados et al, 

2008). A maturação total da VLDL é dependente da ação da fosfolipase D, enzima 



 

responsável pela transferência de grandes gotículas de TAG para a partícula 

intermediaria (Asp et al., 2000). 

 O fígado utiliza ácidos graxos de cadeia longa (AGCL) para manutenção do 

turnover de ATP necessário para seu próprio funcionamento (Murthy e Pandi, 

1994). Na mitocôndria ocorrem eventos metabólicos tais como o ciclo de Krebs e 

a Beta-oxidação, responsáveis pela re-síntese de ATP, onde os AGCL, devido à 

sua composição química, contribuem de maneira significante (Lima et al., 2005). 

O processo de entrada desses ácidos graxos na mitocôndria é realizado pela 

ação de um complexo enzimático dependente de carnitina e que por esse motivo 

recebe o nome de complexo Carnitina Palmitoil Transferase (CPT). (Lira et al., 

2010) 

O complexo CPT tem a responsabilidade de conduzir os AGCL por entre 

as membranas mitocondriais e encaminhá-lo para a Beta-oxidação/Ciclo de Krebs 

(Lira et al., 2010). A CPT I é uma proteína integral de membrana localizada na 

membrana externa da mitocôndria, enquanto a CPT II é uma proteína periférica 

ancorada no lado interno da membrana mitocondrial (Kerner e Hoppel, 2000).  A 

capacidade da enzima CPT I em converter Acil-CoA em acilcarnitina e a catálise 

inversa promovida pela enzima CPT II na matriz mitocondrial resulta na efetiva 

transferência da molécula de AGCL para dentro da matriz mitocondrial (Zamitt e 

Costhorphine, 1985). Devido à sua localização na membrana externa mitocondrial, a 

CPT I é suscetível a regulação alostérica pela ação do Malonil-CoA (Witters et al., 

1988). A principal função do Malonil CoA é regular a participação relativa entre 

carboidratos e lipídios no processo de obtenção de energia. A inibição por malonil-

CoA representa uma das formas de regular, em condições fisiológicas, a atividade 

da CPT I e portanto, a oxidação de ácidos graxos (McGarry et al., 1987). A CPT I 

difere ainda da CPT II, por requerer a integridade da membrana à qual está 

associada para manutenção de sua atividade catalítica; já a CPT II preserva sua 

atividade enzimática após solubilização (Woeltje et al., 1990). Ainda, o glucagon 

(Bjornsson et al., 1992), o estrogênio (Weinstein et al., 1986), os hormônios 

tiroideanos (Saggerson e Carpenter, 1986, 1982), a vasopressina e as 

catecolaminas (Siddiqui, 1987) entre outros,  são hormônios que regulam a atividade 

da CPT I. 



 

A produção e secreção da VLDL, bem como a ação do complexo CPT podem 

ser reguladas através da dieta e por fatores endócrinos (Bjornsson et al, 1992; 

Windmueller e Spaeth, 1988; Weinstein et al., 1986; Saggerson e Carpenter, 

1986,1982) 

Nos últimos 15 anos estudos realizados pelo grupo de Seelaender têm 

demonstrado que tanto a montagem e secreção de lipoproteínas, bem como a 

capacidade oxidativa do fígado de ratos caquéticos portadores do tumor Walker 256, 

sofrem interferência direta das alterações metabólicas e fisiológicas promovidas pela 

caquexia associada ao câncer, levando ao desenvolvimento de esteatose. Este 

quadro hepático patológico está relacionado a fatores como: incorporação 

aumentada de ácidos graxos de cadeia longa (AGCL) de origem exógena, mudança 

no perfil de VLDL secretada, diminuição da oxidação lipídica no fígado, aumento da 

síntese de novo (Kazantzis e Seelaender, 2005; Lira et al., 2010, 2008; Rosa et al., 

1998; Seelaender et al., 1999, 1998, 1996).   

O primeiro trabalho, realizado com 14[c] oleato marcado, mostrou resultados 

que indicavam um quadro de esteatose em ratos caquéticos portadores de tumor, 

uma vez que estes apresentaram maior conteúdo de gotículas lipídicas e de TAG 

incorporado à VLDL, quando comparados ao grupo controle (Seelaender et al., 

1996). Mais recentemente (Lira et al., 2008) outro estudo de nosso grupo verificou 

aumento da concentração de TAG plasmático e TAG presente na VLDL de ratos 

caquéticos quando comparados ao grupo controle. Além disso, a diminuição da 

secreção de VLDL sugeriu uma possível diminuição na produção desta lipoproteína 

pelo fígado de animais caquéticos portadores de tumor. Ainda no mesmo trabalho, 

esses resultados foram acompanhados da análise da expressão gênica da apoB e 

MTP, proteínas relacionadas com a montagem da VLDL ( descritas acima), 

verificando-se uma diminuição da expressão dos respectivos RNAm no grupo 

portador de tumor em relação ao grupo controle (Lira et al., 2008). 

 O complexo CPT, processo chave no controle do transporte e oxidação de 

AG no fígado, tem sua atividade reduzida na caquexia (56% para a CPT II), além de 

haver redução da CPT II da região periportal (Kazantzis e Seelaender, 2005). O 

ácino hepático é considerado a unidade funcional do fígado e prevê populações 

distintas de hepatócitos: os presentes na zona periportal, que estão envolvidos com 

a maior oxidação de ácidos graxos, e os hepatócitos perivenosos, relacionados à 

montagem da VLDL e processos lipogênicos (Guzman e Castro, 1989). 



 

 A redução de atividade no complexo CPT no fígado de ratos caquéticos 

verificada nos experimentos de Kazantzis e Seelaender (2005) ocasiona redução de 

transporte mitocondrial de AGCL e concomitante diminuição da síntese de corpos 

cetônicos (também demonstradas nesse trabalho), o que por sua vez agrava a 

proteólise no músculo esquelético; sintoma também característico da caquexia. De 

fato, o acetil-CoA proveniente da beta-oxidação pode ser utilizado para geração de 

energia ou formação de corpos cetônicos em uma série de reações da enzima 

HMG-CoA           (Hidroximetilglutaroil coenzima A), que resultam em acetoacetato 

ou betahidroxibutirato (McGarry e Foster, 1980). No jejum prolongado, a maior 

produção de corpos cetônicos é agente protetor no organismo contra a proteólise, 

além de fornecer substrato para geração de energia em outros órgãos (Wasserman 

et al., 1989).  

Nos últimos anos, tem-se tornado claro que os distúrbios metabólicos 

relacionados com o acúmulo de lipídios no fígado estão associados com o 

desenvolvimento do processo inflamatório (Bruunsgaard, 2005; Lira et al., 2010). Cai 

et al. (2005), demonstraram que o aumento da expressão gênica de agentes 

inflamatórios no fígado está relacionado com o aumento do conteúdo de gordura no 

mesmo. De fato, o NFкB é ativado nos hepatócitos pela ação de citocinas pró 

inflamatórias, contribuindo para o desenvolvimento da esteatose hepática (Shoelson 

et al., 2006). 

Além da possível associação do desenvolvimento da esteatose a 

concentração de citocinas pró e antiinflamatórias, o aumento da produção de 

Prostaglandina E2 (PGE2) pelas células de Kupffer também está envolvido na 

etiologia da esteatose (Lira et al., 2010; Siddiqui e Willians, 1989). Tanto as citocinas 

quanto a PGE2 afetam o processo de sinalização da insulina e por esta razão 

exercem papel importante do desenvolvimento da resistência a este hormônio no 

fígado (Henkel et al., 2009; Anderson e Borlak, 2008; Bugianesi et al., 2002). 

 

1.5  PPARs (receptores ativados por proliferadores de peroxissomos) 

 

Na última década estabeleceu-se que diversas alterações no metabolismo 

lipídico são mediadas por receptores ativados por lípides, que atuam como 

mensageiros-chave na transdução de estímulos nutricionais, farmacológicos e 

metabólicos na modulação da expressão gênica (Schoonjans et al., 1996). Esses 



 

receptores são conhecidos como receptores ativados por proliferadores de 

peroxissomos (PPARs) e foram identificados pela primeira vez em 1990, quando a 

isoforma alfa mostrou ser um receptor de xenobiontes capaz de induzir a 

proliferação de peroxissomas no fígado de ratos (Bocher et al., 2002). 

Subsequencialmente, dois outros tipos de PPARs , gama e beta, foram identificados 

(Delerive et al.,2001). 

 O PPAR α é altamente expresso no músculo esquelético, coração e fígado; 

enquanto o PPARγ é preferencialmente expresso no tecido adiposo e em 

macrófagos, e o PPARδ é encontrado na maioria das células do organismo (revisão 

de Smith, 2002). Sabe-se que no fígado, o PPARα regula a proliferação de 

peroxissomos e modula a oxidação de ácidos graxos (revisão de Peluso et al., 

2000). Assim, os genes para a proteína ligadora de ácidos graxos (FABP), e para a 

CPT l (carnitina palmitoil transferase), por exemplo, são sujeitos á modulação 

imposta por este receptor nuclear. A proteína de transferência de triglicérides 

microssomal (MTP), responsável pela transferência de triglicérides para a 

apolipoproteína B na formação de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) 

também é regulada pelo PPARα (revisão de Rakhshandehroo et al., 2010; Staels et 

al., 1998). 

 Dessa maneira, credita-se ao PPARα um papel crucial no reconhecimento e 

no influxo de ácidos graxos nos casos de restrição alimentar, uma vez que em tal 

situação, esse receptor induz a ativação de todos os sistemas de oxidação de ácidos 

graxos prevenindo a incorporação do estado de esteatose hepática, que usualmente 

ocorre em indivíduos caquéticos (Reddy e Rao, 2006). Outros fatores adicionais 

podem ainda estar envolvidos na modulação da capacidade de transativação do 

PPARα, como o receptor do ácido Cis-retinóico (RXR), que se dimeriza com o 

PPARα, tornando possível a ligação com o elemento responsivo ao PPAR (PPRE) 

presente no gene alvo a ser transcrito (Van Bilsen et al., 2002).  

Além disso, existe a possibilidade do PPARα ter a capacidade de gerenciar o 

processo inflamatório através da regulação negativa ou transrepressão de genes 

envolvidos na produção de citocinas inflamatórias no fígado, tais como NFқB e IқB 

(Hebbachi et al., 1997). Tal hipótese embora seja meramente especulativa, sem 

dúvida necessita de mais estudos para ser comprovada. 

 



 

1.6  Exercício como estratégia para o tratamento da caquexia 

 

No que diz respeito aos efeitos do exercício no tratamento da caquexia 

associada ao câncer, a manipulação do treinamento físico como estratégia para 

superar a inflamação sistêmica ganhou destaque nos últimos anos. O treinamento 

de endurance parece uma escolha adequada dada a extensão das respostas 

fisiológicas e metabólicas associadas a esse tipo de esforço (Concenso Brasileiro de 

Caquexia e Anorexia em Cuidados Paliativos, 2011). A American Cancer Society 

recomenda aos pacientes manter atividade física, preferencialmente de intensidade 

moderada, tanto quanto o tratamento com quimioterapia, podendo ser seguramente 

realizado imediatamente após quimioterapia de alta dose (Dimeo et al., 1997) 

De fato, prática de exercícios regulares é um fator de proteção contra 

diabetes do tipo 2, câncer de cólon e de mama (Blair et al., 2001), e em se tratando 

do câncer, pode atenuar os efeitos adversos da quimio e radioterapia e ainda, 

prevenir, atenuar e/ou reverter o quadro caquético e os processos de sinalização 

crônica inflamatória a ele associados (Lira et al., 2009, 2008; Murray Ardies, 2002). 

Corneya (2003), através de uma revisão da literatura verificou que indivíduos 

com câncer praticantes de atividade física regular apresentam melhora expressiva 

na composição e peso corporal, flexibilidade, retardamento da fadiga central, 

satisfação e melhora na qualidade de vida (Courneya e Friedenreich, 1997; Kolden 

et al., 2002; Segal et al., 2001; Schwartz, 1999). Além disso, o treinamento promove 

efeitos positivos nas funções fisiológicas e imunológicas (Pedersen e Hoffman, 2000; 

Thorén et al., 1990). Tal efeito esta associado ao aumento na concentração de 

citocinas com propriedades anti-inflamatórias (Petersen et al., 2005) e concomitante 

diminuição na concentração de citocinas pró-inflamatórias como o TNFα. (Dinarello, 

1992). 

 Estudos recentes publicados por nosso grupo de pesquisa demonstraram 

que a prática crônica de exercícios modula negativamente a produção de citocinas 

envolvidas na regulação e manutenção do processo inflamatório (Lira et al., 2010, 

2009a, 2009b, 2009c). A relação entre a produção de TNFα / IL-10 (citocinas 

consideradas pró e anti-inflamatórias respectivamente), vem sendo recentemente 

utilizada como um parâmetro confiável na detecção do nível de avanço do processo 

inflamatório em tecidos como adiposo e músculo esquelético (Rosa Neto et al., 

2009). Por outro lado, embora existam estudos que mostrem melhora do processo 



 

inflamatório no fígado por meio da relação TNFα / IL-10 (Pighon et al., 2010), em 

ratos caquéticos portadores de tumor praticantes de exercício, tal relação ainda não 

fora demonstrada. 

Além do efeito anti-inflamatório, a atividade física induz alterações na 

mobilização e utilização de ácidos graxos nos diversos tecidos (Horowitz e Klein, 

2000). No treinamento de endurance ocorre um maior aumento na captação e 

utilização de ácidos graxos durante (Holloszy et al., 1973; Henriksson et al., 1977) e 

após o término do exercício (Pearsall et al., 1990; Kimber et al., 2003).  

A prática de exercícios promove o aumento da atividade catalítica do complexo 

CPT no fígado (Lira et al., 2010), a queda na concentração de insulina e a maior 

atividade da lipase hormônio sensível, potencializando a formação de corpos 

cetônicos. Essa maior produção protege o organismo contra a proteólise durante 

a atividade física prolongada (Van Dijk et al., 1994). Já no estado caquético, tal 

proteólise está potencializada pela diminuição na produção de corpos cetônicos 

imposta pela redução na atividade catalítica do complexo CPT, como verificado 

anteriormente em trabalho publicado por nosso grupo de pesquisa (Kazantzis e 

Seelaender, 2005). Tal resultado demonstra que o fígado atua como órgão 

aferente e contribuinte para regulação metabólica durante e após a prática de 

exercícios (Cardin et al., 1994). 

  



 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

É de conhecimento que na vigência do quadro caquético associado à 

presença do tumor ocorre um processo de inflamação sistêmica que altera o 

metabolismo intermediário e leva o fígado ao desenvolvimento de esteatose. 

Entendendo-se que o treinamento é uma estratégia anti-inflamatória modulando a 

produção de citocinas anti e pró-inflamatórias respectivamente, e favorecendo o 

aumento na expressão e atividade de proteínas e enzimas chave do metabolismo 

lipídico no fígado, o objetivo do presente projeto foi verificar o efeito do treinamento 

físico em esteira no restabelecimento do metabolismo hepático de ratos portadores 

de tumor, bem como suas propriedades anti-inflamatórias. Ainda, pretende-se 

verificar a possível implicação do PPARα na modulação dos efeitos do exercício.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  Objetivos Específicos 

1-Confirmar os efeitos da caquexia sobre o organismo e em particular o fígado. 

2-Verificar o efeito do treinamento físico sobre os parâmetros abaixo afetados 

pela caquexia 

a-Peso corporal e ingestão de ração 

b-Metabolismo intermediário no fígado 

-Capacidade de oxidação de ácidos graxos pelo fígado através da atividade máxima 

e expressão gênica do complexo enzimático CPT (etapa chave da oxidação lipídica) 

 -Expressão gênica e protéica do receptor nuclear PPARα (modula a expressão 

gênica de enzimas oxidativas do metabolismo lipídico) e expressão gênica do RXR 

(auxiliar na ativação transcricional do PPARα) 

 -Conteúdo hepático de triacilglicerol, taxa de secreção de VLDL-TAG e expressão 

gênica da L-FABP no fígado 

c-No plasma 

- Concentração de triacilglicerol,colesterol e lipoproteínas 

- Concentração de insulina 

d-Inflamação no fígado 

-Perfil de citocinas (IL-1β, IL-6 e IL-10) 

-Produção de prostaglandinas no fígado através da expressão gênica da COX-2 e 

do conteúdo de PGE2 presente no tecido. 

e- Parâmetros inflamatórios no tumor 

-Avaliar a concentração de PGE2 e TNFα. 

-Avaliar a progressão do peso tumoral 

  



 

3 Materiais e Métodos 

   

3.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos machos adultos da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus), fornecidos pelo Biotério da faculdade de Medicina/USP. Os animais 

foram mantidos no Biotério de Experimentação do departamento de Biologia Celular 

e do Desenvolvimento (ICB/USP) em regime de fotoperíodo 12 h claro:12 h escuro 

(período claro iniciando-se às 7 h), temperatura de 23 ± 1 °C, recebendo ração 

granulada comercial (NUVILAB®  CR1- Nutrivital Nutrientes Ltda) ad libitum.  

O sacrifício dos animais foi realizado por decapitação, após oito semanas de 

treinamento, precedido de jejum de 12 horas. Foram coletados imediatamente após 

o sacrifício o plasma e os tecidos para a realização das determinações descritas a 

seguir. 

Os procedimentos de manipulação experimental dos animais foram realizados 

de acordo com as normas estabelecidas no Guide to the care and use of 

experimental animals of the Canadian Council on Animal Care e Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA) e aprovados pela Comissão de Ética do 

Instituto de Ciências Biomédicas - USP (certificado número: 148/2001 de 

14/11/2001). 

 

3.2 Grupos Experimentais. 

Os animais foram divididos nos seguintes grupos: 

� Grupo de ratos sedentários controle - SC  

� Grupo de ratos sedentários portadores de tumor - ST 

� Grupo de ratos treinados controle – TC 

� Grupo de ratos treinados portadores de tumor – TT 

 

 

3.3 Protocolo de treinamento 

O protocolo de treinamento dos animais foi desenvolvido a partir do protocolo 

desenvolvido por Bacurau (2000).  



 

O grupo de animais treinados em intensidade moderada (60 – 65 % do VO2 

max ), como supracitado, exercitaram-se diariamente em esteira por 60 minutos, 5 

vezes ao dia, seguindo o esquema abaixo (Tabela 1): 

 

Tabela 1 – Protocolo de Treinamento 

      

 2a.feira 3a. feira 4a. feira 5a. feira 6a. feira 

Adaptação 

30 min 

10m/m 

40 min 

10m/m 

30 min 

15m/m 

35 min 

15m/m 

30 min 

20m/m 

1a semana 35 min 45 min 50 min 55 min 60 min 

2a semana 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 

3a semana 50 min 55 min 60 min 60 min 60 min 

4a semana 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 

5a semana 50 min 55 min 60 min 60 min 60 min 

6a semana 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 

7a semana 50 min 55 min 60 min 60 min 60 min 

8a semana 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 

 

          

    

 

 

 
Figura 1: Sistema de treinamento em Esteira para ratos 



 

 

3.4 Injeção de células tumorais 

 

As células (2,0 X 107) do carcinossarcoma de Walker 256 foram injetadas em 

suspensão salina, no flanco direito, como descrito em Machado et al. (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Carsinosarcoma de Walker 256 desenvolvido no flanco direito 

 

 

 

3.5 Peso corporal e ingestão alimentar 

 

Os animais foram pesados semanalmente durante todo o período do 

experimento. O consumo de ração foi aferido diariamente durante a progressão 

tumoral.  

 

3.6 Extração lipídica do fígado 

 

 Amostras de pesos conhecidos do fígado foram analisadas para quantificação 

de gordura, pelo método gravimétrico, após extração lipídica conforme Folch et al. 

(1957). Os tecidos foram pesados e colocados em Beckers individuais. O conteúdo 

equivalente ao peso de cada tecido em água foi adicionado ao Becker e os mesmos 

foram tampados com papel pardo. Os tecidos foram para a autoclave por uma hora. 

Após esfriamento, o conteúdo dos Beckers foi homogeneizado 15 mL utilizados 

como amostra. As amostras do tecido foram incubadas com KOH 30% (p/v) por 15 

minutos e, a seguir, acrescidas de 3 mL de etanol  absoluto em banho maria por 2h, 

a 70 °C. A fração dos lipídios neutros foi então extraída três vezes com éter de 

 



 

petróleo, e lavada com 2 mL de água destilada. Feito isso, as amostras foram 

transferidas para vials de vidro, nos quais após evaporação do éter de petróleo, 

determinou-se a massa de gordura presente por amostra, em relação a sua massa 

total.  

 

 

3.7 Avaliação da taxa de secreção plasmática de VLDL  

 

O experimento foi realizado 12 horas após a última sessão de exercícios. Os 

ratos sofreram privação alimentar por 12 h para minimizar a contribuição das 

lipoproteínas intestinais no soro. Pela manhã, os ratos foram anestesiados com 

quetamina (80mg kg1) e xilazina (10mg kg) e então Tiloxapol diluído em 1 ml de 

salina , como descrito por Joles et al.(600 mg kg1; Triton WR1339; Sigma) foi 

injetado de forma endovenosa. O sangue foi coletado da cauda á 0, 60, 120 e 180 

min. O soro foi removido a partir de centrifugação. O triacilglicerol plasmático foi 

quantificado usando kits comerciais (Labtest1, Brazil) a partir de duplicatas em cada 

um dos períodos acima indicados e a taxa de secreção para cada animal foi 

determinada a partir do slope da massa versus a curva de tempo.  

 

3.8 Determinação da concentração plasmática de insulina. 

 

A concentração plasmática de insulina foi determinada por RIA 

(radioimmunoassay) utilizando kit comercial (Coat-A-Count (DPC), Los Angeles, CA, 

USA). O método consiste no princípio de reação antígeno/anticorpo marcado por 125I 

(radiação gama). A leitura e quantificação dos hormônios foi realizada em equipamento 

Packard® - modelo Cobra II . Todas as amostras foram analisadas em duplicatas. 

 

 

 

 

 

 



 

3.9 Medida da atividade máxima da carnitina Palmitoil Transferase (CPT I e CPT 

II) 

 

3.9.1 Isolamento de mitocôndrias 

 

 Utilizou-se o método descrito por Curi  et al. (1988). Após a perfusão o fígado 

e o músculo sóleo foram removidos e então fragmentados com o auxílio de tesouras, 

lavados com tampão de isolamento (Manitol 220 mM; sacarose 70 mM; EDTA 

0,1mM, pH 7,4) e homogeneizados manualmente.   Os tecidos fragmentados no 

tampão foram filtrados com gaze e, a seguir, submetidos a duas centrifugações de 

baixa velocidade (1000 rpm, 12 min), e duas outras de alta rotação (8000 rpm, 15 

min). 

 

 

 

 

3.9.2 Separação das frações CPT-I e II 

 

 A separação das frações contendo CPT-I e II foi realizada conforme 

metodologia de Woltje et al. (1987). As mitocôndrias isoladas foram ressuspensas 

em tampão (KCL 0,15 mM e Tris HCL 5 mM , pH 7,2), centrifugadas (17000 g, 15 

min) e novamente ressuspensas, agora em tampão fosfato (pH 7,5). As amostras 

foram congeladas em nitrogênio líquido, sofrendo, a seguir, uma ultracentrifugação 

(100000 g, 1 h). O precipitado obtido foi ressuspenso em tampão fosfato e Tween 20 

(solução 1% p/v). A mistura foi levada ao banho de gelo com agitação, por 30 min, e 

centrifugada (100000g, 1 h). Ao final das centrifugações, foram obtidas as frações da 

CPT-I e II. 

 

3.9.3 Ensaio para medida da atividade máxima CPT-I e II 

 

Utilizou-se a técnica de Bremer (1981), adaptada por Seelaender  et al. 

(1996). O meio de incubação foi composto por meio de ensaio correspondente a 

80% do volume total (KCL 75 mM, Manitol 50 mM, Hepes 25 mM, EGTA 0,2 mM, pH 

7,3), 5% de albumina de soro bovino livre de gordura; palmitoil CoA 42 µM; 0,25 µM 



 

de 3H-metilcarnitina e 25 ou 50 µL de fração enzimática isolada. Os controles 

receberam água destilada em substituição à amostra de CPT-I ou II. As amostras 

foram incubadas por 6 min, a 37 °C. 

 

3.9.4 Extração da fase orgânica 

 

Utilizou-se o método de Bremer e Norum (1967) adaptado por Seelaender et 

al. (1996). A reação enzimática foi interrompida pela adição de ácido perclórico 7% 

(v/v). As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos. O precipitado 

obtido foi lavado com 2,0 mL de ácido perclórico e dissolvido em 1,6 mL de água 

destilada deionizada. Acrescentou-se à essa solução,1,0 mL de butanol, 0,4 mL de 

ácido perclórico 0,1mL de sulfato de amônia saturado. Uma nova centrifugação foi 

realizada (1500 rpm, 20 min), e a fase orgânica transferida para frascos contendo 

líquido de cintilação Brays. A leitura da radioatividade contida nas amostras foi 

realizada com o auxílio de um contador de cintilação (Hitache, C60β). Os resultados 

foram expressos em nmoles/min/mg de proteína. 

 

3.10 Análise da expressão gênica da CPT I, CPT II, FABP, PPAR alfa, RXR, IκB, 

NFκB e COX-2 

 

3.10.1 Procedimentos Gerais 

 

 Para reduzir a presença de RNAses, foram adotados os seguintes cuidados 

em todos os procedimentos: utilização de material esterilizado descartável; 

esterilização da vidraria (em forno a 250 °C por 4 horas); manipulação de amostras e 

materiais com luvas; utilização de água tratada com dietil-pirocarbonato (água 

Sigma-DEPC 0,01% vol/vol em 3 vezes de 200 mL, sob agitação magnética por 12 

horas, autoclavada) (Sambrook et al., 1989). 

 

3.10.2 Extração do RNA 

Para a análise da expressão gênica das proteínas CPT I, CPT II, PPARα, FABP, 

PPARα, RXR, IκB, NFκB e COX-2 o RNA total do fígado, foi extraído com o reagente 

Trizol (100 mg de tecido/ml Trizol), após homogeneização dos tecidos em 



 

aparelho Politron e incubação por 10 minutos à temperatura ambiente. As amostras 

foram precipitadas com cerca de 200 µl de clorofórmio e centrifugadas por 15 

minutos a 12000 g (4 °C) para a obtenção do RNA total (a fase superior) que foi 

precipitada com 500 µl de álcool isopropílico e incubação por 10 minutos à 

temperatura ambiente. Os pellets, agora visíveis, foram lavados com etanol 75% e 

as amostras centrifugadas por 5 minutos a 7500 g, a 4 °C. O álcool foi removido e os 

pellets secos à temperatura ambiente por 15 minutos. As amostras foram 

solubilizadas em água-DEPC. Para avaliação da concentração e pureza do RNA 

total, foram realizados ensaios espectrofotométricos sob comprimento de onda de 

260 e 280 nm. A razão  A260/280 é proporcional à concentração de RNAtot na amostra 

(SAMBROOK et al, 1989). 

 

3.10.3 Ensaio por RT-PCR 

 

Remoção de DNA genômico: O RNAtotal extraído de fígado dos grupos 

experimentais foi colocado em presença de Deoxiribonuclease I, DNAse altamente 

purificada, para a remoção de DNA genômico. Para tanto, o RNAtotal foi incubado por 

15 minutos à temperatura ambiente, em tubo de polipropileno juntamente com 2 µl de 

DNAse I, e 2µl de solução tampão Dnase 10X, completando com água-DEPC para 20 

µl de volume total de reação. Em seguida foi bloqueada a reação com EDTA 25 mM 

incubado por 10 minutos a 65 ° C. O RNAtot foi seco em centrífuga a vácuo. 

 

3.10.4 Geração de cDNA por transcrição reversa 

 

O cDNA foi gerado pela incubação de 2 µg de RNA total na presença de 2 µl de 

OligoDTs (0,05 µg/µl) e 2 µl de transcriptase reversa (M-MLV Reverse Transcriptase 

20 U, Gibco), completando com Água-DEPC para 20 µl de volume total de reação, por 

10 minutos à 21 °C, 30 minutos à 42 °C e 10 minutos, em termociclador (Gene Amp, 

PCR system 9700). 

 



 

Os primers foram desenhados conforme sequência Genebank, representado 

pela tabela 2: 

 

Tabela 2: Sequência de primers para realização do PCR Tempo Real 

Proteína Sense Antisense 

CPT I 

(NM_031559.2) 

CCAAGCTGTGGCCTTCCAGT GGACGCCGCTCACAATGTTC 

CPT II 

(NM_012930.1) 

GATAAGCAGAATAAGCACACC GGAGGAACAAAGCGAATGAGT 

PPAR α 

(NM_0131961) 

GAACCTGGCCACATCATTTC CAGCAAAACCTTTGTGGTGA 

FABP 

(NM_012556.1) 

TTCTCCGGCAAGTACCAAGTG CCCAGTGTCATGGTATTGGTG 

NFкB  

(AF079314.1) 

CCGAGCTCAGTGAGGACCTA ATCTGTTTGAGGGCTTCGTG 

I кB  

(AF246634.1) 

ACCTCATTGCCACCATGAAC CTTCCCTTCATGCACGATTT 

GAPDH 

(NM_017008.3) 

ACATCATCCCTGCATCCACT GGGAGTTGCTGTTGAAGTCA 

COX-2 

(NM_017232.3) 

AGAGAAAGAAATGGCTGCAGAGTT  AGCAGGGCGGGATACAGTT 

RXR  

(NM_012805.2) 

ACTGCCGATACCAGAAGTG CATGTTTGCCTCCACGTATG 

 

 

3.10.5 Ensaio PCR tempo real 

 

Os resultados da concentração de mRNA foram expressos pela razão Gene 

alvo/GAPDH (gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase). Para cada amostra a 

amplificação foi realizada em triplicata em 25-µl por reação, volume de 5–20 de of 

cDNA, 12.5 µl Syber Green Master Mix (Applied Biosystems), e 200 nM de cada 

primer. A análise (PCR) foi realizada segundo os parâmetros: 50 °C por 2 min., 95 °C 

por 10 min., seguido de 40 ciclos de 95 °C por 15 s, e 60 °C por 1 min. A fluorescência 

foi quantificada e analisada no equipamento AB 7300 Sequence Detector System 



 

(Applied Biosystems). Os resultados foram expressos usando em unidades arbitrárias 

e segundo método descrito pelo fabricante. 

 

3.11 Análise semi-quantitativa do conteúdo proteíco para PPARα, CPT II e 

NFκB por Imunodetecção 

 

 As amostras de fígado foram homogeneizadas em tampão de lise (PH 7,6) e 

a quantidade de proteína determinada pelo método de Bradford et al.(1976)  As 

amostras foram adicionadas ao marcador (4X SDS) na concentração de 90 µg de 

amostra e submetidas a uma temperatura de 95 ° C por 5 minutos, a e em seguida 

as amostras foram transferidas para o gel de acrilamida e bis-acrilamida 4% 

correndo por duas horas em uma voltagem de 20mA. Após o término, as proteínas 

contidas no gel foram transferidas para membrana de nylon (Hybond extra®) em 

sistema de transferência semi seco por uma hora. A confirmação da transferência foi 

confirmada com corante  Ponceau na membrana. Após as lavagens com TBS +0,1% 

Tween, realizou-se o bloqueio com incubação de albumina por uma hora. Após o 

bloqueio e a novas lavagens, incubou-se a membrana com o anticorpo primário para 

apoB antisheep (Bristol Myers Squibb) na diluição de 1:1000 em TBS +0,1% tween, 

overnight. No dia seguinte, após as lavagens, incubou-se a membrana com o 

anticorpo secundário Santa Cruz (antigoat), na diluição de 1:5000 por duas horas. 

Após a incubação seguida de lavagens, revelou-se a membrana em acetato por 1 

minuto com kit de ECL (GE).  

 As membranas foram digitalizadas e quantificou-se as bandas através do 

programa Scion Image. Utilizou-se como controle interno a proteína α-tubulina. 

 

3.12 Determinação da concentração de proteína nas amostras 

 

Utilizou-se o método de Bradford et al. (1976), modificado (mg/mL). As 

amostras foram lidas contra curva padrão de albumina. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro (Beckman Coulter, DU 640) a 750 nm, após adição do reagente 

de Folin às amostras diluídas em solução contendo Na2CO3, NaOH, tartarato de 

sódio e potássio e sulfato de cobre. Para a determinação do conteúdo proteíco nos 

tecidos dos animais preparou-se homogenato na proporção de 1:5 (peso/ volume). 

 



 

3.13 Quantificação das citocinas teciduais 

 

 3.13.1 Ensaio de imunoabsorbância ligado a enzima (ELISA) 

 

Para dosagem das citocinas TNF-α, IL-1β, IL-10 e IL-6 foi utilizado o método 

enzyme-linked immunoabsorbent assay (DuoSet ELISA) de captura (R&D System, 

Inc., Minneapolis, USA). Este ensaio foi realizado em amostras homogeneizadas de 

acordo com o ítens (4.7), proveniente dos diferentes grupos experimentais. Placas 

com 96 poços foram sensibilizadas com 100 µL de anticorpo monoclonal anti-rato IL-

10, IL-1β e ou TNF-α  (anticorpo de captura) e incubadas overnight em temperatura 

ambiente. Após este período, os poços foram lavados por 3 vezes com tampão para 

lavagem (0,05% Tween 20 em PBS, pH 7,2 – 7,4). Posteriormente, a placa foi 

bloqueada para evitar ligações inespecíficas com 300 µL de solução de bloqueio 

(1% BSA em PBS, pH 7,2 – 7,4, 0,2 µm filtrado) e incubada por 1 hora em 

temperatura ambiente. Findo este prazo, os poços foram lavados novamente como 

descrito acima.  

Após o bloqueio, foram adicionados 100 µL por poço das amostras e dos 

padrões diluídos previamente em reagente de diluição (1% BSA em PBS, pH 7,2 – 

7,4, 0,2 µm filtrado), e cobertos com fita adesiva . Em dois poços foram colocados 

somente o reagente de diluição para caracterização do branco. A placa foi incubada 

por 2 horas em temperatura ambiente. Após este período, os poços foram lavados 

por 3 vezes com tampão de lavagem (0,05% Tween 20 em PBS, pH 7,2 – 7,4).  

Após as lavagens, adicionou-se 100 µL do anticorpo de detecção (Anticorpo 

anti-rato IL-10, IL-1β, IL-6 e TNF-α Biotinilado) diluídos previamente em reagente de 

diluição (1% BSA em PBS, pH 7,2 – 7,4, 0,2 µm filtrado) na concentração 

estabelecida, os poços foram cobertos com fita adesiva e procedeu-se a incubação 

por 2 horas, em temperatura ambiente. Os poços foram lavados novamente como 

descrito anteriormente. Posteriormente, adicionou-se 100  µL de Streptoavidina-HRP 

(1:250) por poço, então cobertos com papel laminado e incubados por 30 minutos, à 

temperatura ambiente. Findo este prazo, os poços foram lavados novamente como 

descrito anteriormente. Posteriormente, a solução de substrato (mistura dos 

reagentes de cores A - H2O2 e B - Tetrametilbenzidina) foi adicionado na diluição de 

1:1 por poço, seguido de incubação por 30 minutos à temperatura ambiente, 

evitando-se contato direto da placa com a luz. A reação foi interrompida com 50 µL 



 

de H2SO4 30% por poço sob agitação lenta. A leitura foi realizada em leitor de 

ELISA (Power Wave, Bio-tek,USA), utilizando-se filtro de 450 nm. 

 

3.14. Ensaio de ligação do NFκB ao DNA 

 

 Inicialmente as amostras de fígado foram removidas imediatamente após o 

sacrifício dos ratos, homogeneizadas e seus núcleos extraídos conforme instruções 

dos fabricantes dos Kits de extração nuclear (Panomics Extraction Nuclear Kits 

(AY2002)), e armazenadas à -80 ºC. A localização nuclear da subunidade p65 do 

NFκB foi avaliada utilizando um kit de fator de transcrição ELISA para detectar a 

ligação desta subunidade ao DNA (Panomics, Fremont, CA; EK 1120). Todos os 

reagentes requeridos para o preparo dos extratos nucleares e para a realização dos 

ensaios ELISA foram incluídos, e todos foram utilizados conforme descrição do 

fabricante. 

 

3.15 Análise Estatística 

 

 Os resultados foram analisados no programa ANOVA two way e comparados 

através do Teste de Bonferroni. O nível de significância adotado de, pelo menos 

P<0,05. 

  



 

4 Resultados 
 
4.1 Progressão do peso corporal e consumo de ração 
  

Na figura 3 observa-se o valor absoluto de progressão do peso corporal dos 

ratos. Os grupos TC e TT apresentaram diminuição significativa em relação aos 

grupos SC e ST (111,0 + 10,0g vs 229,0 + 9,0g e 121,0 + 11,0 vs 202,0 + 12,0g 

respectivamente). ***p<0,001. 
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Figura 3:   Progressão do peso corporal absoluta no período de 8 semanas. Resultados expressos 

em média ± EPM. n= 5 para todos os grupos. *** P< 0,001 em relação a SC, *** P<0,001 
em relação a ST. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), 
TT (treinado tumor). 



 

Na figura 4 observa-se diminuição no consumo de ração dos ratos de todos 

os grupos em relação ao grupo controle, porém apenas os ratos do grupo TC 

apresentaram diferença estatisticamente significante quando comparados ao grupo 

SC (p<0,01). Contudo, os resultados demonstram efeito do treinamento em 

comparação aos ratos sedentários independente da presença ou não do tumor de 

18,48% (p<0,05). 

 
Figura 4: Média do consumo semanal de ração. Resultados expressos em média ± EPM. n= 5 para 

todos os grupos. P< 0,01 entre SC e TC e p< 0,05 para o efeito do treinamento entre os 
grupos (14 dias pós- tumor). SC (sedentário), ST (sedentário tumor), TC (treinado), TT 
(treinado tumor). 

 
 

Na figura 5 observa-se diminuição no consumo de ração quando observado o 

efeito do tumor a partir do sétimo dia, sendo este efeito mais pronunciado após 14 

dias de implante tumoral  (p<,0,05 entre SC e ST). 

 
Figura 5: Média do consumo semanal de ração. Resultados expressos em média ± EPM. n= 5 ratos 

por grupo.* P< 0,05 entre SC e ST. S (sedentário), ST (sedentário tumor). 
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O consumo acumulado de ração 21 dias antes do sacrifício descrito na figura 

6 apresenta um menor consumo de ração nos grupos SC e TC em relação ao grupo 

S (**p<0,01).    
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Figura 6: Consumo de ração acumulado 21 dias antes do sacrifício dos ratos. Resultados expressos 
em média ± EPM. n= 5 para todos os grupos. ** P< 0,01 em relação ao grupo sedentário 
controle. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), TT 
(treinado tumor). 

 
 

 

  



 

4.2 Dosagens plasmáticas 

4.2.1 Concentração plasmática de insulina e PGE2 
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Figura 7: Concentração plasmática de insulina. Resultados expressos em média ± EPM. n= 7 SC e 

ST e n=5 TC e TT.  * P< 0,05 em relação a SC. SC (sedentário controle), ST (sedentário 
tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 

 
 

Na figura 7 apresentamos a concentração plasmática de insulina nos 

diferentes grupos. Observa-se que os grupos TC e ST apresentaram diminuição 

significativa das concentrações de insulina plasmática (30 e 50% respectivamente) 

em relação ao grupo SC (P<0,05). A figura 8 abaixo apresenta os resultados para 

as concentrações plasmáticas de PGE2. Observa-se que ST apresentou maior 

concentração de PGE2 em ST se comparado a SC (4,4 + 0,74 pg/ml vs. 2,2 + 0,67 

pg/ml respectivamente; p<0,05) 
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Figura 8: Concentração plasmática de PGE2. Resultados expressos em média ± EPM. n= 8 para SC 

e ST e n=5 para TC e TT.  * P< 0,05 em relação a SC. SC (sedentário controle), ST 
(sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 

 
  



 

4.2.2 Taxa de secreção de VLDL-TAG 

 

Conforme ilustrado na figura 9, a taxa de secreção de VLDL-TAG para os grupos 

ST e TT apresentou redução aos 60min quando comparados com SC (ST: 1.1 ± 5.6 

mg/dl e TC: 39.4 ± 24.2 mg/dl  vs. SC: 523.3 ± 82.9 mg/dl; p < 0.001). A secreção de 

VLDL-TAG em TT aumentou em comparação a ST (77.0 ± 16.0 mg/dl em TT vs. 1.1 

± 5.6 mg/dl em ST; p < 0.001). Aos 120 minutos, TC apresentou menor taxa de 

secreção de VLDL-TAG quando comparado com SC (205.8 ± 29.4 mg/dl vs. 419.5 ± 

56.4 mg/dl em; p < 0.01) e em TT observa-se diminuição nos valores quando 

comparado com ST (104.2 ± 9.9 mg/dl  vs. 338.1 ± 81.2 mg/dl; p < 0.01). ST e TC 

apresentaram redução na taxa de secreção de VLDL-TAG aos 180 minutos quando 

comparados à SC (22.8 ± 98.0 mg/dl em ST and 440.3 ± 69.8 mg/dl em EC vs. 478.4 

± 84.2 mg/dl em SC; p < 0.05). Ainda, o treinamento nos ratos portadores de tumor 

aumentou a taxa de secreção de VLDL-TAG em comparação a ST (477.3 ± 80.6 

mg/dl em TT vs. 22.8 ± 98.0 mg/dl em ST < 0.01), restabelecendo a secreção de 

VLDL-TAG a valores próximos aos de repouso. 

 

Figura 9: Taxa de secreção de VLDL-TAG. ***p < 0.001 vs. SC no tempo respectivo; ** p < 
0.01 vs.   SC no tempo respectivo;  && p < 0.001 vs. ST no tempo respectivo; & p < 
0.01 vs. ST no tempo respectivo. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado 
controle), TT (treinado tumor) n=7 para todos os grupos. 
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4.3 Fígado 

 

4.3.1 Conteúdo de gordura no fígado 
 

Na figura 10 observa-se que o grupo ST apresentou aumento significativo no 

conteúdo de TAG quando comparado ao grupo SC (26,6 ± 4,5 mg vs. 9,7 ± 0,7 mg p 

< 0.05). O treinamento reduziu significativamente o conteúdo de TAG em TC e TT 

quando comparado com os grupos SC e ST respectivamente (6,7 ± 0,8 mg em TC 

vs. 9,7 ± 0,1 mg em SC e 2,6 ± 0,2 mg em TT vs. 26,6 ± 4,5 mg em ST; p < 0,05). 

 

Conteúdo de TAG no fígado

0

10

20

30

40
Sedentário
Treinado

*

*

&

SC STTC TT

m
g

T
A

G
/ 

10
0 

m
g

 f
íg

ad
o

 
Figura 10: Conteúdo de TAG no fígado. Resultados expressos em média ± EPM.  n= 7 para SC e ST 

e n=5 para TC e TT. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado 
controle), TT (treinado tumor). * p < 0.05 vs. SC; & p < 0.05 vs. ST. 

 
 
  



 

4.3.2 Medida da atividade máxima das enzimas CPT I e CPT II no fígado 
 

A Figura 11 apresenta os resultados para atividade máxima das enzimas 

CPT I e CPT II para o fígado. Observa-se que ST apresentou diminuição na 

atividade máxima tanto de CPT I, como de CPT II comparado ao grupo SC (2,66 ± 

0,30 vs. 3,66 ± 0,30 nmol/min/mg proteína e 0,16 + 0,10 vs 1,68 + 0,16 nmol/min/mg 

proteína respectivamente p < 0,01). Os grupos TC e TT por sua vez aumentaram a 

capacidade máxima de ambas CPT I e CPT II quando comparados a SC (TC: 9,96 ± 

1,02 vs. 3,66 ± 0,30 nmol/min/mg proteína e 14,79 + 2,74 vs 1,68 + 0,16 

nmol/min/mg proteína e TT: 10,61 ± 1,62 vs. 3,66 ± 0,30 nmol/min/mg proteína e 

9,25 + 1,12 vs 1,68 + 0,16 nmol/min/mg proteína, respectivamente, p < 0,01).  
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Figura 11: Atividade máxima da CPT I e CPT II no fígado. Resultados expressos em média ± EPM. 
n= 10 para SC e ST e n=8 para  TC e TT. ** p< 0,01 em relação a SC e && p< 0,01 em 
relação a ST. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), TT 
(treinado tumor). 

 
  



 

 
4.3.3 Medida da expressão gênica das proteínas CPT I e CPT II, e L-FABP no fígado 

 

Na figura 12 observa-se que a expressão gênica da FABP diminui em TC 

(43%  #p<0,05) quando comparado com SC. Contudo, TT apresentou aumento na 

expressão gênica da FABP se comparado à TC e ST (2.03 ± 0.05 vs. 1.46 ± 0.23 UA 

e 2. ± 0.05 vs. 1.31 ± 0.17 UA   *&p < 0.05 respectivamente). A expressão gênica da 

CPT II aumentou em TT (39%; *p<0,05 e 54%; &p<0,01) respectivamente em 

comparação à TC e ST. 
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Figura 12: Expressão gênica das proteínas FABP, CPT I e CPT II no fígado. Resultados expressos 

em média ± EPM. n= 10 para SC e ST e n=8 para TC e TT. #p<0,05 em relação a SC; 
*p<0,05 em relação a TC; &p<0,05 em relação a ST.  SC (sedentário controle), ST 
(sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 

  



 

 
 
4.3.4 Medida da expressão gênica de PPARα, RXR, NFκB e IκB no fígado 
 

 Com relação aos resultados obtidos para a expressão gênica no fígado na 

figura 13 observa-se que  RNAm do RXR aumentou 83% (*p < 0,05) em TC e  

250% (&p < 0.01) em TT quando comparado com SC e ST respectivamente.  A 

expressão gênica do PPAR-α mRNA apresentou o mesmo padrão de resultado, 

aumentando 103% (*p<0.05) em TC e 106% (&p< 0.01) em TT quando comparado 

com SC e ST respectivamente. O grupo TC apresentou diminuição na expressão 

gênica do IкB em relação à SC (**p<0,01) e TT em relação à ST (&p<0,01). O NFкB 

não apresentou diferença entre os grupos estudados ( p>0,05). 
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Figura 13: Expressão gênica das proteínas PPARα, RXR, NFκB e IκB no fígado. Resultados 
expressos em média ± EPM. n= 5 para todos os genes e grupos. (A) Ikappa B RNAm. ** 
p < 0.01 vs. SC e &p < 0.01 vs. ST. (B) NF-kappa B p65 RNAm. (C) PPAR-α RNAm. * p < 
0.05 vs. SC e & p < 0.01 vs. ST. (D) RXR RNAm. * p < 0.05 vs. SC e & p < 0.01 vs. ST. 
SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado 
tumor). 
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4.3.5 Medida da expressão gênica da COX-2 (cicloxigenase-2) no fígado 
 
 A figura 14 abaixo representa a expressão gênica da enzima COX-2. 

Observa-se que o conteúdo de  RNAm da COX-2  aumentou 333% em TC (*p < 

0.05) e 209% in ST (p < 0.05) em comparação à  SC. Inversamente.TT apresentou 

58% (#p < 0.01) menos RNAm quando comparado a ST. 
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Figura 14: Expressão gênica da proteína COX-2 no fígado. Resultados expressos em média ± EPM. 
n= 5 para todos os grupos *p< 0,05 vs SC e #p< 0,01 vs. ST. SC (sedentário controle), 
ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
4.3.6 Medida da expressão protéica de PPARα, CPT II e NFκB no fígado 
 

A figura 15 representa o resultado semi-quantitativo do conteúdo das 

proteínas PPARα, NFκB E CPT II no fígado.  Assim como para a expressão gênica, 

a expressão protéica de PPAR-α apresentou aumento de 45%  (*p < 0.05) em TC e 

104% (**p < 0.01) in TT quando comparado com SC e ST respectivamente. A 

expressão protéica para ambos NF-kappaB p65 e CPT II por sua vez não 

apresentou diferenças entre os grupos estudados (p>0,05).  
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Figura 15: Expressão protéica das proteínas PPARα, CPT II, e NFκB  no fígado. Resultados 

expressos em média ± EPM. n=5 para todos os grupos.  NF-kappa B p65 (p>0,05) 
e PPAR-α.* p < 0.05 vs. SC e ** p < 0.01 vs. ST. SC (sedentário controle), ST 
(sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 

 
  



 

 
4.3.7 Ensaio de ligação do NFκB ao DNA 

 

Na figura 16 abaixo observa-se que o  resultado para o ensaio de ligação das 

unidades p50 e p65 do NFκB não apresentou diferenças entre os grupos estudados. 
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Figura 16: Ensaio de ligação ao DNA das unidades kappaB p65 e p50. Resultados expressos em                    
média ± EPM. n=3. p>0,05 para todos os grupos. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC 
(treinado controle), TT (treinado tumor). 
 
  



 

 
4.3.8 Concentração de citocinas (IL-10. IL-6, TNF-α) no fígado 

 

Na tabela 3 abaixo observa-se que os resultados para a concentração de citocinas 

no fígado não apresentou diferenças estatísticas entre os grupos ( p>0,05) 

Tabela 3: Concentração de proteína das citocinas IL-6, IL-10, e TNF-α (pg/µg proteina-1). 
P>0,05 para todos os grupos. . Resultados expressos em média ± EPM. n=5. . SC 
(sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 
 

 SC ST TC TT 

IL-6 18,04 + 3,34 
 

19,78 + 3,11 
 

16,69 + 2,48 
 

17,79 + 6,14 
 

IL-10 9,83  + 1,84 
 

13,04 + 2,89 
 

10,97 + 3,28 
 

9,93  + 3,06 
 

TNF-α 6,55  + 2,11 
 

8,54  + 2,32 
 

7,38   + 1,32 
 

4,83  + 1,71 
 

 

 

 

 4.3.9 Concentração de prostaglandina E2 (PGE2) no fígado. 

A concentração de PGE2 no fígado, conforme observado na figura 17 diminuiu 44% 

em ST (p<0,05) e 90% em TT (p<0,05), quando comparados com SC. 
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Figura 17: Concentração de PGE2 no fígado.Resultados expressos em média ± EPM. n=10 para SC 
e ST e n=8 para TC e TT. *p<0,05 em relação a SC e &p<0,05 em relação a ST. SC (sedentário 
controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 

 
  



 

 
4.4. Músculo sóleo 

 
4.4.1 Medida da atividade máxima das enzimas CPT I e CPT II no músculo sóleo 
 

A Figura 18 representa os resultados para atividade máxima das enzimas 

CPT I e CPT II para o músculo sóleo. A atividade máxima da CPT I em TC 

apresentou  178% de aumento comparado a SC (**p<0,01). Para a CPT II tanto em 

ST como TC observa-se aumento de 168% e 170% respectivamente em relação a 

SC (***p<0,001). Ainda, o grupo TC apresentou 90% de diminuição na capacidade 

máxima da CPT II se comparado ao grupo SC (*p<0,05).  
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Figura 18: Atividade máxima da CPT I e CPT II no músculo sóleo. Resultados expressos em média ± 
EPM. n= 7 para todos os grupos. *p<0,05 em relação a ST; ** p< 0,01 em relação a SC e 
***p<0,001 em relação a SC. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC 
(treinado controle), TT (treinado tumor). 

 
 
  



 

 
4.4.2 Medida da atividade máxima da enzima Citrato Sintase (CS) no músculo 
sóleo 
 

A Figura 19 representa o resultado para atividade máxima da enzima CS 

para o músculo sóleo. Observa-se aumento de TC em relação a SC (407,64 + 28,89 

vs 183,45 + 26,14; ***p< 0,001.  O treinamento per se foi eficiente em aumentar a 

capacidade máxima da CS (***p<0,001). 
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Figura 19: Atividade máxima enzima Citrato sintase no músculo sóleo. Resultados expressos em 

média ± EPM. n= 7. ***p<0,001 em relação a SC.  SC (sedentário controle), ST 
(sedentário tumor), TC (treinado controle), TT (treinado tumor). 

 
 
 
  



 

4.4.3 Medida da expressão gênica das proteínas CPT I, CPT II e FABP no 
músculo sóleo 
 
  Os resultados abaixo apresentados para a expressão gênica das proteínas 

CPT I, CPT II e FABP no músculo sóleo (figura 20) observa-se que o treinamento 

aumentou a expressão gênica das três proteínas em relação ao grupo controle 

(***p<0,001).O grupo TT por sua vez aumentou a expressão gênica das proteínas 

CPT I e FABP se comparado à ST (&p<0,001). Ainda, se comparados a SC os 

valores da CPT I e CPT II para TT apresentam-se elevados (*p<0,05). 

      
   Figura 20: Expressão gênica das proteínas CPT I, CPT II e FABP no músculo sóleo de ratos.. 

Resultados expressos em média ± EPM. n= 5. *p< 0,05 vs. SC; ***p< 0,001 vs. SC e 
&p<0,001 vs. ST. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), 
TT (treinado tumor). 
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4.4.4 Concentração de citocinas (IL-10. IL-6, TNF-α) no músculo sóleo 

 

A figura 21 abaixo apresenta os valores para a concentração de citocinas no 

músculo sóleo. Observa-se que as proteínas IL-6 (*p<0,05), IL-1B (**p<0,01) e IL-10 

(**p<0,01) apresentaram-se em menor concentração em TC em relação a SC. 

Contudo para o TNFα não foram observadas alterações nos grupos estudados 

(p>0,05)  
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Figura 21: Concentração de proteína das citocinas IL-6, IL-10, e TNF-α e IL-1B(pg/µg proteina-1). 
Resultados expressos em média ± EPM. n=5 para todos os grupos.  IL-10 e IL-1B 9 
**p<0,01 entre TC e SC. IL-6 p<0,05 entre TC e SC e TNFα p>0,05 para todos os 
grupos. SC (sedentário controle), ST (sedentário tumor), TC (treinado controle), TT 
(treinado tumor). 

 
 
 
 
 
 



 

4.5. Tumor 
 

4.5.1 peso do tumor 
 

 A figura 22 abaixo representa os dados obtidos para o peso do tumor. 

Observa-se que o grupo que sofreu a intervenção do treinamento apresentou 

diminuiçao muito significativa no desenvolvimento do tumor no período de 14 dias 

antes do sacrifício  (17,2g + 2,2 vs. 1,9g + 0,3; ***p<0,0001 entre ST e TT). 
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Figura 22: Peso absoluto do tumor após 14 dias de sua injeção. Resultados expressos em média ± 

EPM. n=10 para SC e n=8 para ST. ***p<0,0001 entre os grupos ST e TT.  ST 
(sedentário tumor), TT (treinado tumor). 

  
 
 
 
 
 
  



 

 
4.5.2 Concentração de PGE2 e TNFα no tecido tumoral. 
 

A figura 23 apresenta os valores para a concentração de PGE2  e TNFα no 

tecido tumoral  dos ratos treinados e sedentários. Observa-se que a concentração 

de PGE2  nos ratos treinados diminuiu no tumor (2,20 + 0,67 vs 4,40 + 0,74 pg/ug 

proteína-1 **p<0,01 entre TTe ST respectivamente). O TNFα não apresentou 

diferenças entre os dois grupos (p>0,05).  
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Figura 23: Concentração de PGE2  e TNFα no tecido tumoral com e sem o efeito do treinamento. 

**p<0,01 entre TT e ST. Resultados expressos em média ± EPM. n=10 para SC e n=8 
para ST. ST (sedentário tumor), TT (treinado tumor). 



 

5 Discussão 

A caquexia associada ao câncer é uma síndrome paraneoplásica caracterizada 

por um “caos metabólico” e que esta associada á um baixo índice de sobrevivência. 

De fato, esta promove alterações prejudiciais no metabolismo energético de 

carboidratos, lipídios e proteínas (Argilés, 2008).  Entre seus sintomas destaca-se 

uma marcada alteração no metabolismo lipídico (Lira et al., 2010), que leva o 

indivíduo a desenvolver esteatose hepática e  aumento nas concentrações de 

lipídios séricos (Tisdale, 2009).  O fígado frente ao seu papel fundamental no 

metabolismo intermediário, agindo como órgão central no controle de suprimento de 

energia para o organismo foi o foco do presente estudo.  

Os resultados obtidos no presente projeto confirmam as marcadas alterações 

incidentes sobre o metabolismo lipídico hepático de ratos caquéticos portadores de 

tumor  como observado em trabalhos anteriores (Kazantzis e Seelaender, 2005; Lira 

et al., 2010, 2008; Rosa et al., 1998; Seelaender et al., 1999, 1998, 1996).   

Em um dos primeiros estudos realizados por nosso grupo de pesquisa com 

fígado de ratos portadores de tumor constatou-se um aumento na distribuição de 

lipídios em hepatócitos de ratos quando comparados com ratos controle. O aumento 

na incorporação de lipídios de acordo com o estudo ocorre em maior evidência na 

fase tardia do processo da caquexia, levando a instauração do processo de 

esteatose (Seelaender et al., 1996).  

 As proteínas ligadoras de ácidos graxos (FABP) são proteínas citosólicas 

envolvidas no transporte e metabolismo de ácidos graxos e apresentam-se em maior 

concentração na zona periportal dos hepatócitos (Bass, 1990). Por outro lado, no 

fígado de ratos caquéticos, este posicionamento inverte-se a favor da região 

perivenosa (Kazantzis e Seelaender, 2005). Tal preferência pela zona perivenosa 

esta relacionada com o aumento nas taxas de esterificação de lipídios observadas 

na caquexia, já que este processo ocorre preferencialmente nesta população de 

hepatócitos (Guzmán e Castro, 1990). Os achados de Kazantzis e Seelaender 

(2005) confirmam-se nos resultados obtidos no presente projeto, já que, embora as 

diferentes populações de hepatócitos não tenham sido isoladas, a concentração de 

TAG presente no fígado dos ratos ST apresentou-se elevada em comparação aos 

demais grupos, provavelmente devido um direcionamento da expressão gênica da 



 

FABP a favor da zona perivenosa, já que o modelo adotado no desenvolvimento da 

caquexia foi idêntico em ambos estudos. 

Seelaender et al. (1998), observaram que a oxidação de lipídios, bem como a 

capacidade de produção de corpos cetônicos pelo fígado está diminuída em ratos 

portadores de tumor, enquanto a composição da lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL) está modificada (Seelaender et al., 1996). Em outro estudo 

realizado mais recentemente constatou-se que a expressão gênica das proteínas 

apoB e MTP, ambas responsáveis pela montagem da partícula de VLDL, apresenta-

se diminuída em ratos portadores de tumor, o que comprometeria a montagem e a 

composição desta partícula (Lira et al., 2008). Por fim, outro aspecto essencial a ser 

levado em consideração é a diminuição na taxa de secreção da VLDL presente em 

ratos caquéticos portadores de tumor observadas pelo nosso grupo de pesquisa a 

partir de experimentos realizados com Tiloxapol (Lira et al., 2008)  e reforçada pelos 

resultados apresentados no presente projeto.  

Além da diminuição na capacidade de montar e secretar a partícula de VLDL, a 

capacidade oxidação de lipídios pelo fígado também é diminuída quando da vigência 

do quadro caquético (Kazantzis e Seelaender, 2005). A etapa chave do processo de 

oxidação de ácidos graxos e a formação de corpos cetônicos compreendem a 

entrada deste substrato na mitocôndria, a qual requer contribuição fundamental de 

um complexo associado à membrana que envolve as enzimas CPT I e CPT II 

(carnitina palmitoil transferase I e II) e um transportador, a carnitina acilcarnitina 

translocase (CACT) (McGary e Brown, 1997 McGarry et al., 1991). Resultados 

obtidos por Kazantzis e Seelaender (2005) demonstraram que a atividade máxima 

do complexo CPT diminuiu em ratos portadores de tumor. A atividade desse 

complexo representa o ponto principal na oxidação de ácidos graxos de cadeia 

longa e os hepatócitos obtêm da oxidação de ácidos graxos a sua principal fonte de 

energia (Drynan et al., 1996).  

Além disso, considerando-se que o modelo de desenvolvimento da caquexia 

utilizado no presente estudo (Walker-256) é o modelo experimental de caquexia 

associada ao câncer mais estudado pela ciência (Peluso et al., 2000) e que este 

desenvolve o quadro de anorexia, o déficit energético do hospedeiro aumenta 

constantemente devido ao débito imposto pelo Ciclo de Cori (no qual o fígado 

produz glicose a partir do lactato sintetizado em grande quantidade pelo tumor), uma 

maior deficiência no transporte de lipídios representada pela diminuição na atividade 



 

máxima do sistema CPT, representa um fornecimento de energia inadequado para o 

fígado, que resulta na também inadequada produção de corpos cetônicos, 

prejudicando não só o funcionamento do fígado, bem como, exacerbando a 

proteólise do músculo esquelético e agravando a caquexia (Kazantzis e Seelaender, 

2005). 

Considerando a importância do sistema CPT em agir diretamente na oxidação de 

ácidos graxos Racic et al. (2008) analisaram a participação deste sistema em 3 

diferentes condições: em hepatócitos primários e in vivo  no fígado de ratos obesos 

e não obesos. Em todos os modelos estudados verificou-se aumento na atividade da 

enzima CPT I capaz de reduzir substancialmente a concentração de TAG 

intracelular. O aumento na taxa de oxidação de palmitato verificada tanto in vitro 

quanto in vivo e o aumento na produção de corpos cetônicos confirma o alto grau de 

controle exercido pelo sistema CPT sobre a oxidação mitocondrial de ácidos graxos. 

Tais resultados corroboram os anteriormente encontrados por Drynan et al. (1996). 

Além disso, quando tratados com etomoxir (potente inibidor do complexo CPT) ratos 

apresentam um aumento significante no conteúdo de TAG (Dobbins et al., 2001).  

Portanto, o aumento na atividade máxima do complexo CPT é fundamental para 

reverter o processo de esteatose presente na caquexia associada ao câncer.  

O metabolismo dos lipídios no músculo esquelético de acordo com a literatura é 

claramente prejudicado na vigência da caquexia associada ao câncer, ocasionando 

inclusive aumento no processo de proteólise e consequente perda de massa magra 

(Evans et al., 2008). De fato, o sistema proteolítico dependente de ubiquitinação é 

ativado no músculo esquelético de ratos portadores de tumor (Argiles e Lópes-

Soriano, 1996; Llovera et al., 1996; Llovera et al., 1994). Diversas intervenções 

nutricionais através da suplementação com ácidos graxos (Tisdale, 2008; Dewey et 

al, 2007), aminoácidos (revisto por Argilés et al., 2008) e até mesmo a 

suplementação com L-carnitina (revisto por Silvério et al., 2011) descrevem bons 

resultados no controle do processo de proteólise da musculatura esquelética. 

Contudo, resultados obtidos anteriormente por nosso laboratório mostram que o 

aumento da capacidade de oxidar ácidos graxos no músculo sóleo por meio da 

atividade máxima do Complexo CPT a partir destas intervenções não apresentou 

diferença significativa. 

A etiologia da caquexia associada ao câncer é complexa e além dos distúrbios 

metabólicos, fatores secretados pelo tumor em crescimento estão aparentemente 



 

implicados na mobilização de ácidos graxos e proteínas (Tisdale, 2010, 1999) e não 

existe até o momento absoluto consenso sobre os fatores que deflagram e mantêm 

o quadro. Contudo a concepção da síndrome como estado inflamatório, no qual a 

reação do hospedeiro á presença do tumor aparece como principal causa, tem 

desde o início da década tomado impulso (Fox et al., 2009; Lendholm et al., 2004; 

Fearon et al., 1998). Dentre os fatores secretados pelo tumor destacam-se as 

citocinas, eleitas como responsáveis pela fase aguda da inflamação, bem como pelo 

desenvolvimento do quadro caquético associado ao câncer (Kumar et al., 2010).  

Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa (Lira et al., 2009, 2008) 

observaram o aumento na produção e concentração de citocinas pró-inflamatórias 

nos tecidos adiposo e muscular esquelético na vigência da caquexia associada ao 

câncer. Já no fígado tal relação ainda não fora estabelecida. 

A ativação do NF-кB (fator nuclear kappa B) nos hepatócitos, responsável por 

controlar e estimular a expressão gênica de proteínas inflamatórias como o TNFα e 

IL-6, é considerado ponto chave no processo inflamatório do fígado. Os membros da 

família kappa B regulam um grande número de genes envolvidos na resposta imune, 

inflamação e câncer. As proteínas da família kappa B são responsivas a vários 

estímulos tais como citocinas, agentes infecciosos e radiação (Haecker e Karin, 

2006). Segundo revisão de Haecker e Karin, (2006), em células não estimuladas, os 

fatores nucleares kappa B estão dimerizados com a proteína inibitória IкB e por 

estes razões mantidos no citoplasma. Quando estimuladas, as proteínas IкB são 

fosforiladas e levadas a degradação pela via dos proteassomas. Dessa maneira, os 

fatores kappa B são liberados e levados ao núcleo, regulando então a expressão 

das diversas citocinas inflamatórias supracitadas (Viatour et al., 2005).  

Tal regulação leva entre outros distúrbios metabólicos a resistência e diminuição 

dos níveis plasmáticos de insulina (Holroyde e Reichard, 1981; Shoelson e Goldfine, 

2006) e intolerância à glicose, presente em 37% de todos os pacientes com câncer 

(Tayek, 1995). Diversos estudos (Andreozzi et al., 2007; He et al., 2006; Rotter et al., 

2003; Hirosumi et al., 2002) creditam à citocinas como IL-6, IL-1 e TNFα, efeitos 

parácrinos no desenvolvimento da resistência a insulina, onde o TNFα (ativador da 

via clássica inflamatória) seria o principal responsável (Tijerina, 2004). De fato, o 

TNFα tem demonstrado interferir na sinalização da insulina por meio do IRS-1 

(substrato do receptor de insulina-1) (de Luca e Olefsky, 2008). 



 

No presente projeto, corroborando a ausência de modificação da concentração 

de citocinas inflamatórias no fígado, a expressão gênica e protéica da unidade p65 

da família kappa B (fundamental na dimerização com a unidade p50 e na 

estimulação da via clássica do processo inflamatório) não apresentou modificações 

em nenhum dos grupos estudados. Embora seja sugestivo do não desenvolvimento 

do processo inflamatório no fígado, tal achado não vai de encontro às alterações 

metabólicas (tais como esteatose, distúrbios na montagem e secreção de VLDL e 

diminuição da concentração plasmática de insulina) claramente observadas nos 

ratos portadores de tumor e restabelecidas pelo treinamento (à ser discutido) no 

presente projeto. Portanto, provavelmente outra via de sinalização e modulação do 

processo inflamatório provavelmente está envolvida. 

 

 

O exercício de intensidade moderada realizado cronicamente é conhecido por 

prevenir o acúmulo de lipídios no fígado, através da diminuição de fornecimento 

destes ao mesmo e por aumentar a incorporação de TAG na partícula de VLDL 

(Gauthier et al., 2003). Contudo, poucos estudos têm verificado o efeito do 

treinamento de intensidade moderada no metabolismo das lipoproteínas de ratos 

caquéticos portadores de tumor. Os resultados para a taxa de secreção de VLDL no 

presente projeto demonstraram que o treinamento foi capaz de reverter o 

comprometimento da taxa secreção desta partícula, restabelecendo o metabolismo 

das lipoproteínas no fígado nos ratos portadores de tumor, que é claramente afetado 

na vigência da caquexia.  

Tal resultado corrobora os anteriormente obtidos por nosso grupo de pesquisa 

quando o treinamento em esteira realizado por 8 semanas em ratos (protocolo igual 

ao utilizado no presente projeto) foi capaz de reverter a queda da expressão gênica 

das proteínas MTP e apoB em ratos portadores de tumor (Lira et al., 2008), o que 

somado ao resultado presente, reforça a capacidade do treinamento em  

restabelecer/preservar o metabolismo de lipoproteínas em ratos caquéticos. Tal 

restabelecimento da secreção de VLDL promovida pelo treinamento, diferentemente 

dos ratos treinados, induziu aumento na expressão gênica da FABP nos ratos 

portadores de tumor que sofreram a intervenção do treinamento no presente projeto, 

levando a uma maior incorporação de TAG e conseqüentemente maior capacidade 



 

de fornecimento destes para a partícula de VLDL, normalizando sua secreção, antes 

afetada pela vigência da caquexia.  

O protocolo de treinamento adotado no presente projeto foi capaz de previnir/ 

restabelecer a oxidação de ácidos graxos de cadeia longa no fígado. Tal protocolo 

aumentou a capacidade catalítica de ambas CPT I e II e promoveu aumento na 

expressão gênica da CPT II. Por esta razão é possível afirmar que o efeito do 

treinamento gerou uma maior capacidade de oxidar lipídios em ambos os grupos 

treinados, mesmo nos ratos treinados portadores de tumor em comparação ao grupo 

controle. O aumento na capacidade de oxidar lipídios esta diretamente associada 

com a redução do processo de reesterificação e acúmulo de TAG no citoplasma de 

hepatócitos (Kazantzis e Seelaender, 2005; Stefanovic-Racic et al., 2008). 

O treinamento moderado conhecidamente aumenta a atividade máxima do 

complexo CPT no músculo esquelético de ratos (Carnevali et al., in press), resultado 

este observado no presente projeto. Embora o músculo esquelético não seja o 

principal alvo do presente projeto, entendendo-se que metabolismo energético não 

pode de maneira alguma ser compreendido de maneira segmentada, sugere-se que 

o restabelecimento da taxa de secreção de VLDL observada no fígado (processo 

este fundamental no fornecimento de energia para a musculatura esquelética), 

somado ao aumento da expressão gênica da LPL (lipase de lipoproteínas) 

observado em vários estudos previamente realizados (Magkos et al,, 2007; Seip e 

Semenkovich, 1998) contribuem com o fornecimento de lipídios para o músculo 

esquelético, que a partir do aumento da atividade máxima do complexo CPT nos 

ratos treinados aumenta o seu gasto. De fato, no presente projeto, o treinamento foi 

capaz de aumentar a expressão gênica das enzimas CPT I, CPT II e FABP no 

músculo sóleo dos ratos TC comparados ao grupo SC. Já os ratos TT mantiveram 

os valores para atividade máxima da CPT I e CPT II dentro de seus valores basais e 

apresentaram aumento da expressão gênica da CPT I e FABP se comparados a ST, 

indicando que de fato, ocorreu um restabelecimento / manutenção do metabolismo 

lipídico não somente no fígado, bem como, no músculo esquelético dos ratos por 

meio do treinamento. 

Ainda, sugere-se que como o presente projeto intencionou mimetizar os efeitos 

da caquexia nos ratos a partir do tumor de Walker-256, inserido nos ratos ao término 

da sexta semana de treinamento, talvez a capacidade metabólica aumentada por 

meio do treinamento no fígado e sóleo nas 6 semanas anteriores  tenham criado 



 

uma resistência ao “caos” metabólico promovido pelo tumor em seus 14 dias de 

desenvolvimento. 

A prática regular de atividades de caráter aeróbio crônico vem sendo 

considerada efetiva em reduzir os efeitos da inflamação crônica.  A razão entre as 

concentrações de IL-10 (citocina anti-inflamatória) e TNFα (citocina pró-inflamatória) 

tem sido adotada como indicador do grau de inflamação associado aos índices de 

morbidade (Leonidou et al., 2007; Kaur et al., 2006). Mesmo em animais saudáveis, 

percebe-se que o exercício é capaz de melhorar esse parâmetro (Lira et al., 2008). 

Os esforços de nosso grupo de pesquisa direcionam sua atenção em verificar a 

capacidade do treinamento no estabelecimento desse quadro anti-inflamatório nos 

ratos com caquexia associada ao câncer nos diversos tecidos. 

Em revisão feita por Lira et al. (2009), observou-se que embora o tecido adiposo 

apresente resposta heterogênea depósito-específica , o treinamento é capaz de 

atenuar os efeitos da inflamação neste tecido em ratos portadores de tumor, 

considerando o tecido adiposo mesentérico o mais afetado pelo treinamento (Lira et 

al., 2008), já que a prática de exercícios crônicos foi capaz de aumentar a relação IL-

10/TNFα neste tecido.  Contudo, na literatura, faltam informações consistentes a 

respeito do efeito crônico do exercício no fígado em condições de distúrbio 

metabólico. Nos últimos anos, alguns grupos de pesquisa têm relacionado os 

distúrbios metabólicos no fígado como a estetatose, paralelamente ao 

desenvolvimento do processo inflamatório neste tecido (Bruunsgaard, 2005; 

Esposito e Giugliano, 2004). Cai et al (2005) demonstraram que a expressão gênica 

de citocinas inflamatórias aumenta no fígado de ambos ratos transgênicos ou 

daqueles submetidos a uma dieta rica em gorduras, demonstrando que a IL-6 está 

envolvida no desenvolvimento desta patologia .  

Hashem et al. (2008) observaram que a razão IL-10/TNFα no fígado pode ser 

utilizada como um biomarcador para a investigação do grau de desenvolvimento de 

doenças hepáticas não alcoólicas tais como a esteatose na caquexia associada ao 

câncer. Mais recentemente, Pighon et al. (2011), observaram que tanto o 

treinamento como a reposição hormonal com 17β-estradiol (E2) foram capazes de 

aumentar a razão IL-10/TNFα no fígado de ratas ovarectomizadas, indicando 

melhora no “status” inflamatório em ambas as condições e reduzindo o acúmulo de 

lipídios neste tecido.  



 

No presente trabalho, mudanças no perfil inflamatório representado pelo 

conteúdo protéico das citocinas IL-10, TNFα e IL-6 não foram observadas em 

nenhum dos grupos estudados. A razão IL-10/TNFα também não apresentou 

alterações estatisticamente significantes. Os achados de Pighon et al. (2010) 

diferem-se dos achados do presente projeto em alguns parâmetros. Dentre estes se 

destacam: a diferença entre os grupos estudados (ratas Sprague-Dawley e ratos 

Wistar) o modelo de inflamação adotado (ovarectomia e caquexia associada ao 

câncer) e principalmente o período de vigência do quadro inflamatório, uma vez que 

as ratas ao iniciarem as 5 semanas de treinamento já estavam ovarectomizadas, 

enquanto os ratos do presente projeto, treinaram por 6 semanas e então tiveram as 

células tumorais inseridas, para que assim verificássemos o efeito protetor do 

treinamento no desenvolvimento do tumor, mimetizador do processo de caquexia 

nos ratos.  

Credita-se portanto ao treinamento, uma capacidade de adaptar o metabolismo 

do fígado (Lira et al., 2008) e dos diversos tecidos e criar resistência a indução do 

processo inflamatório neste tecido. De fato, o efeito anti-inflamatório do exercício de 

baixa e média intensidade já é bem documentado (Gleeson, 2007), bem como, o 

aumento da função imunológica que induz a uma resistência aos efeitos do tumor, 

que inclusive foram verificados no presente projeto e serão discutidos mais a frente. 

 

O PPARα (receptor ativado por proliferadores de peroxissomas-alfa) é membro 

da família de receptores esteróides e esta envolvido em diversas funções 

metabólicas, respostas inflamatórias e desenvolvimento de câncer no fígado de 

ratos (Mei et al., 2009; Mukherjee et al., 2008).). De fato, estudos realizados com 

ratos “knock-out” para PPARα demonstram sua importância no metabolismo 

energético do fígado (Pyper et al., 2010). 

Observamos aumento na expressão gênica e protéica do PPARα por meio do 

treinamento tanto em TC quanto em TT, demonstrando claramente a sua 

importância na modulação do metabolismo no fígado. Realmente, muitos aspectos 

do metabolismo lipídico neste tecido estão sob controle do PPARα, incluindo 

captação de ácidos graxos pela membrana, oxidação, tráfego intracelular, 

cetogênese e lipólise (Rakhshandehroo et al., 2010). Contudo, além de regular 

vários processos metabólicos, o PPARα controla também o processo inflamatório, 

principalmente por interferir na ativação de fatores de transcrição pro – inflamatórios 



 

tais como Stat (do inglês “signal transducer and activator of transcription”), AP-1 

(activator protein-1) e o NFкB (Delerive et al., 1999), regulando negativamente a 

expressão gênica de citocinas inflamatórias através do processo de transrepressão 

destes (Delerive et al., 2001). 

Por esta razão propõe-se que o PPARα inibe a translocação do NFкB para o 

núcleo por interagir com a unidade p65 (Delerive et al., 2001). Desta maneira, o 

papel na regulação negativa da inflamação é o segundo efeito importante do PPARα 

no processo de combate a esteatose por meio do treinamento verificada no presente 

projeto. Através da dimerização PPARα/ NFкB previne-se a indução da expressão 

gênica de citocinas pro-inflamatórias tais como o TNFα, que não apresentou 

alterações no presente projeto. De fato, a ação protetora do PPARα recentemente 

foi comprovada em obesos pela regulação negativa exercida por esta isoforma na 

produção de citocinas pro-inflamatórias como a IL-1 (Stienstra et al., 2007a, 2007b).  

 O PPARα, assim como vários membros não esteróides da família dos receptores 

nucleares, funciona a partir da heterodimerização com outro receptor nuclear 

conhecido como RXR (do inglês retinoid X receptor). O heterodímero PPARα/RXR 

liga-se a uma seqüência específica de DNA conhecido como elemento responsivo 

dos proliferadores de peroxissomas (PPRE), localizado na região promotora do gene 

(Pyper et al., 2010). Corroborando a aumento da capacidade transcricional do 

PPARα por meio do treinamento no presente projeto, o aumento da expressão 

gênica deste receptor nuclear foi acompanhado pelo aumento da expressão gênica 

do RXR no fígado dos ratos treinados, portadores ou não de tumor. Dessa maneira, 

claras evidências indicam a participação do PPARα tanto na modulação do 

metabolismo quanto no controle da inflamação no fígado. 

Considerando a importância da inibição do NFкB por ação do PPARα, por ação 

do de seus ligantes (Delerive et al., 1999) e por meio do exercício como observado 

no presente projeto, acredita-se que mecanismos complementares estejam 

envolvidos (Delerive et al., 2001). Como citado anteriormente, a atividade do NFкB é 

intimamente controlada pela degradação do IкBα, o qual dimeriza-se e inativa as 

subunidades da família kappa B no citoplasma (Viatour et al., 2004). Os ativadores 

de PPARα são capazes de induzir a expressão gênica e protéica do IкBα em 

hepatócitos (Blanquart et al., 2003). A indução da expressão gênica do IкBα não 

afeta a translocação nuclear da unidade p65, porém, esta associada com a 

diminuição da atividade do NFкB no DNA (Delerive et al., 2000). No presente projeto, 



 

contudo, observou-se que o treinamento foi capaz de reduzir a expressão gênica do 

IкBα no fígado dos ratos.  

Analises por Western blot realizadas por Delerive et al. (2000), observaram que a 

ação da proteína IкBα ocorre principalmente no núcleo, reduzindo ligação do NFкB 

na região promotora dos genes de proteínas infamatórias. Portanto, a menor 

expressão gênica desta proteína observada no presente projeto nos leva a sugerir 

que o exercício realizado por 6 semanas antes da inserção das células tumorais foi 

capaz de criar uma capacidade anti-inflamatória e aumento da capacidade 

metabólica induzida pela maior expressão gênica do PPARα. Desta maneira a ação 

de controle da inflamação exercida pela proteína IкBα não se fez necessária.  

Somando-se essa análise ao não aumento no conteúdo protéico das principais 

citocinas inflamatórias já discutidas anteriormente no fígado de ratos treinados, 

supõe-se que a capacidade de ligação do NFкB, que ocorre principalmente por meio 

da dimerização das unidades p65 e p50 não estaria aumentada, uma vez que o 

processo inflamatório, pelo menos através dessa via não se desenvolveu. 

Interessantemente, os resultados obtidos para a atividade de ligação ao DNA das 

unidades p65 e p50 no presente projeto não apresentaram alterações em nenhum 

dos grupos estudados, corroborando a hipótese de que outra via, excluindo a via do 

NFкB na modulação das alterações metabólicas claramente observadas no presente 

projeto no metabolismo hepático de ratos com caquexia associada ao tumor estejam 

envolvidas. 

  Sabe-se que além das citocinas inflamatórias tais como TNFα e IL-6 o estresse 

oxidativo e a peroxidação de lipídios por este estimulada no fígado com esteatose, 

gera produtos que podem mediar o processo inflamatório (Kumagai et al., 2000; 

Leclercq et al., 2004, 2002; Lee et al., 1995). Os hepatócitos possuem receptores de 

prostaglandinas (Fennekohl et al., 1999) e estudos anteriores demonstram que com 

a progressão do processo de caquexia associada ao câncer esta associada a 

mudanças humorais, incluindo aumento nas concentrações plasmáticas de PGE2 

(Willians e Seddiqui, 1990; Seddiqui e Willians, 1989), e também na sua produção 

pelas células de Kupfer. Tais alterações levam a distúrbios metabólicos que estão 

implicadas no desenvolvimento da caquexia e resultam em esteatose (Lira et al., 

2010). 

A via da cicloxigenase (COX) catalisa a conversão do ácido aracdônico em 

prostanóides como a  PGE2  (Funk, 2001) e evidencias indicam que  o PPARα pode 



 

ser um regulador negativo do processo inflamatório no fígado através da inibição da 

expressão gênica da enzima COX-2 (ciclooxigenase-2) (Nakajima et al., 2004; 

Devchand et al., 1996). Em hepatócitos a COX-1 é expressa constitutivamente, 

enquanto a COX-2 é estimulada por fatores estressores. Yu et al. (2006) ao 

conduzirem estudos para clarificar a significância patogênica da COX-2, observaram 

que a administração de Wy-14,643 (ligante sintético do PPARα) diminuição a 

expressão gênica e protéica da COX-2, enquanto ratos PPARα -/- apresentaram 

aumento nestes valores.  

Uma das principais confirmações da capacidade anti-inflamatória exercida pelo 

treinamento nos ratos portadores de tumor observa-se a partir dos resultados para a 

expressão gênica da COX-2 e das concentrações hepáticas de PGE2 nos 2 grupos 

de  ratos portadores de tumor estudados no presente projeto. Estes indicam um 

restabelecimento dos valores tanto da expressão gênica da COX-2, quanto da 

concentração de PGE2 aos níveis basais nos ratos TT, enquanto os ratos ST 

apresentaram aumento evidente nestes valores.  Tal resultado confirma que o 

aumento observado nos ratos ST fora revertido por influência do treinamento 

realizado. Ainda, é provável que tal diminuição na expressão gênica da COX-2 tenha 

sido mediada pela ação indireta do PPARα, uma vez que esse fator de transcrição 

não é capaz de interferir na transcrição gênica da COX-2 diretamente ao nível da 

região promotora do gene (Yu et al., 2005). Contudo, conforme o supracitado, o 

PPARα tem capacidade de transrepressão ao ligar-se com a subunidade p65 do 

NFкB (Blanquart et al., 2003) exercendo assim uma função anti-inflamatória. Como a 

capacidade de ligação ao DNA das unidade p50 e p65 não sofreram alterações em 

nenhum dos grupos estudados no presente projeto, vias alternativas que levem ao 

desenvolvimento do processo inflamatório que sejam independentes do  NFкB não 

podem ser descartadas. 

  A ação transcricional do PPARα é regulada por várias condições fisiológicas 

tais como estresse, glucocorticóides, leptina e insulina (Inoue et al.,  2008). Em 

hepatócitos de ratos o tratamento com insulina aumenta a capacidade ativação 

transcricional do PPARα, através de sua fosforilação nos aminoácidos Ser12e Ser21 

(Juge-Aubry et al., 1999).  As concentrações de plasmáticas de insulina claramente 

diminuem em portadores de tumor (Holroyde e Reichard, 1981), resultado esse 

confirmado no presente projeto no grupo ST. Contudo, os resultados para o grupo 

TT não apresentaram diferenças estatísticas para o grupo controle, indicando um 



 

restabelecimento/ manutenção dos níveis plasmáticos de insulina e sua ação 

fisiológica preservada. 

 Em revisão realizada por Curi et al. (1995) constatou-se uma relação direta 

entre  a diminuição das concentrações plasmáticas de insulina e o aumento das 

concentrações plasmáticas de PGE2  como indutores do processo de caquexia 

associada ao câncer. Mais recentemente, embora o modelo estudado não fosse 

caquexia associada ao câncer, Henkel et al. (2009) observou a capacidade  da  

PGE2     que devido ao processo inflamatório tem sua produção aumentada pelas 

células de Kupfer, em atenuar os efeitos sinalizadores da insulina. Neste mesmo 

trabalho verificou-se que a exposição dos hepatócitos por longos períodos 

interrompem a capacidade de sinalização da insulina através da ativação da via 

ERK1/2.  

 Viatour et al. (2005) descrevem que além da modulação clássica do NFкB, o 

TNFα  estimula também   o processo de sinalização inflamatória pela ação da 

proteína MSK1 (do inglês “mitogen-and stress-activated protein kinase-1), que  

fosforila a unidade p65 no núcleo da célula dependente da via ERK1. Portanto os 

achados de Henkel et al. (2009) demonstram que a PGE2   liga-se ao receptor de 

prostaglandina EP3, resultando em uma ativação sustentada da via ERK1/2. Dessa 

maneira , alem dessa via levar a um aumento do processo inflamatório, ela guia  

fosforilação do grupo serina do IRS (substrato do receptor de insulina), bloqueando 

assim a  via de sinalização de insulina e criando uma resistência a ação desta. 

Como no presente projeto observou-se a não alteração na concentração das 

citocinas tanto pró quanto antiinflamatórias em nenhum dos grupos estudados, bem 

como a capacidade de ligação ao DNA das subunidades p65 e p50 do NFкB, 

sugere-se que a via das prostaglandinas, através do aumento da concentração de 

PGE2  paralelamente ao aumento da expressão gênica da COX-2 são as 

responsáveis por gerenciar o efeito inflamatório nos ratos portadores de tumor 

através de vias que não as classicamente estudadas. Contudo, mesmo que não 

tenha sido observado aumento na concentração hepática de TNFα e de outras 

citocinas em nenhum dos grupos no presente projeto, não podemos descartar 

completamente a sua ação sinalizadora. Certamente deve-se levar em consideração 

que o fígado é responsável por controlar as concentrações de citocinas na 

circulação e a não modificação da concentração destas neste tecido pode assim 



 

ocorrer a partir de citocinas advindas de outros tecidos, já que o fígado é passível de 

um alto grau de vascularização. 

De fato, no presente projeto, verificou-se que as concentrações de citocinas no 

músculo sóleo dos ratos treinados foi menor nos ratos treinados em comparação aos 

grupos sedentários portadores ou não de tumor. Tal resultado corrobora os 

resultados de Lira et al. (2009), que observou a capacidade do treinamento em 

esteira por 8 semanas (o mesmo adotado no presente projeto) no controle da 

inflamação (Lira et al., 2009).  

O tumor nos ratos no presente trabalho é um potente indutor dos efeitos da 

caquexia e por este motivo foi utilizado (Bittencourt Jr. et al., 1989). Os benefícios da 

administração de drogas no controle do crescimento tumoral e conseqüentemente 

retardo do processo de caquexia, tem sido assumido pela capacidade em reverter 

distúrbios metabólicos locais (Yu et al., 2005).  De fato a administração de 2U/kg 

peso corporal de insulina mostra-se eficiente em reverter a caquexia associada ao 

câncer ratos portadores de tumor da linhagem Walker-256 e doses ainda maiores 

(5U/ kg peso corporal) diminui a taxa de crescimento do tumor em até 90%.  

Sabe-se que o processo de carcinogênese resulta-se a partir de dano causado 

ao DNA que ocorre em células normais, proporcionando crescimento e divisão 

acentuada destas (Radman et al., 1999). Como conseqüência de tal dano, estas 

células apresentam características funcionais e metabólicas diferenciadas em 

comparação as células encontradas no hospedeiro. Tais alterações originam-se a 

partir de mutações gênicas induzida por diversos fatores que tornam as mesmas 

resistentes à apoptose celular, formando uma massa tumoral (revisão de Muller et 

al., 2009). Independentemente de como o dano ao DNA se origina, o cânceres 

classicamente são resultados de um grupo de características comuns que se 

definem como marcadores para seu desenvolvimento. Entre esses se incluem: 

Instabilidade genética, potencial replicativo ilimitado (imortalidade), estimulação da 

angiogênese, evasão da capacidade de morte celular programada (apoptose) e 

capacidade de crescimento independente da estimulação por fatores de crescimento 

(Hanahan e Weinberg, 2000). 

As 8 semanas de treino de endurance no presente projeto foram capazes de 

diminuir a progressão do crescimento tumoral (17,2 gramas para os sedentários e 

1,94 gramas para os ratos treinados). Embora o mecanismo pelo qual o treinamento  

diminui o crescimento tumoral seja desconhecido, certamente a capacidade do 



 

tumor em secretar fatores que são sinalizadores para o desencadeamento do 

processo inflamatório no hospedeiro diminuem, amenizando assim os efeitos 

deletérios promovidos na vigência da caquexia.  

Além disso. A PGE2, que no presente projeto aparece como principal responsável 

pelo desenvolvimento do processo inflamatório no fígado, interessantemente 

diminuiu suas concentrações no tumor por meio do treinamento. Tais resultados 

embora ainda não totalmente esclarecedores, sem dúvida indicam a capacidade do 

treinamento físico em atenuar os efeitos inflamatórios e sinalizadores para o 

desenvolvimento da caquexia associada ao câncer não apenas no fígado, como 

também no próprio tumor (Lira et al., 2010) e outros tecidos como o tecido adiposo 

(Lira et al., 2008), hipotálamo e músculo esquelético (dados não publicados).  

 

  



 

6 Conclusão 

A caquexia é uma síndrome paraneoplásica que leva ao comprometimento 

das funções fisiológicas do fígado, que incontestavelmente é um órgão chave na 

manutenção do equilíbrio do metabolismo energético. Em vários trabalhos 

publicados na literatura científica observa-se a capacidade do treinamento possui 

em otimizar as funções fisiológicas do organismo como um todo. No presente projeto 

foi possível observar a capacidade do treinamento moderado realizado em esteira 

no período de 8 semanas em reverter/amenizar os efeitos deletérios causados pela 

vigência da caquexia associada ao tumor, principalmente no que diz respeito a 

manutenção/ recuperação das funções fisiológicas do fígado. 

Sabe-se que a caquexia é uma doença de origem inflamatória, onde citocinas 

pró-inflamatórias aumentam sua produção nos diversos tecidos estabelecendo 

prejuízo em suas funções. No fígado, embora a caquexia associada ao tumor tenha 

ocasionado alteração em seu metabolismo, o padrão de concentração das citocinas 

e do fator de transcrição NFкB não mudou em nenhum dos grupos estudados. A 

explicação para tal fenômeno se daria na atuação mais relevante da via da PGE2, 

claramente aumentada nos ratos portadores de tumor e revertida por efeito do 

treinamento. Contudo, não se pode descartar a atuação da via do NFкB. Outra 

possível resposta do treinamento constatou-se a partir do aumento da expressão 

gênica e protéica do PPARα nos ratos treinados. Este fator de transcrição além de 

gerenciar o metabolismo lipídico (o que explicaria o restabelecimento das funções 

metabólicas do fígado nos ratos TT), também supostamente age como fator anti-

inflamatório, porém mais estudos são necessários para entender melhor tais 

mecanismos. 

Os mecanismos relacionados aos efeitos do treinamento ainda não estão 

completamente elucidados, entretanto, os resultados do presente projeto sugerem 

que a prática crônica de exercícios pode ser um importante agente anti-inflamatório 

auxiliar no controle das alterações metabólicas ocorridas no fígado na vigência da 

caquexia associada ao câncer. 
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