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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. 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACC: Acetil CoA carboxilase 

AG: ácidos graxos 

AGCL: Ácidos graxos de cadeia longa 

apoB: apoliproteina B 

ATP: adenosina Trifosfato 

CACT: carnitina Acil carnitina transferase 

COX-2: Ciclooxigenase-2 

CPT I: Carnitina Palmitoil transferase 1 

CPT II: Carnitina Palmitoil transferase 2 

CRH: Hormônio liberador de corticotrofina 

CS: Citrato sintase 

DGAT 1: Diacilglicerol Aciltransferase 1 

DGAT 2: Diacilglicerol Aciltransferase 2 

ELISA: Ensaio de imunoabsorbância ligado a enzima 

FABP: Proteína ligadora de ácidos graxos 

HDL: Lipoprotein de alta densidade 

IGF-1: Fator de crescimento ligado à insulina-1 

IKKα: Modulador essencial de IκB quinase alfa 

IKKβ: Modulador essencial de IκB quinase beta 

IL-1: Interleucina-1 

IL-10: Interleucina-10 

IL-6: Interleucina-6 

IкB:  Inibidor do fator nuclear kappaB 



 

LDL: Lipoproteina de baixa densidade 

L-FABP: Proteína ligadora de ácidos graxos 

LPL: Lipase de lipoproteina 

MTP: Proteína de transferência microssomal 

NFкB: Fator nuclear kappaB 

PCR: Reação da cadeia de polimerase 

PGE2: Prostaglandina E2 

PPARβ: Receptor ativado por proliferadores de peroxissomos beta 

PPARα: Receptor ativado por proliferadores de peroxissomos alfa 

PPARγ: Receptor ativado por proliferadores de peroxissomos gama 

PPAR: Receptor ativado por proliferadores de peroxissomos 

PPRE: Elemento responsive do PPAR 

RIP: Protéina de interação ao receptor 

RT: Transcriptase reversa 

RXR: Receptor do ácido cis-retinóico 

SC: Sedentário controle 

ST: Sedentário tumor 

TAG: Triacilglicerol 

TC: Treinado controle 

TNFα: Fator de necrose tumoral alfa 

TRADD: Receptor associado ao domínio de morte protéica do TNF 

TRAF2: Fator associado ao TNF-2 

TT: Treinado tumor 

VLDL: Lipoproteína de densidade muito baixa 

  



 

 

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). 

  



 

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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