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RESUMO 

 

O cancro é uma patologia complexa e heterogénea associada a uma elevada taxa 

de mortalidade (13% de todas as mortes em todo o mundo em 2008) e morbilidade. O 

cancro da mama é fatal em cerca de 20 a 60% dos casos nos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, respetivamente. Evidências experimentais e epidemiológicas 

apontam para um efeito benéfico do exercício físico no cancro da mama, afetando 

muitos processos celulares, incluindo o metabolismo energético. A utilização de 

técnicas moleculares e bioquímicas tem possibilitado a investigação dos fatores que 

podem afetar o desenvolvimento e/ou progressão desta doença (sistema imunitário, 

fatores genéticos, metabolismo, entre outros). 

 

No âmbito da presente dissertação, induziram-se tumores mamários em ratos 

fêmea Sprague-Dawley com 1-metil-1-nitrosureia (MNU) (50 mg/kg peso corporal). Os 

animais foram exercitados numa passadeira rolante à velocidade de 20 m/min, 1 

hora/dia, 5 dias/semana, 8 meses. No final do protocolo experimental, analisaram-se 

células normais e tumorais de dois animais sedentários através de bandeamento GTL, 

CBL e NOR e analisou-se o efeito do exercício físico na expressão das proteínas ATP 

sintase (subunidade β) e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) em células 

tumorais (epiteliais e fibroblastos). 

 

Os resultados obtidos evidenciaram que o cariótipo normal da espécie Rattus 

norvegicus fêmea (modelo animal utilizado neste trabalho) é de 2n=42, XX. A análise 

de 50 metafases tumorais revelou somente a presença de anomalias cromossómicas 

numéricas (2n=84; 2n=75 e duas células com 2n=41, XX, -12). A nível do bandeamento 

NOR, verificou-se um caso de poliploidia (2n=82). A ausência de alterações 

cromossómicas estruturais pode dever-se à presença de mutações pontuais ou alterações 

epigenéticas. Outra hipótese será a impossibilidade de deteção de pequenas alterações 

cromossómicas pela técnica de bandeamento GTL. Investigações futuras recorrendo à 

citogenética molecular poderão esclarecer estas dúvidas e contribuir para uma melhor 

caracterização citogenética dos tumores mamários induzidos pelo MNU. 

A análise da expressão das proteínas ATP sintase (subunidade β) e GAPDH 

sugere a existência de diferenças entre o grupo sedentário e exercitado com um aumento 
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da expressão de ambas as proteínas no grupo exercitado. Verificaram-se, também, 

diferenças entre as células epiteliais e os fibroblastos, sendo que estes últimos 

apresentaram níveis de expressão superiores de ambas as proteínas. Estas diferenças 

entre os dois tipos celulares podem ser reveladoras da complexidade de interações entre 

o tumor e o estroma envolvente. Deste modo, estudos futuros baseados nestas 

evidências poderão ser úteis para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais 

eficazes. 

 

Concluindo, os resultados citogenéticos indicam que as alterações 

cromossómicas induzidas pelo MNU mais evidentes são as numéricas, pelo que este 

modelo poderá não ser o mais indicado para o estudo de alterações estruturais através de 

bandeamento G. 

Os resultados bioquímicos, apesar de preliminares, evidenciam que o exercício 

físico, ao modular o metabolismo das células tumorais, poderá ter um papel 

fundamental no desenvolvimento e/ou progressão do cancro mamário. Estudos futuros 

sobre os mecanismos subjacentes a estes efeitos irão providenciar novas evidências que 

possam permitir recomendar a prática de atividade física aos doentes com cancro 

mamário como abordagem terapêutica não farmacológica complementar. 

 

Palavras chave: Cancro da mama, MNU, anomalias cromossómicas, exercício físico, 

metabolismo energético.  
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ABSTRACT 

 

Cancer is a complex and heterogeneous pathology associated with a high 

mortality (13% of all worldwide deaths in 2008) and morbidity. With regard to breast 

cancer, it is fatal in about 20 to 60% of cases in developed and developing countries 

respectively. Experimental and epidemiological evidences suggest that physical exercise 

has a beneficial effect on breast cancer, affecting several cellular processes including 

energy metabolism. The use of molecular and biochemical techniques has enabled the 

investigation of several factors that may affect disease’s development and/or 

progression (immune system, genetic factors, metabolism and others). 

 

In the present work, mammary tumors were chemically-induced by 1-methyl-1-

nitrosourea (MNU) (50 mg/kg) in female Sprague-Dawley rats. The animals were 

exercised in a treadmill at a speed of 20 m/min, 1 h/day, 5 days/week, during 8 months. 

At the end of the experimental protocol, normal and tumor cells of two sedentary 

animals were cytogenetically analyzed by GTL, CBL and NOR banding and the effect 

of physical exercise on the ATP synthase (β-subunit) and glyceraldehyde-3-phosphate 

desidrogenase (GAPDH) proteins expression was also analyzed in tumor cells 

(epithelial cells and fibroblasts). 

 

The results confirmed that the female Rattus norvegicus species normal 

karyotype (animal model used in this work) is 2n=42, XX. The analysis of 50 tumor 

metaphases has shown the presence of numerical chromosome alterations (2n=84; 

2n=75 and two cells with 2n=41, XX, -12). The NOR banding revealed a polyploidy 

case (2n=82). The absence of structural chromosome changes can be due to punctual 

mutations or epigenetic alterations. Another hypothesis is that GTL banding technique 

does not detect small chromosome changes. Future investigations using molecular 

cytogenetics might clarify these questions and therefore contribute to an improved 

cytogenetic characterization of MNU-induced mammary tumors. 

 

The ATP synthase (β subunit) and GAPDH expression analysis suggests the 

existence of differences between the sedentary and exercised groups revealing an 

increased expression of both enzymes in exercised group. Also, differences between 
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epithelial cells and fibroblasts were found, with these last ones having higher expression 

levels of both proteins in comparison to epithelial cells. These differences between the 

two types of cells may suggest complex interactions between the tumor and the 

surrounding stroma. So, future studies based on these evidences might be useful for the 

development of more effective therapeutic approaches.  

 

In conclusion, the cytogenetic results indicate that the most evident chromosome 

alterations induced by MNU are numerical ones. Therefore, this model may not be the 

most suitable model for the study of chromosome changes detectable by G banding. 

The biochemical results, although preliminary, show that physical exercise 

through the modulation of tumor cells metabolism might play a fundamental role in 

breast cancer development and/or progression. Future studies about the mechanisms 

underlying these effects will provide new scientific evidences that may allow 

recommending the practice of physical activity to breast cancer patients as a 

complementary non-pharmacological therapeutic approach. 

 

Keywords: Breast cancer, MNU, chromosomal changes, physical exercise, energy 

metabolism.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O cancro 

O cancro é uma patologia que se caracteriza por uma proliferação anormal e 

descontrolada das células tumorais. Esta doença é de origem monoclonal e multifatorial: 

inicia-se a partir de uma única célula alterada e essas alterações podem derivar da ação 

de fatores externos e/ou genéticos. A predisposição genética é um fator intrínseco a cada 

indivíduo, caracterizada pela presença de uma ou mais mutações genéticas e/ou a 

combinação de determinados alelos que estão associadas ao aumento da suscetibilidade 

a determinadas patologias. Como fatores externos passíveis de causarem modificações 

nas células destacam-se os agentes físicos (radiação ultravioleta e ionizante) e 

biológicos (vírus, bactérias, fungos e parasitas), carcinogéneos químicos (tabaco, 

aflatoxinas, arsénico), a dieta e o sedentarismo. Os tipos de cancro mais comuns são o 

de pulmão, estômago, fígado, coloretal e mama. A elevada mortalidade associada a esta 

patologia pode ser reduzida através de campanhas de prevenção, da deteção precoce e 

supervisão atenta dos pacientes (WHO 2011). 

 

1.1.1. O cancro da mama 

O cancro da mama é uma doença complexacaracterizada pelo crescimento 

anormal do tecido mamário, o qual ocorre mediante um processo com vários estadios. 

Esta doença, apesar dos constantes melhoramentos dos tratamentos, continua ainda a ser 

fatal para muitos pacientes. Para além de invadir e danificar o tecido mamário normal, 

as células tumorais podem metastizar. O processo de metastização eventualmente 

culmina numa multifalência orgânica, a principal causa de morte dos pacientes com 

cancro da mama. O tumor mamário desenvolve-se a partir dos lóbulos (produção de 

leite) ou ductos (transporte do leite), sendo que o carcinoma dos ductos é o mais comum 

(Chan 2006). De entre os diversos fatores de risco associados a esta patologia destacam-

se a história familiar, idade na menopausa, gravidez e terapia hormonal (Gupta & 

Kuperwasser 2004). 

 

1.2. Modelos animais de cancro 

O cancro da mama nos humanos é uma doença bastante heterogénea, 

apresentando-se de diversas formas (Medina 2007). Para se compreenderem os 

mecanismos celulares e moleculares subjacentes a esta patologia, é necessária a 
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utilização de vários modelos animais, uma vez que cada um deles mimetiza um 

subconjunto específico de caraterísticas do cancro observadas em humanos (Medina 

2007, Vargo-Gogola & Rosen 2007). Dada a elevada complexidade da biologia e 

fisiologia humanas, não existe um só modelo animal que se enquadre perfeitamente às 

exigências da experimentação. Apesar disto, existem diversos animais modelo, cada um 

possuindo características distintas que os torna adequados para diferentes objetivos de 

estudo. Concluindo, os ensaios com modelos animais são, definitivamente, essenciais 

para a compreensão dos processos fisiológicos e patológicos nos organismos, uma vez 

que permitem aos investigadores avaliar esses processos tendo em conta a 

complexidade de um organismo vivo (Russell & Proctor 2006, Matute-Bello et al. 

2008). 

 

1.2.1. O rato como animal modelo 

O rato (Rattus norvegicus) e o murganho (Mus musculus) são os modelos 

animais mais comumente utilizados na prática laboratorial, uma vez que possuem 

diversas qualidades entre as quais um curto período gestacional, elevada descendência, 

facilidade de acomodação (espaço, temperatura, humidade, ciclo dia-noite e circulação 

de ar), de manutenção (comida e água) e de manipulação (Wang et al. 2010). O rato foi 

o primeiro mamífero a ser domesticado para fins científicos, existindo trabalhos 

documentados anteriores a 1828. Ao longo dos últimos anos, a medicina tem vindo a 

alterar o modo como vê este animal. Antes apenas visto como uma fonte de doenças 

contagiosas, este animal torna-se agora uma ferramenta crucial na medicina 

experimental e no desenvolvimento de medicamentos. Entre as suas diferentes 

aplicações na investigação destacam-se o cancro, diabetes, problemas psiquiátricos, 

neuroregeneração, regeneração óssea, cirurgia e transplantação. No desenvolvimento de 

novos medicamentos, o rato é utilizado para verificar a eficácia e a toxicidade dos 

fármacos antes destes serem aplicados em ensaios clínicos humanos (Gibbs et al. 2004). 

A sequenciação dos genomas de diversos organismos tem sido de extrema 

importância para o estudo compreensivo da diversidade genética entre indivíduos e 

entre espécies. Os genomas de ambos os animais modelo já se encontram sequenciados, 

sendo que o de rato foi o terceiro genoma de mamífero a ser sequenciado. A 

comparação dos três genomas (humano, rato e murganho) permitiu verificar que são 

idênticos em cerca de 80%. A comparação entre os genomas de rato e humano permitiu, 

também, verificar que a maior parte dos genes associados a doenças em humanos 
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possuem ortólogos no rato (Gibbs et al. 2004). Estas observações e o facto da glândula 

mamária dos roedores apresentar uma elevada suscetibilidade ao desenvolvimento 

neoplásicotorna-os modelos animais vantajosos para o estudo do cancro da mama 

(Russo & Russo 2000).  

 

1.3. Indução química de cancro da mama – carcinogéneo MNU (1-metil-1-

nitrosureia) 

As investigações do cancro da mama em ratos começaram com a utilização dos 

carcinogéneos 3-metilcolantreno (3-MC) e 7,12-dimetilbenz(a)antraceno (DMBA), 

revelando ser bastante eficazes (100% de incidência 

de tumores). Apesar destes bons resultados, estes 

dois carcinogéneos falham no que diz respeito à 

malignidade e metastização dos tumores. Estando 

conscientes destas limitações, os investigadores 

decidiram explorar a eficácia de novos carcinogéneos, sendo que, em 1975, foi 

introduzido em meio laboratorial o químico MNU (figura 1) (Thompson 2011). O MNU 

é sensível à luz e decompõe-se rapidamente uma vez dissolvido em soro, tendo de ser 

utilizado num período de tempo o mais curto possível (Ip 1996). 

 

1.3.1. MNU aplicado em rato 

A indução de cancro da mama em rato com MNU tem-se revelado um modelo 

útil e prático. Este modelo permite não só o estudo do processo de metastização e o teste 

de novos medicamentos, como também a descoberta de novos fatores na prevenção da 

doença, sendo de extrema importância verificar os efeitos de um novo agente 

quimiopreventivo antes de este ser aplicado em ensaios clínicos humanos. Todas estas 

considerações sublinham o papel fundamental que estes modelos experimentais 

desempenham no estudo da carcinogénese mamária. Este modelo em particular é fácil 

de obter em laboratório, não é muito dispendioso (apenas requer uma dose de 

carcinogéneo), é reprodutível e relevante para o estudo da doença em humanos 

(Thompson 2011). O modelo de MNU foi padronizado em ratos Sprague-Dawley, os 

quais estão disponíveis e são suscetíveis à carcinogénese mamária induzida 

quimicamente (Adamovic et al. 2008, Shull 2007). A administração do MNU pode ser 

feita por via intravenosa (veia da pata, da cauda ou jugular), mas é um procedimento 

que requer alguma capacidade técnica e, por vezes, a anestesia do animal. Por estas 

Figura 1: Fórmula química do MNU 

(adaptado de www.chemfrog.com). 
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razões, as injeções intraperitoneal e subcutânea são as mais utilizadas. A dose e a idade 

em que é administrado o MNU são muito importantes (Ip 1996). A dose mais 

comumente usada é a de 50 mg/kg de peso corporal, a qual resulta numa elevada 

incidência e multiplicidade de carcinomas, apresentando, também, um reduzido período 

de latência. A administração aos 21 dias de idade é útil quando se pretende uma elevada 

incidência de tumores palpáveis e um curto período de latência, mas quer a 

administração aos 21 dias ou aos 50 dias de idade são eficazes (Thompson 2011). 

 

1.3.2. Características dos carcinomas mamários induzidos por MNU 

Os carcinomas mamários induzidos por MNU possuem características biológicas 

importantes para o estudo do processo de carcinogénese (tabela 1). Este carcinogéneo 

induz carcinomas de natureza agressiva e localmente invasiva (podendo metastizar), 

atuando como um agente de metilação de ação direta (não requer ativação metabólica). 

Apresentam semelhanças histológicas com os observados em humanos, sendo, também, 

similares ao nível da dependência hormonal e ao efeito protetor de uma gestação 

completa antes da iniciação do processo tumoral. Uma diferença pertinente entre este 

modelo e a situação humana é o processo metastização. No modelo, as metástases são 

pouco frequentes, aparecendo mais comumente nos pulmões (Thompson 2011). 

 

Tabela 1: Características biológicas dos tumores mamários induzidos com MNU (adaptado de 

Thompson 2011). 

Características Biológicas Observações 

Histopatologia Carcinomas com morfologia cribiforme, papilar e mista 

Patogénese Hiperplasia e carcinoma in situ nos ductos, carcinoma invasivo 

Histogénese Células epiteliais dos ductos 

Dependência hormonal Mais de 70% dos tumores regridem com a remoção dos ovários 

Gestação Gestação completa antes da ação do carcinogéneo protege do 

desenvolvimento tumoral 

Metástases Alguns casos de metástases nos pulmões 

 

Ao nível do DNA, a lesão mais comumente causada por este tipo de agentes 

químicos é a O
6
-metilguanina (O

6
meG). Esta alteração contribui para a ocorrência de 

anomalias cromossómicas quando os mecanismos de reparação tentam corrigir o 

emparelhamento entre a O
6
meG e a timina (reparação de erros de emparelhamento de 

bases) (Feitsma et al. 2008). Estes factos sugerem que a reparação deste tipo de erros no 
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DNA possa estar envolvida na perda de cromossomas induzida pelo MNU 

(aneuploidia), sendo que esta poderá ocorrer devido à deleção de regiões necessárias 

para a segregação cromossómica (Campagna et al. 2003). Outra alteração 

genéticaassociada a este carcinogénico e apenas observada em alguns tumores é a 

transição GGAGAA no proto-oncogene Ha-ras, no codão 12 (ras-12) (Chan et al. 

2005, Kumaret al. 1990, Lu et al. 1998). 

 

1.4. Citogenética 

Foi em 1840 que o botânico suíço Nägeli primeiro descreveu estruturas filiformes 

no núcleo de células vegetais, às quais deu o nome de “citoblastos transitórios” (Kannan 

& Alwi 2009). Por volta do ano de 1888, as técnicas de coloração já se tinham 

desenvolvido, tornando mais fácil a visualização dos cromossomas. Nesta altura, Von 

Waldeyer-Hartz introduziu o termo “cromossoma”. Esta designação deriva do grego e 

significa “corpo colorido”. O termo “Citogenética” refere-se ao estudo das unidades de 

transmissão de informação das células – os cromossomas (Waldeyer-Hartz 1888, 

Speicher & Carter 2005).Quando se estudam células somáticas, os cromossomas 

metafásicos são os mais frequentemente analisados. Estes apresentam uma elevada 

condensação da cromatina e uma morfologia bem definida(Heim & Mitelman 2009). 

 

1.4.1. Citogenética clássica 

O bandeamento cromossómico revolucionou a Citogenética. Cada tipo de 

bandeamento marca de forma específica os cromossomas, sendo muito útil na sua 

identificação e na deteção de alterações (delecções, translocações, inversões, 

duplicações, entre outras) (Gosden 1994). Em análises citogenéticas, a distinção e 

descrição dos cromossomas é feita pelotamanho relativo e posição do centrómero, mas 

principalmente pelo característicopadrão de bandas adquirido através de técnicas de 

coloração específicas, como obandeamento G. Com base neste tipo de identificação, os 

braços p (pequeno) e q (grande) dos cromossomas podem ser divididos em regiões, as 

quais, por sua vez, podem ser subdivididas em bandas e sub-bandas, sendo que o seu 

número está dependente da resolução da técnica. Quanto maior a resolução, maior será 

o número de bandas e sub-bandas, permitindo uma identificação cromossómica ainda 

mais exata (Heim & Mitelman 2009). 

De entre as vastas aplicações da citogenética destacam-se as áreas de investigação 

(ex.: estudos evolutivos e filogenéticos) (Nie et al. 2002, Panzera et al. 2010) e clínica 
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(diagnóstico pré- e pós-natal, mapeamento genético, estudo do cancro, entre outros) 

(Nussbaum et al. 2007). 

 

1.4.1.1. Principais técnicas de bandeamento cromossómico 

Na metodologia clássica, a análise cromossómica é realizada através de 

microscopia ótica. Para serem visualizados, os cromossomas têm de apresentar 

coloração, sendo que várias técnicas foram já desenvolvidas para o efeito (figura 2). No 

bandeamento Q, o primeiro a ser desenvolvido, os cromossomas metafásicos são 

corados com quinacrina de mostarda e visualizados num microscópio de fluorescência 

(Caspersson et al. 1970).  

As bandas G são obtidas através do tratamento dos cromossomas metafásicos 

com uma solução salina ou enzima proteolítica e posterior coloração com Giemsa ou 

corantes equivalentes (ex.: corante de Leishman). Este método produz um padrão de 

bandas semelhante ao bandeamento Q. Atualmente, o bandeamento G é uma técnica 

aplicada rotineiramente em diagnóstico citogenético e investigação, uma vez que é um 

método de screening genómico de baixo custo e que permite a deteção e identificação 

de rearranjos cromossómicos (Heim & Mitelman 2009). 

O bandeamento R consiste no tratamento das lâminas com uma solução alcalina 

quente e subsequente coloração com Giemsa ou laranja de acridina. O padrão de bandas 

obtido por esta técnica é o reverso do padrão 

de bandas Q e G, sendo que cora mais 

intensamente as extremidades cromossómicas 

(Dutrillaux & Lejeune 1971, Heim & 

Mitelman 2009). O bandeamento T é uma 

subclasse de bandeamento R que revela as 

regiões teloméricas dos cromossomas. Os 

telómeros consistem numa série de sequências 

ricas em pares de bases GC repetidas em 

tandem, as quais se localizam nas 

extremidades dos cromossomas. Estas 

estruturas complexas estão envolvidas na manutenção da estabilidade e integridade 

cromossómica (Pathak 1979).  

Figura 2: Diferentes cromossomas humanos 

com os vários tipos de bandeamento. Da 

esquerda para a direita: bandas G, R, T, C, Q 

e NOR (adaptado de Holmquist 1992 e 

Keagle & Gersen 2005). 
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A marcação da heterocromatina constitutiva, presente maioritariamente no 

centrómero, designa-se por bandeamento C, o qual consiste numa desnaturação dos 

cromossomas anterior à coloração (Heim & Mitelman 2009, Sumner 1972).  

Por último, a referência às regiões organizadoras do nucléolo (NORs). Estas são 

porções de DNA que expressam o RNA ribossómico (rRNA), o qual é transcrito pela 

RNA polimerase I. Os NORs transcricionalmente ativos estão associados a proteínas 

não-histónicas acídicas (proteínas AgNOR), as quais são seletivamente coradas pela 

técnica do nitrato de prata e visualizadas ao microscópio ótico como pontos pretos 

(Schwint et al. 1993). Através de estudos bioquímicos, os investigadores reconheceram 

a nucleolina e nucleofosmina (ou proteína B23) como as duas principais proteínas 

AgNOR (Derenzini 2000, Sirri et al. 1997). A nucleolina desempenha um papel 

fundamental na transcrição do rDNA e a nucleofosmina está envolvida nas etapas de 

processamento e organização dos componentes que constituem os ribossomas 

(Derenzini 2000). 

Apesar das técnicas de bandeamento clássico serem ampla e rotineiramente 

utilizadas, estas apresentam limitações. Os limites de resolução da citogenética clássica 

estão diretamente associados aos limites de deteção do olho humano e do microscópio 

ótico, bem como à variação no grau de empacotamento do DNA nos cromossomas (Li 

& Pinkel 2006). Com o bandeamento G, pode-se atingir uma resolução até 850 bandas 

no genoma haplóide humano, sendo que cada banda corresponde a 5-10 Mb (ISCN 

2005). Consequentemente, os métodos convencionais permitem apenas detetar 

rearranjos superiores a 3-5 Mb. A introdução das técnicas moleculares veio aumentar a 

sensibilidade das técnicas citogenéticas (Bejjani & Shaffer, 2008). 

 

1.4.2. Citogenética molecular 

A citogenética molecular surgiu com a introdução da hibridação in situ (ISH) 

como método para estudar sequências de DNA em cromossomas e células. Inicialmente, 

nesta técnica eram utilizadas sondas marcadas radioativamente, mas, apesar de ser 

possível a sua quantificação, esta marcação não permite a análise simultânea de 

diferentes regiões e representa um perigo para a saúde do investigador (Landegent et al. 

1987). Nos anos 90, surgiu uma técnica de ISH revolucionária, designada por 

hibridação in situ fluorescente (FISH). Esta é uma técnica de citogenética molecular que 

consiste na hibridação de sondas de DNA/RNA marcadas com fluorocromos em 

cromossomas metafásicos ou núcleos interfásicos. Apesar da localização do sinal 
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fluorescente ser mapeada de forma aproximada no cromossoma, a técnica de FISH 

possui uma elevada sensibilidade, resolução e especificidade, permitindo detetar ou 

confirmar anomalias em genes ou cromossomas (Debnath et al. 2010). Esta técnica tem 

revelado ser bastante útil como meio de diagnóstico. De entre algumas das suas 

aplicações destacam-se o mapeamento de genes em cromossomas, expressão de genes, 

localização de oncogenes e determinação de anomalias cromossómicas (Brown et al. 

2000, Siffroi et al. 2000, Suciu et al. 2008). Existem, hoje em dia, protocolos em 

citogenética clínica que utilizam sondas específicas de cromossomas ou regiões 

cromossómicas para a deteção de alterações cromossómicas em diagnóstico pré- e pós-

natal (Chen et al. 2011, Leite et al. 2006), no cancro hematológico (Ravinet et al. 2011) 

e em tumores sólidos (Debnath et al. 2010, Schröck & Padilla-Nash 2000, Struskiet al. 

2002).  

A técnica de FISH permite apenas a identificação e localização de sequências 

individuais. Assim, para o screening de todo o genoma foram desenvolvidos novos 

métodos baseados em FISH. A hibridação genómica comparativa (CGH) (Kallioniemi 

et al. 1992) permite a identificação de perdas, ganhos e /ou amplificações de DNA 

através do seu mapeamento em cromossomas metafásicos normais. Este método baseia-

se na leitura de duas fluorescências diferentes (uma do genoma de referência normal e 

outra do genoma a analisar). As diferenças observadas ao nível da intensidade da 

fluorescência nos cromossomas metafásicos normais refletem as alterações no número 

de cópias no DNA em análise. Os resultados derivados deste tipo de análise permitem 

desenvolver métodos de diagnóstico mais específicos (Forozan et al. 1997, Kallioniemi 

et al. 1992, Ried et al. 1997). Uma outra vertente da técnica CGH é o array-CGH 

(Solinas-Toldo et al. 1997) na qual se obtém uma resolução superior, uma vez que, em 

vez de cromossomas metafásicos, se utilizam microarrays com as sequências de DNA a 

analisar (Lucito et al. 2003).  

A cariotipagem espectral (SKY) (Speicher et al. 1996) e o multiplex-FISH (M-

FISH) (Schröck et al. 1996) são técnicas que facilitam consideravelmente a análise do 

cariótipo, uma vez que todos os cromossomas apresentam cores diferentes. As sondas 

são obtidas pela seleção dos cromossomas por flow-sorting, seguida da sua amplificação 

e marcação com fluorocromos. Ambas as técnicas utilizam o mesmo esquema de 

marcação combinatória de fluorocromos, porém diferem no método de deteção e 

diferenciação das diferentes fluorescências. A sua aplicação é útil no mapeamento de 

pontos de quebra, deteção de translocações subtis e identificação de cromossomas 
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marcador e de rearranjos complexos (Liyanage et al. 1996, Padilla-Nash et al. 2001, 

Schröck et al. 1996, Speicher et al. 1996). 

A técnica de CrossSpecies Color Banding (RxFISH) (Müller et al. 1997) 

consiste na análise de cromossomas através de bandas coloridas. As sondas aplicadas 

em metafases provêm de cromossomas de primatas (gibões) e são marcadas pela 

combinação de três fluorocromos. Obtém-se, então, um padrão de bandas colorido 

característico que simplifica a identificação e análise cromossómica (Espinet et al. 

2000, Müller et al. 1997). Por fim, a referência ao COmbined Binary RAtio labeling 

(COBRA-FISH) (Tanke et al. 1999). Neste método é utilizada a marcação com quatro 

fluorocromos combinada e em proporção. Este protocolo permite obter até 24 cores 

diferentes e, adicionando um quinto fluorocromo, é possível aumentar até 48 o número 

de cores (Wiegant et al. 2000). 

 

1.4.3. Alterações cromossómicas 

As alterações cromossómicas observadas em células eucarióticas dividem-se em 

duas categorias: numéricas e estruturais (tabela 2). As alterações numéricas podem ser 

classificadas como poliploidia ou aneuploidia. A poliploidia, caracterizada por 

alterações no genoma envolvendo conjuntos completos de cromossomas (variações em 

que o número cromossómico é múltiplo do número haplóide, sendo que nos animais 

pode surgir como fenómeno evolutivo ou devido ao stress celular, envelhecimento ou a 

certas doenças (Poon 2010). Durante a divisão celular, os cromossomas duplicados são 

distribuídos equitativamente pelas células filhas. Quando esta segregação cromossómica 

ocorre incorretamente, devido essencialmente a fenómenos de não disjunção, o 

resultado pode ser a perda ou ganho de cromossomas pelas células filhas, um fenómeno 

designado por aneuploidia (Albertson et al. 2003). 

As alterações cromossómicas estruturais advêm de uma ou mais quebras, as quais 

causam uma rutura na normal continuidade dos cromossomas. De entre estas alterações 

podem destacar-se as deleções, inserções, duplicações, inversões e translocações 

(Lupski & Stankiewicz 2005, Regateiro 2003, ISCN 2005). 
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Tabela 2: Descrição dos principais tipos de alterações cromossómicas. 
 

Tipo de Alteração Descrição 

N
U

M
É

R
IC

A
S

 Aneuploidia Envolve a perda ou ganho de um ou mais cromossomas 

individuais. 

Poliploidia A célula possui um múltiplo do número cromossómico 

haplóide (>2n). 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
IS

 

Cromossoma dicêntricos (dic) Cromossoma que possui dois centrómeros. Resulta da união de 

dois fragmentos cromossómicos cêntricos. 

Cromossoma em anel (r) Cromossoma resultante da ligação das duas extremidades de 

um cromossoma após a deleção das regiões terminais. 

Cromossoma marcador (mar) Cromossoma extra com estrutura anormal e de origem 

desconhecida.  

Deleção (del) Perda de uma ou mais porções do cromossoma. Pode ser 

terminal ou intercalar.  

Duplicação (dup) Existência de duas cópias de um fragmento cromossómico 

inserido no mesmo ou noutro cromossoma. 

Inserção (ins)  Ocorre quando material cromossómico move-se para um novo 

local intersticial no mesmo ou noutro cromossoma.  

Inversão (inv) Rotação de 180º de um fragmento cromossómico, invertendo a 

sua orientação inicial. Se o centrómero não fizer parte do 

fragmento, trata-se de uma inversão paracêntrica, caso 

contrário é uma inversão pericêntrica. 

Isocromossoma (i) Os dois braços do cromossoma possuem a mesma informação 

genética.  

Local frágil (fra) Loci específicos no cromossoma propensos a desenvolverem 

quebras.  

Translocação (t) Mudança de posição relativa de um fragmento cromossómico 

dentro do complemento cromossómico. Quando dois 

cromossomas não-homólogos trocam fragmentos entre si trata-

se de uma translocação recíproca. Quando ocorre a fusão de 

dois cromossomas acrocêntricos pelo seu centrómero o 

processo designa-se translocação Robertsoniana (ou fusão 

cêntrica) (rob). 

 

1.4.3.1. Poliploidia no cancro 

A instabilidade genómica que caracteriza o cancro envolve, frequentemente, a 

perda ou ganho de cromossomas individuais ou a alteração de todo o genoma. Deste 

modo, uma elevada percentagem de genes é perdida ou duplicada (Poon 2010). Apesar 

de, em alguns casos, a poliploidia ser favorável, na maior parte das situações induz 

instabilidade genómica e, em última análise, cancro. Células tetraploides ou triploides 

possuem uma vantagem seletiva em relação às células diploides, uma vez que, no caso 

de ocorrer uma mutação ou deleção de um gene importante, as primeiras possuem 

cópias extras desse gene, mantendo a sua funcionalidade (Ganem et al. 2007, Poon 

2010). 



Introdução 

 

11 

 

1.4.3.2. Aneuploidia no cancro 

Os investigadores têm vindo a questionar se a aneuploidia é simplesmente um 

produto resultante do processo de tumorigénese (Hahn et al. 1999) ou se, pelo contrário, 

é indutora deste mesmo processo (Duesberget al. 2004,Marx 2002). Considerando a 

aneuploidia como fator que desencadeia o processo de oncogénese, uma célula 

aneuploide gerada ao acaso por erros na mitose ou por indução química irá dar origem a 

células filhas cada vez mais instáveis. Eventualmente surgirão células com rearranjos 

cromossómicos específicos de cada tipo de cancro. Assim, a condição de aneuploidia é 

selecionada durante a transformação neoplásica, proporcionando às células cancerosas 

vantagens para melhor se adaptarem ao ambiente onde estão inseridas. As evidências 

revelam que a aneuploidia é comum em cancros, porque os alelos que aumentam a 

sobrevivência e multiplicação dessas células são favorecidos (Fang & Zhang 2011, 

Poon 2010). Não obstante, em algumas células cancerosas, a perda ou ganho de 

cromossomas particulares não parece ter uma relação óbvia com a ativação de 

oncogenes ou inativação de genes supressores tumorais. De facto, estas células 

apresentam, frequentemente, um cariótipo heterogéneo (Ye et al. 2007), podendo ser 

apenas o resultado de contínuas divisões celulares. Assim, a aneuploidia não é um pré-

requisito fundamental para a progressão neoplásica (Poon 2010), apesar de conduzir a 

uma instabilidade genética favorável ao processo tumoral (Kirsch-Volders et al. 2002). 

Por exemplo, em humanos, a trissomia 7 já foi associada não só a tumores benignos e 

malignos, como também a lesões não neoplásicas (ex.: osteoartrite) e a tecidos 

aparentemente normais como cérebro, rim e pulmão (Kelly & Gilliland 2002). 

 

1.4.3.3. Alterações cromossómicas estruturais no cancro 

A maioria dos cancros humanos apresenta anomalias cromossómicas estruturais. 

É geralmente aceite entre os investigadores que as alterações cromossómicas estruturais 

conferem, na maioria dos casos, alguma vantagem seletiva às células tumorais 

(Coleman & Tsongalis 2002). Através da aplicação de técnicas de citogenética 

convencionais (ex.: bandeamento G) e/ou moleculares (FISH, CGH, M-FISH e Rx-

FISH), diversos tipo de alterações cromossómicas estruturais podem ser detetadas 

(Micci et al. 2001). Dentro deste tipo de anomalias, as mais comumente observadas nas 

células neoplásicas são a amplificação de genes, rearranjos e translocações, deleções e a 

presença de cromossomas marcador. Embora algumas anomalias estruturais não sejam 

vantajosas ou essenciais para o desenvolvimento e progressão da doença, outras são 
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preservadas durante o desenvolvimento tumoral. Alguns tipos de cancro exibem 

alterações cromossómicas estruturais características, como é o caso da leucemia 

mieloide crónica na qual a presença do cromossoma Filadélfia consistentemente 

observada (Coleman & Tsongalis 2002). 

Em conclusão, o estudo do impacto das anomalias cromossómicas na patologia 

não deve descurar o vasto número de mutações somáticas não detetáveis 

microscopicamente. Por vezes, apenas um pequeno/equilibrado rearranjo cromossómico 

é pré-requisito suficiente para um elevado grau de tumorigénese (Heim & Mitelman 

2009). 

 

1.4.3.4. Alterações cromossómicas no cancro da mama 

 Apesar da heterogeneidade genética característica do cancro da mama humano, 

existem determinadas alterações cromossómicas que prevalecem. A nível do número 

cromossómico, as alterações mais frequentemente observadas são ganhos dos 

cromossomas 7, 8, 18 e 20 e monossomias dos cromossomas 6, 8, 11, 13, 16, 17, 22 e X 

(Devilee & Cornelisse 1994, Heim & Mitelman 2009). 

Para além das anomalias cromossómicas numéricas, o cancro da mama em 

humanos também é caracterizado por alterações cromossómicas estruturais. 

Amplificações de oncogenes são, frequentemente, identificadas nos cromossomas 

17q12 (ERBB2), 8q24 (MYC) e 11q13 (CCND1) (Kwei et al. 2010). Na espécie Rattus 

norvegicus, os segmentos homólogos relativos a estes três genes são, respetivamente, as 

regiões 10q32.1, 7q33 e 1q42 (http://www.ensembl.org). Alguns tipos de cancro 

mamário apresentam perdas ou ganhos de braços cromossómicos completos, sendo mais 

comumente observadas perdas do 16q e ganhos do 1q e 16p (Kwei et al. 2010). A perda 

do braço cromossómico 16q é descrita como sendo muito frequente em cancro da mama 

invasivo e in situ (Hungermann et al. 2011). A deleção da região cromossómica 1p36 é 

também bastante comum em cancro da mama humano, estando associada a um maior 

tamanho tumoral, mau prognóstico, metastização nos nódulos linfáticos e taxa de 

recorrência mais elevada (Climent et al. 2010). A ocorrência de translocações não 

recíprocas envolvendo os cromossomas 1, 6 e 16q são, também, frequentemente 

observadas (Thompson et al. 1993). Alterações no cromossoma 17 humano também são 

relevantes no processo de desenvolvimento tumoral mamário contém genes, uma vez 

que este cromossoma, para além de conter o oncogene ERBB2 referido anteriormente, 

contém os genes supressores tumorais p53 e BRCA1 e os oncogenes TOP2A e TAU 
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(Zhang & Yu 2011), cujos homólogos em Rattus norvegicus se localizam nas regiões 

10q24, 10q32.1, 10q31 e 10q32.1, respetivamente (http://www.ensembl.org). As 

alterações no cromossoma 17 humano estão associadas a uma maior agressividade 

tumoral e menor taxa de sobrevivência (Gunn et al. 2010). O isocromossoma 8q é a 

anomalia estrutural do cromossoma 8 mais comum em cancro da mama (Teixeira et al. 

2002) e a translocação t(12;15)(p13;q25) é o rearranjo cromossómico mais bem 

caracterizado a nível molecular (Heim & Mitelman 2009).De entre outros loci 

autossómicos envolvidos na suscetibilidade ao cancro da mama, podem destacar-se as 

regiões 9p21, 10p15, 10q21, 10q22 e 11q13 (Chen et al. 2012, Turnbull et al. 2010). No 

caso dos cromossomas sexuais, também a inativação não aleatória do cromossoma X 

parece estar associada ao cancro da mama (Lose et al. 2008). 

 

1.4.4. NORs no cancro 

Investigadores estabeleceram que as proteínas AgNOR são indicadoras da 

proliferação celular e da atividade dos genes ribossómicos, uma vez que apenas os NOR 

ativos na interfase anterior são corados por nitrato de prata. Os NORs podem variar em 

tamanho e número consoante o estado proliferativo da célula (Olmos et al. 2001). Uma 

atividade aumentada dos NOR indica uma maior exigência na biogénese de ribossomas, 

resultando numa atividade metabólica e celular aumentada. Quando se trata de um 

tumor aneuploide, se os cromossomas que estão em número superior ao normal forem 

aqueles que contêm NORs, a capacidade metabólica das células irá estar aumentada 

(Picha et al. 2000). 

 

1.4.5. Caracterização citogenética de Rattus norvegicus 

A espécie Rattus norvegicus tem uma constituição cariotípica diploide de 42 

cromossomas (2n = 42). O cariótipo é composto por oito pares telocêntricos, três pares 

subtelocêntricos, dois pares acrocêntricos e sete pares metacêntricos, sendo que os 

cromossomas sexuais X e Y são telocêntricos (Hamta et al. 2006).O número de bandas 

observadas depende da condensação dos cromossomas. Assim, os primeiros ideogramas 

da espécie Rattus norvegicus apresentavam apenas 236 bandas G ao total (Levan 1974). 

Hamta et al. (2006), utilizando cromossomas de rato pré-metafásicos e metafásicos com 

diferentes graus de condensação, construíram ideogramas de elevada resolução que 

descrevem a localização de um total de 535 bandas (figura 3) (Hamta et al. 2006). 
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Nos mamíferos, os genes ribossomais 18S e 28S estão, normalmente, associados 

a constrições acromáticas secundárias referidas como NORs, a quais, em humanos, 

localizam-se nos pares cromossómicos 13 a 15, 21 e 22. No rato, estão identificados três 

pares de cromossomas contendo estes genes. O cromossoma 3 é grande e acrocêntrico, 

possuindo um satélite no braço curto. O cromossoma 12 é acrocêntrico e possui uma 

constrição secundária. O rDNA localizado no cromossoma 11 encontra-se muito 

próximo do telómeros do braço curto (Szabo et al. 1978). 

 

 

1.5. Alterações metabólicas associadas ao cancro 

A proliferação celular implica a replicação de todos os conteúdos celulares e, 

para que tal aconteça, é necessária energia. Para esta finalidade, as células eucarióticas 

animais recorrem a dois processos: glicólise e fosforilação oxidativa. O processo de 

glicólise, que ocorre no citoplasma, consiste numa sequência de reações onde há a 

conversão de uma molécula de glucose em duas moléculas de piruvato, com libertação 

de dois ATP. Após esta etapa inicial, seguem-se dois eventos principais: o ciclo de 

Krebs (ciclo do ácido tricarboxílico (TCA) ou ciclo do ácido cítrico) e a fosforilação 

oxidativa. Há produção de até 30 ou 32 moléculas de ATP pela transferência de eletrões 

desde o NADH ou FADH2 (formados durante a glicólise) até ao O2, formando-se H2O. 

Durante a transferência de eletrões na cadeia respiratória, há o transporte de protões 

para a matriz mitocondrial, gerando um potencial eletroquímico. Este gradiente de 

Figura 3: Ideograma de Rattus norvegicus macho (adaptado de Hamta et al. 2006). 

 

1             2            3            4      5            6           7           8           9          10 
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protões funciona como força motriz para síntese de ATP pela ATP sintase (Berg et al. 

2008, Marie & Oba-Shinjo2011).  

Quando o oxigénio se encontra em níveis baixos ou está ausente, o produto final 

da glicólise é o lactato, resultado do processo de fermentação láctica que pode ocorrer, 

por exemplo, em células musculares sujeitas a condições de esforço físico intenso (Berg 

et al. 2008). 

 

As células tumorais possuem características histológicas, genéticas e 

bioenergéticas bastante distintas daquelas observadas nas células normais. A 

transformação maligna implica uma regulação genética alterada, reprogramação 

metabólica e modificações no microambiente tumoral (Jose et al. 2011). 

Uma das características das células tumorais é o seu metabolismo glicolítico 

aumentado, sendo este considerado como um dos fatores chave para a progressão e 

transformação maligna (Ortega et al. 2009). A produção de ATP através desta via é 

mais rápida, ainda que menos eficiente (Pfeiffer et al. 2001). Na maior parte das células 

de mamífero, a produção de lactato é reprimida pela presença de oxigénio, ocorrendo 

fosforilação oxidativa a nível mitocondrial, a qual culmina com a oxidação do piruvato 

em CO2 e H2O. Esta condição é designada por “Efeito Pasteur”. Quando na presença de 

oxigénio ocorre a conversão de glucose em lactato, o processo metabólico denomina-se 

“Efeito de Warburg” (Gatenby & Gillies 2004). Estudos recentes indicam que o 

aumento da glicólise se deve à inativação de genes supressores tumorais (ex.: p53)e à 

ativação de proto-oncogenes (ex.: Myc, Ras), vias de sinalização (ex.: fosfatidilinositol 

3-cinase(PI3K)) e fatores de transcrição (ex.: fator induzido por hipoxia(HIF-1)) 

(Hamanaka & Chandel 2012, Vander Heiden et al. 2009). Em células tumorais também 

já foram descritas mutações no genoma mitocondrial, alterações no número e estrutura 

das mitocôndrias e redução da atividade da cadeia respiratória (Saks 2007). A escolha 

da glicólise em detrimento da fosforilação oxidativa pode ser explicada, em parte, pela 

necessidade de metabolitos glicolíticos para a síntese de aminoácidos, lípidos, 

nucleótidos e NADPH (Hamanaka & Chandel 2012).   

Estudos de proteómica, transcritómica e funcionalidade em células e/ou 

mitocôndrias isoladas de cancros humanos sugerem que a progressão e agressividade 

tumoral estão associadas a um aumento na glicólise e diminuição da atividade 

bioenergética mitocondrial (Ortega et al. 2009, Simonnet et al. 2002). Um ambiente 

com reduzidos níveis de oxigénio (hipoxia) constitui um dos fatores que condiciona o 
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metabolismo celular tumoral. Quando expostas a hipoxia, as células sintetizam o HIF-1, 

o qual aumenta a expressão do transportador de glucose 1 (GLUT-1), a atividade 

enzimática glicolítica e metastização tumoral, estando associado a resistência à 

terapêutica (Cairns et al. 2011). Os investigadores atribuem ao GLUT-1 a manutenção 

do transporte de glucose na maior parte dos tipos celulares (Manolescu et al. 2007) e em 

diferentes tipos de cancro, incluindo o cancro da mama (Godoy et al. 2006, Kang et al. 

2002).    

Para além da proteína GLUT-1, várias outras apresentam alterações na sua 

expressão e/ou funcionalidade. Entre elas destacam-se a lactato desidrogenase (LDH) 

(Fantin et al. 2006), o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF), o GLUT-4 

(Shaw 2011) e o PI3K (Shaw & Cantley 2006). Para além destas, alguns estudos 

incidem, também, sobre as enzimas gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e 

ATP sintase. As funções celulares do GAPDH são diversas e complexas, pelo que o 

comprometimento do seu funcionamento pode contribuir de forma significativa para 

várias patologias, sendo que, na maioria dos cancros, a sua expressão encontra-se 

elevada (Colell et al. 2009). Uma das formas através da qual a GAPDH condiciona o 

desenvolvimento tumoral é a interação com o fator estimulador de colónias (CSF-1). O 

CSF-1 parece atuar como uma citocina hematopoiética, regulando a proliferação dos 

macrófagos e a diferenciação invasiva. Os níveis de expressão deste fator podem ser 

usados como um marcador de crescimento celular tumoral, podendo estar clinicamente 

associados a um mau prognóstico. A GAPDH, ao estabilizar o mRNA do CSF-1, 

mantém a sua expressão, contribuindo para o desenvolvimento tumoral (Chambers 

2009). Em relação à ATP sintase, os investigadores têm vindo a confirmar que a 

expressão desta enzima se encontra alterada em carcinomas de rato (de Heredia et al. 

2000) e humano (Cuezva et al. 2004, Isidoro et al. 2005). Vários estudos têm vindo a 

salientar a importância dos baixos níveis de ATP sintase no metabolismo das células 

cancerosas. A análise de tumores provenientes de diferentes tecidos revela que a 

expressão da subunidade catalítica da ATP sintase (β-F1-ATP sintase) está afetada, 

indicando que os mecanismos reguladores da diferenciação mitocondrial estão alterados 

(Solaini et al. 2011). Análises realizadas a nível epigenético indicam que a 

hipermetilação do promotor do gene da β-F1-ATP sintase reduz a sua expressão em 

células leucémicas, limitando a atividade mitocondrial e aumentando a glicólise (Li et 

al. 2010). Em cancro da mama, do pulmão e do cólon foi descrita a inibição seletiva da 

expressão desta mesma subunidade através da inibição da transcrição do mRNA 
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(Willers et al. 2010) e pela sobre-expressão do fator inibitório 1 (IF-1) (Sánchez-Cenizo 

et al. 2010). 

No que diz respeito ao processo de metastização, existem evidências que as 

células com elevado poder de metastização possuem uma atividade aumentada da 

subunidade alfa da ATP sintase (Pan et al. 2011). Foi demonstrado, também, que a 

atividade da ATP sintase é essencial para a execução eficaz da apoptose em células 

dependentes da fosforilação oxidativa como principal processo de obtenção de energia. 

Esta enzima participa no processo de morte celular através do controlo da produção de 

espécies reativas de oxigénio (ROS) (Santamaria et al. 2006). 

A maioria das células tumorais, apesar de apresentar um metabolismo glicolítico 

bastante aumentado, é capaz de realizar respiração aeróbia quando necessário. Este 

facto aponta para a ausência de danos nas enzimas mitocondriais e nos complexos da 

cadeia de transporte de eletrões (Frezza & Gottlieb 2009). Portanto, devido à 

heterogeneidade de cada tipo de tumor, a sua capacidade de fosforilação oxidativa 

deverá ser avaliada a fim de se determinar se o aumento da glicólise é devido a 

alterações mitocondriais ou a alterações genéticas e no microambiente tumoral (Frezza 

& Gottlieb 2009).  

Tendo em conta que, sob determinadas condições, a maioria das células tumorais 

é capaz de realizar fosforilação oxidativa, alguns investigadores têm direcionado a sua 

atenção para esta via metabólica. Os estudos têm culminado em duas principais 

observações: em células tumorais, as mitocôndrias exercem a sua atividade, mas a uma 

menor taxa (Bellance et al. 2009), ou são a principal fonte de ATP (Fogal et al. 2010, 

Griguer et al. 2005, Moreno-Sánchez et al. 2007, Rodríguez-Enríquez et al. 2010). Com 

efeito, as células que utilizam a glicólise para a obtenção de ATP não convertem a 

totalidade do piruvato em lactato. Pelo contrário, uma pequena fração é direcionada para 

o ciclo de Krebs, no qual são sintetizados precursores necessários noutras vias 

metabólicas (DeBerardinis et al. 2007).  

Atualmente parece não existir um conhecimento consistente acerca do 

metabolismo das células tumorais, sendo necessários mais estudos para uma melhor 

compreensão (Saks 2007). 

 

1.5.1. Processos bioenergéticos como alvos terapêuticos 

Uma das formas de combater a progressão do cancro é a quimioprevenção. Esta 

é caracterizada pela utilização de agentes que abrandam, revertem ou inibem o processo 
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de carcinogénese, reduzindo, assim, o risco de desenvolvimento celular maligno. O 

objetivo desta abordagem é, então, eliminar as células tumorais antes que estas se 

tornem malignas. Vários estudos têm vindo a demonstrar que, em células tumorais, 

alguns agentes quimiopreventivos ativam a apoptose mediada por via mitocondrial, 

indicando que as mitocôndrias podem ser um possível alvo para as terapias de 

quimioprevenção (Hail 2005). 

Buijs et al. (2009) avaliaram os efeitos anti-glicolíticos do 3-bromopiruvato (3-

BrPA) em tumores mamários em rato. Verificaram que este agente era eficaz e que 

possuía uma elevada especificidade, uma vez que a sua ação anti-glicolítica apenas se 

observou nas células tumorais (Buijs et al. 2009). Mais recentemente, Queirós e 

colaboradores (2012) também demonstraram que este composto, em células de cancro 

da mama, reduz a atividade glicolítica e induz apoptose celular (efeito citotóxico). Estes 

autores também verificaram que o butirato (também um agente anti-proliferativo) 

potencia a ação do 3-BrPA, especialmente em células resistentes. 

A enzima piruvato desidrogenase (PDH) é responsável pela conversão do 

piruvato em acetilCo-A e é regulada pela piruvato desidrogenase cinase (PDK). Sun et 

al. (2010) conduziram um estudo onde testaram o efeito do agente dicloroacetato 

(DCA), inibidor da PDK, no desenvolvimento de cancro da mama em rato. Verificaram 

que, in vitro, o DCA inibia o crescimento das linhas celulares de cancro mamário 

através da reversão do fenótipo glicolítico. In vivo, houve uma redução no número de 

metástases pulmonares observadas macroscopicamente. Os investigadores concluíram 

que o DCA possui propriedades anti-proliferativas e inibitórias da metastização (Sun et 

al. 2010). 

Um dos fatores que afeta o crescimento tumoral é a vascularização. Uma 

vascularização adequada é necessária para que as células recebam oxigénio e nutrientes. 

As células adjacentes aos capilares recebem a quantidade normal de oxigénio, ao 

contrário das que se encontram mais afastadas. Neste caso, as células encontram-se num 

ambiente de hipoxia. Esta condição afeta a dinâmica, estrutura e função mitocondrial, 

exercendo um efeito inibitório na fosforilação oxidativa. Os baixos níveis de oxigénio 

inibem o complexo ATP sintase e, consequentemente, há uma diminuição da respiração 

aeróbia. Perante as evidências de que a hipoxia favorece o desenvolvimento tumoral, os 

investigadores têm vindo a estudar a hiperóxia como meio terapêutico (Solaini et al. 

2011).  
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Em conclusão, para um controlo mais eficaz do cancro será necessário o 

emprego de estratégias terapêuticas que combinem o estudo de ambas as vias 

metabólicas (glicólise e fosforilação oxidativa), podendo, assim, ser aplicada aquela que 

mais se adequa a cada situação (Gogvadze et al. 2010).  

 

1.6. Efeitos do exercício físico no cancro 

Uma vez que a atividade física afeta todos os tecidos e órgãos do organismo, 

exercendo uma atividade multifatorial, nos últimos anos tem vindo a ser estudado o 

efeito do exercício físico (tapete rolante, natação e roda voluntária) no cancro utilizando 

modelos animais (Baldwin 2000). A comunidade médica reconhece que a atividade 

física melhora a qualidade de vida dos doentes oncológicos, bem como atenua os efeitos 

da quimioterapia e aumenta a taxa de sobrevivência.Contudo, os mecanismos 

subjacentes a estes efeitos permanecem pouco compreendidos (Newton & Galvão 

2008).  

No que diz respeito ao cancro da mama, foram descritos efeitos benéficos do 

exercício físico ao nível da incidência tumoral, multiplicidade e crescimento (Rogers et 

al. 2008). Evidências epidemiológicas apontam para um efeito protetor da atividade 

física no cancro da mama, no entanto existem relatos de casos em que o oposto também 

se verifica (Goh et al. 2012, Holick et al. 2008). Tanto em humanos como em modelos 

animais, verifica-se um aumento na produção de ROS durante a atividade física. Perante 

esta situação, a capacidade antioxidante do organismo pode ser excedida, ocorrendo 

danos oxidativos. No entanto, durante o exercício moderado há, também, a ativação de 

fatores de transcrição, enzimas antioxidantes e proteínas metabólicas, o que pode 

originar uma proteção antioxidante acrescida (Goh et al. 2012). 

Durante a atividade física, ocorrem alterações a nível das vias metabólicas, as 

quais podem modular a reprogramação bioenergética que ocorre durante a 

carcinogénese. Assim, o processo patológico poderá ser inibido ou estimulado pelo 

exercício físico dependendo da sua intensidade e duração (Thompson et al. 2009). 

Alguns investigadores verificaram que roedores (ratos e murganhos) exercitados 

apresentavam uma diminuição na vascularização e no crescimento tumoral e um 

aumento da resposta imunitária. Uma das explicações sugeridas foi a diminuição do 

fluxo sanguíneo para as massas tumorais, uma vez que o sangue seria direcionado para 

os músculos em atividade durante o esforço físico. Esta situação levaria a uma redução 

da disponibilidade de nutrientes e outros substratos necessários para a manutenção da 



Introdução 

 

20 

 

atividade metabólica. Para além disso, o lactato produzido durante a atividade física e 

pelos tumores seria, através da gluconeogénese, convertido em glucose. Esta, por sua 

vez, seria direcionada, uma vez mais, para o músculo, limitando ainda mais a sua 

disponibilidade nas células tumorais (Bacurau et al. 2000, Zielinski et al. 2004). 

Apesar das diferentes descobertas, são ainda necessários estudos 

complementares para confirmar a natureza das interações entre o exercício físico e o 

metabolismo do cancro. 
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2. OBJETIVOS 

  

Com este estudo pretendeu-se caracterizar citogeneticamente os tumores por 

meio de técnicas clássicas de bandeamento e avaliar o efeito do exercício físico 

prolongado na expressão das proteínas ATP sintase e GAPDH (através de 

imunoblotting) em tumores mamários de rato induzidos quimicamente por MNU. 

Pretendeu-se, também, comparar a expressão destas duas proteínas em células mamárias 

epiteliais e fibroblastos.  

Para além destes objetivos principais, este trabalho teve ainda por finalidades o 

estabelecimento e manipulação do modelo animal  de cancro da mama (desde a indução 

química de cancro da mama à monitorização dos animais ao longo do protocolo 

experimental). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O protocolo animal utilizado no presente trabalho foi realizado no âmbito de um 

projeto de investigação científica (PTDC/DES/114122/2009 financiado pela FCT e pelo 

FEDER (Compete, FCOMP-01-0124-FEDER-014707)). Os procedimentos realizados 

neste trabalho estão de acordo com a Diretiva 2010/63/EU do Parlamento Europeu e do 

Conselho e com o Parecer nº 62 (62/CNECV/2011) do Conselho Nacional de Étca para 

as Ciências da Vida. Durante o protocolo experimental do projeto mencionado 

realizaram-se os seguintes procedimentos: 

 

3.1. Animais e condições experimentais 

Utilizaram-se41 fêmeas Sprague-Dawley, com 20-27 dias de idade,com 

156,09±21,77 g de peso, adquiridas à empresa Harlan (Barcelona, Espanha). Os animais 

foram mantidos em gaiolas de policarbonato com cantos redondos (de forma a facilitar a 

sua limpeza), em condições ambientais controladas de temperatura (23 ± 2ºC), 

humidade (55% ± 5%) e ciclo de luminosidade (12 horas de luz). Para enriquecimento 

ambiental, colocaram-se tubos de plástico duro nas gaiolas.Providenciou-se ração em 

pellet(Standard Diet, Mucedola, Itália) e água engarrafadaad libitum. A manutenção dos 

animais e a sua manipulação estiveram de acordo com a diretiva 86/609/CEE (Decreto-

Lei 129/92, de 6 de Julho 1992). 

 

3.2. Distribuição dos animais por grupos 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente, formando-se quatro grupos: MNU 

ativo (n=11), MNU sedentário (n=11), controlo ativo (n=10) e controlo sedentário 

(n=9).  

 

3.3. Administração de MNU 

Num recipiente envolto em papel de alumínio, o 1-metil-1-nitrosureia (MNU, 

Sigma
®

 N1517) foi dissolvido em soro fisiológico imediatamente antes da sua 

aplicação, ajustando-se o pH para 4,0. Nos animais dos grupos MA e MS (aos 50 dias 

de idade) injetou-se intraperitonealmenteo MNU (50 mg MNU/kg de peso corporal). 
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3.4. Exercício em tapete rolante 

Os animais foram exercitados num tapete rolante (Treadmill 1180; Harvard 

Apparatus) à velocidade de 20 m/min, 1 hora/dia, 5 dias/semana, durante 8 meses. De 

forma a sujeitar os grupos sedentários ao mesmo stress dos grupos exercitados, 

colocaram-se esses animais no tapete durante 1 hora/dia. 

 

3.5. Eutanásia dos animais 

Os animais foram eutanasiados através da administração intraperitoneal de um 

cocktail de ketamina (75 mg/kg, Imalgene
®
 1000, Merial) e xilazina 2% (10 mg/kg, 

Rompum
®
, Bayer Healthcare). 

 

 

3.6. PROTOCOLO DE CITOGENÉTICA 

Para efeitos de análise citogenética, colheram-se amostras de tecido mamário 

normal de um animal controlo sedentário e de tecido mamário tumoral de um animal 

MNU sedentário.   

 

3.6.1. Colheita do tecido mamário tumoral e normal 

Em condições de assepsia, recolheram-se as amostras de tecido mamário normal 

e tumoral para tubos com meio RPMI 1640 (Biological Industries) suplementado com 

soro de vitela fetal (SVF) (7%), sendo, de imediato, transportadas para o Laboratório de 

Citogenética do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD). 

 

3.6.2. Sementeira 

Toda a parte de sementeira realizou-se numa câmara de fluxo laminar vertical, 

tomando-se todas as medidas de assepsia necessárias para se evitarem contaminações 

(uso de máscara e luvas esterilizadas, limpeza da câmara e material com álcool e 

utilização da chama). Colocou-se o material biológico numa placa de Petri para se 

proceder à sua desagregação mecânica (com bisturi). Com uma pipeta, colocaram-se os 

fragmentos nas caixas de cultura e adicionou-se 5 ml de meio RPMI 1640 suplementado 

com SVF (7%) a cada caixa de cultura de 50 cm
3
, assim como antibióticos (penicilina e 

estreptomicina). Todas as caixas de cultura foram devidamente identificadas e 
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colocadas na estufa (37ºC, 5% CO2) em posição invertida para permitir aos fragmentos 

aderirem à superfície. 

Observaram-se, diariamente, as caixas para verificar a evolução do crescimento 

celular e a presença/ausência de possíveis contaminações. Mudou-se o meio de cultura 

sempre que este apresentava uma coloração indicadora de acidez (tom rosa ou 

amarelado resultante dos produtos metabólicos produzidos pelas células) ou quando se 

verificava a presença de células mortas em suspensão. Quando se observou a formação 

de várias colónias e a presença de células em divisão procedeu-se à manipulação das 

caixas. 

 

3.6.3. Manipulação 

Realizaram-se dois protocolos:  

a) Adicionaram-se 3 gotas de colcemide (Biological Industries, 10 μg/ml) a cada 

caixa de cultura, deixando atuar durante 2 horas. O colcemide atua como 

inibidor mitótico, impedindo a formação do fuso acromático, pelo que as células 

permanecem em metafase;  

b) Adicionaram-se de 25 µl de bromodeoxiuridina (BrdU) (0,03 g/10ml) a cada 

caixa de cultura, deixando atuar durante 17 horas. Seguiu-se a adição de 3 gotas de 

colcemide, deixando atuar durante 2 horas. O BrdU é utilizado para sincronizar o ciclo 

celular, de forma a obter o maior número possível de cromossomas metafásicos. 

Funciona como análogo da timina, bloqueando o ciclo celular na fase S. 

 

3.6.3.1. Adição de tripsina às células 

 Removeu-se o meio das caixas de cultura para os respetivos tubos, adicionou-se 

1 ml de tripsina (0,25%) às caixas e colocaram-se na placa de aquecimento (37ºC), 

durante 2 min. Depois de se verificar, por observação ao microscópio, que as células se 

soltaram devidamente, retirou-se a tripsina contendo as células para os respetivos tubos. 

Colocaram-se os tubos contendo as células a centrifugar (1200 rpm, 10 min) e decantou-

se o sobrenadante. Como algumas células ainda permaneceram aderidas à superfície da 

caixa de cultura, adicionou-se 5 ml de meio completo e colocaram-se as caixas 

novamente na estufa. 
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3.6.3.2. Choque hipotónico 

 Para facilitar a dispersão dos cromossomas no espalhamento, as células são 

sujeitas a uma solução hipotónica de cloreto de potássio (KCl). Esta solução entra nas 

células por osmose, pelo que estas ficam túrgidas. A solução hipotónica preparou-se no 

dia e, para tal, utilizou-se uma solução de KCl (0,075M) e SVF na proporção de 8:1, 

respetivamente. Adicionou-se o SVF à solução de KCl (ambos a 37ºC) no momento 

anterior à sua utilização. Utilizando uma pipeta, as células dos tubos foram 

cuidadosamente ressuspensas em, aproximadamente, 10 ml de solução hipotónica. 

Colocaram-se os tubos a incubar a 37ºC, durante 25 min. Após a incubação, os tubos 

foram centrifugados a 1200 rpm, durante 10 min. Decantou-se o sobrenadante. 

 

3.6.3.3. Lavagem com fixador 

A solução de fixador preparou-se no dia e, para tal, utilizou-se metanol e ácido 

acético (ambos da Panreac) na proporção 3:1, respetivamente. Depois de preparado, 

colocou-se o fixador a 4ºC. Aos tubos adicionou-se, lentamente e sob agitação, o 

fixador previamente refrigerado. Colocaram-se os tubos a incubar a -18ºC durante, no 

mínimo, 10 min. Após a incubação, centrifugaram-se os tubos a 1200 rpm, durante 10 

min. Decantou-se o sobrenadante e fizeram-se mais 2 lavagens com fixador. Após a 

última lavagem, decantou-se o sobrenadante, deixando, aproximadamente, 0,5 ml da 

suspensão celular para fazer o espalhamento.  

A utilização de uma solução fresca de fixador tem por objetivo a remoção da 

água e o endurecimento das membranas e cromatina, preservando-se a estrutura celular. 

A primeira lavagem com fixador deve ser lenta e sob agitação, de forma a evitar-se a 

formação de um agregado sólido, o qual levaria à obtenção de preparações sujas e com 

baixo índice mitótico. 

 

3.6.4. Espalhamento 

 A etapa do espalhamento é muito importante, porque uma má técnica pode 

comprometer todas as etapas até aí efetuadas. As condições para realizar este 

procedimento devem ser as ideais. As lâminas têm de ser devidamente limpas com 

álcool ou água destilada e a temperatura e humidade do ambiente devem ser adequadas 

para a obtenção de bons resultados.  

 Para o espalhamento, agitou-se a suspensão celular e pipetaram-se 10 µl que 

foram colocados em duas zonas da lâmina. Colocaram-se as lâminas a secar na placa de 
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aquecimento (≈ 65ºC) e observaram-se ao microscópio de contraste de fase (Zeiss 

Axostat, objetiva 10x) para verificar a qualidade. As preparações de boa qualidade 

devem apresentar cromossomas de cor cinza a cinza escura, pouco ou nenhum 

citoplasma, poucos cromossomas demasiado dispersos, poucas metafases incompletas, 

pouca sobreposição de cromossomas e ausência de resíduos (ex.: pó de talco das luvas). 

 Deixaram-se as lâminas a envelhecer na placa de aquecimento (60ºC) durante 30 

min. Esta etapa permite a obtenção de um padrão de bandas mais nítido e com melhor 

contraste.  

 

3.6.5. Bandeamento GTL 

 Colocaram-se as lâminas num coplin com tripsina a 1,6% (Difco Laboratories) 

em solução salina 0,9% KCl (Panreac) (37ºC) durante 30 segundos e, seguidamente, 

lavaram-se em solução salina (NaCl) a 0,9% e em tampão Gurr (Gibco, Life 

Technologies), à temperatura ambiente (TA). Após as lavagens, colocaram-se as 

lâminas em corante Leishman a 20% (Merck), durante 5 min, à TA. Depois, lavaram-se 

em tampão Gurr e, por último, em água destilada, à TA. Secaram-se as lâminas com 

papel absorvente e observaram-se ao microscópio ótico (Zeiss Axioskop 40 e Nikkon 

Eclipse, com os programas Cytovision Applied Imaging e CW 4000 Karyo-Leica, 

respetivamente). 

 

3.6.6. Bandeamento CBL 

As lâminas utilizadas para o bandeamento C são aquelas que foram visualizadas 

em bandas G. Após a análise das metafases, com as referências microscópicas 

devidamente assinaladas, procede-se à realização desta técnica. 

 

3.6.6.1. Tratamento com ácido clorídrico (HCl) 

Colocaram-se as lâminas em HCl0,2N durante uma hora, à TA (o HCl remove 

elevadas quantidades de purinas e de proteínas histónicas e não histónicas). Passado o 

tempo, lavaram-se em água destilada, à TA. 

 

3.6.6.2. Tratamento com hidróxido de bário (Ba(OH)2 

Colocaram-se as lâminas na solução de Ba(OH)2 a 5%, durante 3s, a 50ºC (o 

Ba(OH)2 é uma base fraca que desnatura o DNA dos cromossomas). Posteriormente, 
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lavaram-se as lâminas duas vezes em água destilada a 60ºC. Durante as lavagens, 

agitaram-se as lâminas para remover o precipitado formado.  

A imersão das lâminas em Ba(OH)2 realizou-se a temperatura elevada para 

promover uma desnaturação mais eficaz do DNA. O tempo de incubação nesta solução 

é de extrema importância, uma vez que demasiado tempo provoca o aumento de volume 

e distorção dos cromossomas, tornando-os praticamente indetetáveis. Por sua vez, com 

pouco tempo de incubação, obtêm-se bandas semelhantes às GTL.  

 

3.6.6.3. Tratamento com citrato de sódio salino (2xSSC) 

Colocaram-se as lâminas em 2xSSC, durante uma hora, a 60ºC. Posteriormente, 

lavaram-se as lâminas em água destilada à TA. Com este tratamento, removeram-se as 

proteínas degradadas em solução e estimulou-se a rápida renaturação do DNA altamente 

repetitivo localizado no centrómero. 

 

3.6.6.4. Coloração com Leishman 

Para ser possível a visualização dos centrómeros, as lâminas foram imersas em 

corante de Leishman por 30 minutos. Seguidamente, foram lavadas em água destilada à 

TA. Depois de secas, observaram-se ao microscópio ótico. As regiões coradas 

correspondem apenas àquelas que sofreram renaturação, ou seja, os centrómeros. 

 

3.6.7. Bandeamento NOR 

 Fez-se o espalhamento da lâmina e esta foi colocada na placa de aquecimento 

(≈65ºC) por 15 min. Entretanto, num eppendorf e no escuro, preparou-se a mistura de 

60 µl de AgNO3 (50%) e 30 µl de solução de gelatina (2:1). Pipetaram-se 45 µl da 

mistura em cada extremidade da lâmina e colocou-se uma lamela por cima. 

Seguidamente, colocou-se a lâmina na placa de aquecimento a 65ºC durante 2-3 min 

(até a solução apresentar coloração castanha alaranjada). Após este período de tempo, 

removeu-se a lamela passando a lâmina em água destilada. Procedeu-se à coloração 

com Leishman (5 min, no máximo) e observou-se ao microscópio ótico. 
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3.7. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE DA 

EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NO METABOLISMO 

Para efeitos de análise de proteínas metabólicas, utilizaram-se células tumorais 

mamárias (células epiteliais e fibroblastos) provenientes de amostras colhidas de três 

animais do grupo MNU sedentário e de três animais do grupo MNU ativo.   

 

3.7.1. Tratamento inicial das células 

Colocaram-se as células mamárias tumorais de ratos exercitados e sedentários 

(fibroblastos e células epiteliais) em tubos Falcon (SARSTEDT
®

) de 14 ml. 

Suspenderam-se as células em 100 µl de SDS 1% para provocar a lise celular. 

Seguidamente, em tubos eppendorf devidamente identificados, colocaram-se 100 µl de 

cada amostra. Para garantir a ocorrência de lise celular, sujeitou-se, posteriormente, 

cada amostra a um processo de sonicação (Sonics
®
, Vibra Cell

TM
), a 60% de amplitude, 

com a duração de 10 segundos cada. 

 

3.7.2. Quantificação da proteína total 

Pipetaram-se 5 µl de cada amostra e de padrões de albumina com diferentes 

concentrações para tubos eppendorf. Seguidamente, adicionaram-se 125 µl de reagente I 

(BioRad
®
 RC-DC protein assay) e agitaram-se os tubos no vórtex. Adicionaram-se 125 

µl de reagente II (BioRad
®
 RC-DC protein assay) e agitaram-se, novamente, os tubos 

no vórtex. Posteriormente, centrifugaram-se as amostras a 15000 rpm, durante 5 min. 

Descartou-se o sobrenadante e secaram-se os tubos em papel absorvente. Após a 

secagem, adicionaram-se 125 µl de reagente I e agitaram-se os tubos no vórtex. 

Seguidamente, adicionaram-se 40 µl de reagente II, agitaram-se os tubos no vórtex e 

descartou-se o sobrenadante. Por fim, procedeu-se à secagem do pellet na SpeedVac 

(SC210A SpeedVac
®
 Plus Termo Savant). 

Preparou-se a solução A’ juntando-se 1 ml de reagente A (BioRad
®
 RC-DC 

protein assay) a 20 µl de reagente S (BioRad
®
 RC-DC protein assay). Posteriormente, 

adicionaram-se 50 µl de solução A’ às amostras e padrões e agitaram-se os tubos no 

vórtex. Adicionaram-se 400 µl de reagente II e agitaram-se, novamente, os tubos no 

vórtex. Após 15 min de incubação à TA, pipetaram-se 200 µl de cada amostra (em 

duplicado) para uma placa e prosseguiu-se com a leitura de absorvência a 750 nm num 

leitor de placas (Thermo Scientific Multiskan GO).  
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Os valores obtidos apenas permitiram a utilização de dois animais para análise 

por imunoblotting (um do grupo MNU sedentário e um do grupo MNU ativo), uma vez 

que a quantidade de proteína total dos restantes revelou ser insuficiente. 

 

3.7.3. Imunoblotting para análise de proteínas metabólicas 

Para cada eppendorf, pipetou-se, de cada amostra, o volume correspondente a 10 

µg de proteína e perfez-se o volume de 100 µl com tampão tris salino (TBS) 1x. 

Adicionou-se 100 µl de cada amostra (analisadas em triplicado) nos respetivos poços do 

sistema de slot-blot e, sob vácuo, transferiu-se as amostras para membranas de 

nitrocelulose. As membranas foram, então, bloqueadas numa solução de 5% de leite em 

pó preparada em tampão tris salino com Tween 20 (TBS-T). Após uma hora sob 

agitação, incubaram-se as membranas com o respetivo anticorpo primário anti-GAPDH 

(rabbit polyclonal: ab9485 abcam) ou anti-ATP sintase subunidade beta (mouse 

monoclonal ab14730 abcam), diluído 1:1000 em solução de bloqueamento e deixou-se 

incubar à TA durante uma hora, sob agitação. Após a lavagem das membranas com 

TBS-T, 3 vezes, 10 min cada (com agitação), adicionou-se o anticorpo secundário (anti-

rabbit ou anti-mouse, diluído1:1000 em solução de bloqueamento) e deixou-se incubar 

à TA durante uma hora (com agitação). As membranas foram posteriormente lavadas 

com TBS-T, 3 vezes, 10 min cada (com agitação). De seguida, procedeu-se à deteção da 

marcação por quimioluminiscência e posterior revelação, utilizando-se para o efeito 

filmes de raio-X (Sigma
®
, Kodak Biomax Light Film). Os filmes obtidos foram 

digitalizados no equipamento Gel Doc XR System e determinou-se posteriormente a 

densidade ótica com o programa ImageLab
TM 

(BioRad
®
), versão 3.0. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estabelecimento de culturas celulares a partir dos fragmentos tumorais 

Após a amostra de tecido mamário ser colocada em cultura, observou-se, 

diariamente, a sua evolução utilizando o microscópio invertido para avaliar o estado de 

confluência e a morfologia, assim como possíveis contaminações por bactérias ou 

fungos). Na figura 4 são apresentadas as etapas da formação de uma colónia de células. 

No presente trabalho, a formação de colónias demorou, aproximadamente, uma semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando, num frasco de cultura se observaram 2 a 3 colónias em que as células 

apresentavam uma boa morfologia (figura 5A) procedeu-se à sua manipulação. Se as 

colónias apresentavam células vacuolizadas, o número de metafases obtidas foi 

reduzido, uma vez que a vacuolização é um indicador de morte celular. 

Na figura 5A encontra-se uma colónia com presença de muitas células em 

divisão a partir de um fragmento de tecido e na figura 5B verifica-se a existência de 

células vacuolizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diferentes etapas na formação de uma colónia (amostra tumoral). (A) Início de uma 

colónia com três células; (B) Presença de muitas células; (C) Colónia já completamente formada 

(fechada). Ampliação 40x. 

A C B 

Figura 5:Células tumorais. (A) Colónia em boas condições para manipular 

(presença de muitas células em divisão) e (B) Colónia com presença de células 

vacuolizadas (setas). Ampliação 40x. 

A B 
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4.2. Obtenção de cromossomas metafásicos 

Para que a análise citogenética por bandeamento clássico seja possível são 

necessários cromossomas metafásicos. Utilizaram-se dois protocolos: num aplicou-se 

inicialmente apenas colcemide (2h) e no outro aplicaram-se BrdU (17h) e colcemide 

(2h). Exemplos de cromossomas metafásicos resultantes de ambos os protocolos 

encontram-se na figura 6. Como se pode observar, os cromossomas metafásicos obtidos 

pelo tratamento com BrdU e colcemide (figura 6B) apresentam-se bastante mais 

distendidos e, portanto, exibem mais bandas, do que os cromossomas metafásicos 

resultantes do tratamento só com colcemide (figura 6A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além da aplicação de inibidores mitóticos e agentes sincronizadores, as 

etapas de lise celular, lavagem com fixador e espalhamento são, também, muito 

importantes para a obtenção de metafases de boa qualidade (pouco citoplasma, 

cromossomas bem espalhados com pouca ou nenhuma sobreposição). Observando a 

figura 7A,verifica-se a presença de muito citoplasma e cromossomas muito sobrepostos. 

Pelo contrário, a figura 7B representa uma metafase de muito boa qualidade, na medida 

em que tem muito pouco citoplasma, os cromossomas estão bem espalhados e 

individualizados e apenas se verifica uma sobreposição. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cromossomas metafásicos de amostra tumoral (com bandeamento GTL) obtidos 

pela aplicação de colcemide (A) e de BrdU e colcemide (B). Ampliação 100x. 

B A B 
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4.3. Bandeamento GTL 

Após a obtenção de cromossomas metafásicos com boa qualidade para análise, 

procedeu-se ao bandeamento GTL. Duas metafases tumorais, uma com e a outra sem 

bandeamento G, encontram-se representadas na figura 8. Comparando as figuras 8A e 

8B, destaca-se a importância do bandeamento G para a identificação cromossómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O tempo da etapa inicial do processo de bandeamento (tratamento com tripsina) 

é crucial para a obtenção de bandas G bem definidas. Na figura 9, há a comparação do 

efeito de diferentes tempos de tripsina numa mesma metafase tumoral. Como se pode 

A B 

Figura 8:Metafases tumorais sem bandeamento G (corada com Leishman) (A) e com 

bandeamento GTL (B). Ampliação 100x. 

Figura 7: Metafase de má qualidade (A) e de boa qualidade (B) com coradas com Leishman (ambas 

tumorais). Ampliação 100x. 

A B 
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observar, apenas mais alguns segundos de tripsina podem resultar num bandeamento G 

muito mais bem definido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura10encontram-se representados uma metafase normal e correspondente 

cariótipo organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diferentes tempos de tripsina na mesma metafase tumoral. (A) 20 segundos e (B) 24 

segundos. Ampliação 100x. 

A B 

Figura 10: (A) Metafase normal e (B) cariótipo organizado (2n=42, XX). Ampliação 

100x. 
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Na análise das amostras tumorais detetaram-se dois casos de aneuploidia 

(monossomia 12) (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise por bandeamento G, detetaram-se, também, dois casos de poliploidia 

(figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A contagem do número de cromossomas é de extrema importância para uma 

avaliação da estabilidade e diversidade genética tumoral. A contagem do número 

cromossómico em 103 metafases tumorais revelou que cerca de 54% das células 

apresentam um cariótipo diploide e um nível de tetraploidia inferior a 2% (figura 13). 

 

 

Figura 12:Metafase com 84 (A) e 75 (B) cromossomas. Ampliação 100x. 

A B 

Figura 11: Caso de aneuploidia (2n=41, XX, -12). Ampliação 

100x. 
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4.4. Bandeamento CBL 

Em algumas metafases e após o bandeamento GTL, procedeu-se ao 

bandeamento C. As metafases com bandas G e as correspondentes bandas C podem ser 

visualizadas na figura 14 e 15. 

 

A B 

Figura 14:Metafase de amostra normal com bandeamento GTL (A) e correspondente bandeamento C (B). 

Ampliação 100x. 

Figura 13: Variação da ploidia em 103 células tumorais. 
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4.5. Bandeamento NOR 

A espécie Rattus norvegicus possui três pares cromossómicos com NORs (3, 11 

e 12). Na figura 16 encontram-se duas metafases (uma normal e uma de amostra 

tumoral) com bandeamento NOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 15: (A) Metafase tumoral com bandeamento GTL e (B) correspondente bandeamento C. 

Ampliação 100x. 

Figura 16:Metafase de amostra normal (A) e de amostra tumoral (B). Os NOR são visíveis nos pares 

cromossómicos 3, 11 e 12 (setas). Ampliação 100x. 
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 Na figura 17 é possível observar-se uma poliploidia com bandeamento NOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Análise das da expressão de metabólicas 

A avaliação da expressão proteica da ATP sintase e da GAPDH foi realizada por 

imunoblotting (três ensaios) em células tumorais mamárias (células epiteliais e 

fibroblastos) de animais sedentários e exercitados. Os filmes obtidos foram analisados 

com o programa ImageLab
TM 

(BioRad
®

, versão 3.0) e os resultados de densidade ótica 

obtidos, em unidades arbitrárias, para os diferentes grupos e tipos de células são 

apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Densidade ótica (em unidades arbitrárias) das diferentes 

amostras de células tumorais. Os valores são expressos em 

média±desvio padrão. 

Grupos Epiteliais Fibroblastos 

Sedentário 
ATP sintase 0,5659±0,4102 1,1180±0,2908 

GAPDH 1,0223±1,4458 1,7940±0,3382 

Ativo 
ATP sintase 5,3572±1,7332 9,3799±1,3664 

GAPDH 1,2517±1,0968 2,4942±0,6354 

Figura 17: Metafase de amostra tumoral (2n=82). NORs 

indicados (setas vermelhas) e cromossomas 12 com o 

característico satélite, aparentemente sem coloração (setas 

pretas). Ampliação 100x. 
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A análise da expressão da ATP sintase utilizou-se como referência para avaliar a 

fosforilação oxidativa e a GAPDH para avaliar o potencial glicolítico celular. Como se 

pode constatar pela análise da tabela 3, no grupo ativo verificou-se um aumento da 

expressão de ambas as proteínas nos dois tipos de células. Comparando as células 

epiteliais e os fibroblastos, verificou-se que estes últimos apresentam uma maior 

quantidade de ambas as proteínas. Estudos futuros envolvendo um maior número de 

amostras serão importantes para corroborar estatisticamente estas observações 

preliminares. 
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5. DISCUSSÃO 

Os modelos animais são um recurso muito valioso no que diz respeito ao estudo 

de doenças humanas, nomeadamente o cancro. Neste trabalho experimental utilizou-se 

como modelo de carcinogénese mamária o MNU administrado em rato Sprague-Dawley 

(Goepfert et al. 2006). A indução química da carcinogénese mamária em rato é muito 

utilizada como modelo para o estudo da doença humana, uma vez que os tumores 

mamários derivados desta indução partilham características comuns aos tumores 

mamários observados em humanos (Thompson 2011). No presente estudo, após cerca 

de dois meses da administração de MNU, detetaram-se os primeiros tumores e no final 

do protocolo, 91% dos animais injetados com este carcinogéneo desenvolveram tumores 

mamários. 

A cultura de células desempenha um papel fundamental na investigação 

laboratorial in vitro. O crescimento e diferenciação em cultura em monocamada 

realizada para a maioria das amostras, exceto a cultura de células hematopoiéticas e 

células cancerosas de pulmão (culturas em suspensão), requerem a interação com uma 

superfície/substrato. As culturas primárias de cancro podem ser iniciadas a partir de 

uma grande variedade de tipos celulares, tais como fragmentos tumorais sólidos 

(primários ou metástases) e suspensões celulares (Langdon 2004). No presente trabalho 

de investigação, o modelo utilizado foi o cancro da mama, utilizando-se fragmentos de 

tumores primários para obtenção de culturas celulares. 

No caso específico da análise cromossómica, há que conjugar uma boa 

manutenção da cultura celular com a necessidade de obtenção de metafases com 

cromossomas de boa qualidade, isto é, que apresentem uma boa individualização dos 

cromossomas. A observação diária das caixas de cultura permite avaliar o momento 

mais apropriado para se proceder à manipulação das células, o qual é determinado com 

base no número de células em divisão, na presença/ausência de células vacuolizadas e 

de células em suspensão (células mortas). Dois bons indicadores para se proceder à 

manipulação das culturas são a presença de muitas células em divisão e poucas ou 

nenhumas células vacuolizadas (figura 5A). Caso se verifique a presença de células 

vacuolizadas (figura 5B), o número e qualidade de cromossomas metafásicos obtidos 

será muito inferior. 

A sincronização do ciclo celular, antes da realização da manipulação, é um 

procedimento comum nas culturas e tem como objetivo a obtenção de um maior número 
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de células em divisão que possuam cromossomas com uma melhor morfologia (mais 

distendidos). Esta sincronização é conseguida pela adição de agentes que bloqueiam a 

progressão do ciclo celular na fase S. Existem vários agentes como a ametopterina, 

BrdU e fluorodeoxiuridina (FdU) (Moore & Best 2001). No estudo de Louis et al. 

(2004), os investigadores realizaram vários protocolos para obterem cromossomas 

metafásicos de murganho mais alongados, verificando que a aplicação combinada de 

BrdU (50 µM) e colcemide (1 µg/ml) durante 1h cada, permitia obter cromossomas 

metafásicos distendidos e com pouca sobreposição entre eles (Louis et al. 2004). No 

presente trabalho, testaram-se vários protocolos com colcemide e BrEt/BrdU, sendo que 

a utilização de BrdU surgiu com base no trabalho de Louis e colaboradores (2004) 

realizado em murganho. Entre os diferentes protocolos utilizados não houve variação da 

concentração dos reagentes, apenas do tempo de aplicação. Uma vez testados, optou-se 

por dois protocolos de cultura celular, sem e com sincronizador BrdU. No primeiro, 

aplicou-se somente colcemide (2h), enquanto que no outro adicionou-se BrdU (0.03 

g/10ml, 17h) e colcemide (10 μg/ml, 2h). Pela observação da figura 6, conclui-se que, 

em rato, a aplicação conjunta de colcemide e BrdU é a melhor metodologia para se 

obterem cromossomas metafásicos mais distendidos.  

Tal como a fase de sincronização, as fases de lise celular, lavagem com fixador e 

espalhamento são críticas para a obtenção de metafases de boa qualidade, ou seja, que 

possuam pouco ou nenhum citoplasma e cromossomas bem espalhados com pouca ou 

nenhuma sobreposição. Um tratamento hipotónico mal efetuado ou insuficiente resulta 

em metafases com cromossomas muito juntos e sobrepostos. Por sua vez, um 

tratamento excessivo com solução hipotónica pode levar a uma excessiva dispersão dos 

cromossomas ou perda destes por rebentamento dos núcleos. A etapa seguinte, adição 

de fixador, estabiliza e preserva as células, impedindo a continuação dos processos 

metabólicos. Também nesta fase, a ressuspenção das células deve ser feita 

adequadamente, caso contrário as células irão aglutinar, resultando num espalhamento 

de má qualidade. Na fase final de espalhamento colocam-se gotas da suspensão de 

células e deixa-se o fixador evaporar para que as células adiram à superfície da lâmina. 

Alguns fatores que condicionam os resultados obtidos são a temperatura, humidade e 

fluxo de ar. Todos estes parâmetros devem ser otimizados de forma a se alcançarem 

cromossomas bem espalhados. 

Na figura 7 é possível comparar duas metafases completamente distintas 

relativamente à sua qualidade. A figura 7A representa uma metafase de péssima 
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qualidade, descartada para qualquer tipo de análise. Por seu lado, a metafase 

representada na figura 8B cumpre todos os parâmetros de boa qualidade.  

Uma vez obtidos cromossomas metafásicos de boa qualidade, torna-se 

necessário identificá-los e organizá-los. Com uma coloração simples é possível contar 

os cromossomas, detetando-se alterações numéricas e, em poucos casos, identificarem-

se os pares cromossómicos através do tamanho e posição do centrómero. O 

bandeamento GTL produz um padrão de bandas ao longo de todo o cromossoma, 

facilitando a sua identificação e deteção de possíveis alterações estruturais. Na figura 8 

evidencia-se a importância do bandeamento G na análise cromossómica. Apesar de em 

alguns casos se conseguir identificar os pares cromossómicos através do tamanho e 

posição do centrómero, existem situações em que tal não se verifica. Os cromossomas 

metafásicos obtidos pelo método do BrdU, como se apresentam mais distendidos, 

apresentam mais bandas e com melhor definição. 

A etapa inicial do bandeamento G, o tratamento com tripsina, é um passo crucial 

para a obtenção de bandas bem definidas. Na figura 9, ilustra-se o efeito de uma 

pequena variação no tempo do tratamento com tripsina. Pela análise da figura, verifica-

se que a definição das bandas é muito mais evidente após um segundo tratamento com 

tripsina. 

O objetivo da cultura celular (sincronizada ou não) de amostras normais e 

tumorais, manipulação e bandeamento foi permitir a obtenção de metafases, com 

cromossomas de boa morfologia e com um bom padrão de bandas de modo a facilitar a 

análise cromossómica. 

Na figura 10 encontra-se uma metafase e o correspondente cariótipo proveniente 

de uma cultura sincronizada de uma fêmea da espécie Rattus norvegicus (2n=42, XX), o 

modelo animal utilizado neste trabalho. Esta espécie apresenta cromossomas 

telocêntricos, subtelocêntricos, acrocêntricos e metacêntricos. Na figura 14 é possível 

observar-se uma metafase normal e o correspondente bandeamento C, que marca as 

regiões centroméricas. Em alguns cromossomas essa marcação centromérica não é 

muito clara e esse padrão mantém-se na metafase proveniente de uma cultura 

sincronizada de um tumor apresentada na figura 15. Pela análise desta figura, verifica-se 

que não existem cromossomas dicêntricos nem outras alterações envolvendo o 

centrómero. 

Os NORs são responsáveis pela produção de rRNA, o qual, por sua vez, é 

necessário para a síntese proteica. Estas regiões caracterizam-se pela formação de uma 
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constrição secundária no cromossoma, podendo ser identificadas através da coloração 

com nitrato de prata (Drets 2002). Na espécie Rattus norvegicus os NORs estão 

localizados nos três pares cromossómicos 3,11 e 12, o que se confirmou neste trabalho. 

A análise de metafases normais (figura 16A) e tumorais (figura 16B) com bandeamento 

NOR permitiu verificar que em todos os três pares cromossómicos, os NORs se 

encontravam corados (com sinais mais ou menos evidentes), indicando que estiveram 

ativos na interfase anterior. Na figura 17 está representado um caso de poliploidia, no 

qual se observam quatro pares cromossómicos (3 e 11) com os NORs corados. Três 

cromossomas 12 estão, também, assinalados na figura, não possuindo uma coloração 

NOR evidente.  

A iniciação do processo de carcinogénese depende fortemente da instabilidade 

cromossómica (CIN), descrita como a perda e ganho de cromossomas completos de 

forma persistente (Bayani et al. 2007). Este tipo de instabilidade foi já diretamente 

associada ao desenvolvimento tumoral (Schvartzman et al. 2010). A maior parte dos 

tumores sólidos apresentam CIN e sofrem constantes alterações estruturais 

cromossómicas (CSI) (Thompson & Compton 2011), as quais podem ser resultado de 

erros de reparação de DNA, erros nos checkpoints do ciclo celular e/ou erros de 

segregação mitótica (Lengauer et al. 1998). O bandeamento G revelou, para além de 

duas metafases poliploides (figura 12), dois casos de monossomia do cromossoma 12 

(figura 11).  

A análise do número cromossómico (figura 13) revelou algumas células com 

cariótipo tetraploide ou próximo do tetraploide. Tem vindo a ser demonstrado que a 

tetraploidia atua diretamente na iniciação e desenvolvimento de CIN, bem como 

preceder o desenvolvimento de aneuploidia (Thompson & Compton 2011).  

A observação de condições de aneuploidia e poliploidia foram igualmente 

observadas no trabalho de Goepfert e colaboradores (2006). No estudo de Goepfert et 

al. (2006), os investigadores induziram tumores mamários através da injeção de MNU 

(50 mg/kg peso corporal) em fêmeas de rato Wistar, aos 50 dias de idade. A análise 

cariotípica revelou a presença de células aneuploides, sendo que também foram 

encontradas células diploides. Além de alterações numéricas cromossómicas, o estudo 

revelou a existência de cromossomas marcador e de translocações envolvendo os 

cromossomas 1, 2 e 4. A observação dos mesmos cromossomas marcador em mais do 

que um tumor primário levou os autores a levantar a hipótese de que o MNU pode ter 

como alvos determinados hotspots no genoma, conduzindo a alterações cromossómicas 
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particulares (Goepfert et al. 2006). No presente estudo não foram encontrados 

cromossomas marcador. 

O MNU, sendo um indutor de carcinogénese mamária, considerado um agente 

de metilação, ao nível da cadeia de DNA induz mais comumente a lesão O
6
meG. Esta 

lesão é estável no DNA, a não ser que seja reparada pela proteína O
6
metilguanina-

DNA-metiltransferase (MGMT). Esta enzima transfere o grupo metil para a cisteína 

localizada no seu centro ativo, restaurando o nucleótido guanina (Feitsma et al. 2008). 

van Zeeland et al. (2008) testaram, em rato, o efeito da administração contínua de 

baixas doses de MNU (15-45 exposições a 1 mg/kg de MNU) em comparação com uma 

só dose mais elevada (15, 30 ou 45 mg/kg de MNU).  Verificaram que a dose única e 

mais elevada resultava num maior número de mutações em linfócitos-T do baço. Os 

autores concluíram, então, que a MGMT, após o tratamento agudo fica saturada, 

impedindo a reparação eficiente da O
6
meG (van Zeeland et al. 2008). Como no presente 

trabalho experimental se utilizou a dose de 50 mg/kg, então a reparação da O
6
meG pode 

ter sido comprometida. Caso não ocorra reparação, a replicação do DNA não é 

bloqueada pela O
6
meG, ocorrendo erros de emparelhamento. No primeiro ciclo de 

replicação há o emparelhamento da O
6
meG com a timina (O

6
GCO

6
GT). Quando este 

emparelhamento é detetado pelas enzimas de reparação de erros de emparelhamento 

entre bases, há a excisão das bases para reparar o erro. Contudo, como a base metilada 

está inserida na cadeia molde de DNA, não pode ser substituída, havendo contínuas 

tentativas de reparação, mas sem sucesso. A replicação do DNA culmina, então, em 

quebras de cadeia duplas, podendo resultar em rearranjos cromossómicos (Feitsma et al. 

2008). No presente estudo, não se verificaram rearranjos cromossómicos, por oposição a 

estas evidências. 

Aldaz e colaboradores (1992), utilizando ratos BUF/N fêmeas, verificaram que 

os adenocarcinomas mamários induzidos por MNU (50 mg/kg, injeção subcutânea) 

podem surgir, primariamente, como lesões possuindo um cariótipo “normal” 

citogeneticamente. As alterações cromossómicas surgiriam durante a fase de 

progressão. As anomalias detetadas ocorreram, maioritariamente, nos cromossomas 1 e 

15, sendo que, neste último, foram já mapeados três genes envolvidos no cancro da 

mama. O cromossoma 1 de rato possui um segmento homólogo à região cromossómica 

11p15.5 dos humanos, sendo que a perda de heterozigocidade de genes presentes nesta 

região está associada ao cancro da mama humano. As similaridades observadas entre 

este modelo animal e a condição humana permitem explorar mecanismos de 
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tumorigénese comuns às duas espécies (Aldaz et al. 1992). No presente trabalho 

experimental não foram detetadas quaisquer anomalias estruturais. 

Steinberg et al. (1990) elaboraram o cariótipo de tumores invasivos da bexiga 

induzidos por MNU em ratos fêmea da estirpe Fischer 344. Verificaram que todos os 

seis tumores analisados eram diploides (2n=42), sendo que três deles aparentavam ser 

normais e os outros três apresentavam um ou mais cromossomas marcador (Steinberg et 

al. 1990). No presente estudo, não se encontraram cromossomas marcador nas 50 

metafases analisadas. 

A incidência de alterações cromossómicas nas células tumorais varia nos 

diferentes trabalhos, não havendo uma consistência nos resultados apresentados. A 

existência de cariótipos normais pode representar uma população de células normais 

dentro das células tumorais (Pandis et al. 1994). No caso deste trabalho, a hipótese de 

tal ter acontecido é muito remota, uma vez que as amostras de tecido foram recolhidas 

da zona interior da massa tumoral mamária. Por outro lado, as células de cariótipo 

normal podem mesmo provir da amostra tumoral, indicando que a não deteção de 

nenhuma alteração cromossómica estrutural pode ser devida à baixa sensibilidade da 

técnica. O bandeamento G, como outras técnicas, apresenta limitações, uma vez que 

apenas deteta grandes anomalias cromossómicas (superiores a 3-5 Mb). Assim, 

pequenas alterações estruturais poderão ter passado despercebidas. Por fim, outra 

possibilidade é a existência de anomalias a nível epigenético que conduziram ao 

processo de tumorigénese, as quais podem não se traduzir em rearranjos cromossómicos 

(Heim & Mitelman 2009). Kokkinakis e seus colaboradores (2001) demonstraram, in 

vitro, que as linhas celulares da glia de rato, expostas durante 10 semanas a MNU, 

apesar de possuírem um cariótipo normal, apresentavam características tumorais. Este 

facto levou estes investigadores a concluírem que a mutação responsável pela 

transformação celular não induzia alterações cromossómicas detetáveis por 

bandeamento G (Kokkinakis et al. 2001). A ausência de anomalias cromossómicas 

estruturais detetáveis por bandeamento G no presente trabalho pode derivar do facto das 

alterações induzidas pelo MNU serem ao nível genético (ex.: mutações pontuais) e/ou 

epigenético. 

Estudos citogenéticos de diferentes tumores (cancro do cólon, linfoma do timo e 

cancro da mama) induzidos por MNU foram, também, realizados noutras espécies 

animais, nomeadamente em porcos-da-guiné (Cavia porcellus) (O'Donnell & Cockerell 

1981), murganho (Newcomb 1997), hamster chinês (Campagna et al. 2003) e hamsters 
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Syrian (Coburn et al. 2011). Em todos os casos e, tal como no presente estudo em 

Rattus norvegicus, verificou-se a presença de anomalias ao nível do número 

cromossómico, não havendo referência a anomalias estruturais. 

 

As células tumorais adquirem determinadas características metabólicas como 

forma de se adaptarem ao meio onde se desenvolvem. Otto Warburg, em 1956, postulou 

que as mitocôndrias das células tumorais apresentavam um qualquer defeito na sua 

estrutura ou componentes, havendo um aumento da glicólise aeróbia em detrimento da 

fosforilação oxidativa (Warburg 1956). Trabalhos experimentais recentes indicam que 

um incremento na atividade glicolítica e uma diminuição da fosforilação oxidativa são 

necessários para o desenvolvimento e progressão tumoral (Sánchez-Aragó et al. 2010). 

Estes factos são suportados pelas evidências de que a indução de fosforilação oxidativa 

mitocondrial previne a tumorigenicidade e inibe o crescimento do cancro (Schulz et al. 

2006, Shakya et al. 2009). Não obstante e, apesar do aumento do metabolismo 

glicolítico ser observado na maior parte dos cancros, existem casos em que tal não se 

verifica. Estas diferenças no metabolismo podem ser explicadas pelas variações a nível 

do tamanho dos tumores, níveis de oxigénio e oncogenes ativados (Jose et al. 2011), 

resultando numa constante remodelação bioenergética dos tumores sólidos de acordo 

com o seu tamanho e taxa de crescimento (Eigenbrodt et al. 1998). Outras investigações 

indicam que, sob determinadas condições (ex.: baixos níveis de glucose), alguns tipos 

de células tumorais (mamárias, pancreáticas e cervicais) podem optar pela fosforilação 

oxidativa em detrimento da glicólise (Jose et al. 2011). Um exemplo é o estudo de 

Robinson et al. (2012) no qual demonstraram que células de linfoma do manto (LCM), 

quando colocadas em meio de cultura sem glucose, são capazes de sobreviver e 

proliferar. Tal facto deve-se à sua capacidade em modelar a ultraestrutura e proteoma 

mitocondrial de forma a utilizar a fosforilação oxidativa em detrimento da glicólise 

(Robinson et al. 2012), uma vez que, ao contrário do que Warburg postulou, a 

ocorrência de lesões a nível mitocondrial nem sempre se verifica (Fantin et al. 2006, 

Moreno-Sánchez 2007). 

 

Em alguns tumores, o perfil glicolítico característico é acompanhado por uma 

redução ou perda da atividade mitocondrial, redução esta que pode ser estimada através 

do padrão bioenergético. O padrão bioenergético traduz-se numa razão entre proteínas 

(β-F1-ATP sintase/ GAPDH) que permite determinar a expressão da β-F1-ATP sintase 
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relativamente à expressão da GAPDH. Vários investigadores têm observado um 

decréscimo do perfil bioenergético em diferentes tumores humanos, comparando com 

tecidos normais (Cuezva et al. 2002). Apesar de serem resultados preliminares, a análise 

da tabela 3 permite verificar que o perfil bioenergético varia entre o grupo sedentário e 

ativo, sendo mais elevado neste último. Estes dados apontam para um efeito estimulante 

do exercício físico moderado na expressão da subunidade β-F1-ATP sintase. Sánchez-

Aragó et al. (2010) conduziram um estudo no qual células humanas derivadas de 

carcinoma de cólon apresentavam diferentes níveis de expressão de β-F1-ATP sintase. 

Estes autores verificaram que, restaurando parcialmente a funcionalidade mitocondrial, 

conseguiam provocar regressão tumoral, concluindo que uma repressão da atividade 

bioenergética mitocondrial é um pré-requisito para a progressão tumoral in vivo 

(Sánchez-Aragó et al. 2010). Como referido anteriormente, o exercício físico restaurou, 

pelo menos parcialmente, a expressão da β-F1-ATP sintase, indicando que a via 

mitocondrial poderá ser uma das vias pela qual suprime o desenvolvimento tumoral. 

Acebo et al. (2009) verificaram que tumores da mama, pulmão e esófago possuem o 

mesmo perfil bioenergético, ou seja, é independente do tecido de origem e/ou tipo 

histológico. Deste modo, a prática de exercício físico poderá ser vista como uma 

abordagem complementar no combate aos diversos tipos de cancro. 

Ao longo de vários anos, a ideia de que a atividade física pode prevenir o cancro 

foi-se desenvolvendo. Atualmente sabe-se que o exercício físico tem uma ação 

multifatorial, pois afeta todos os órgãos e tecidos do organismo humano, mantendo ou 

melhorando a condição física, desempenhando um papel importante na prevenção de 

diversas patologias, nomeadamente o cancro (Baldwin 2000). Desde então, diversos 

estudos para avaliar os efeitos do exercício no desenvolvimento do cancro têm sido 

conduzidos, à semelhança do presente trabalho.  

Bacurau et al. (2007) testaram o efeito do exercício intenso em tapete rolante em 

ratos Wistar machos inoculados subcutaneamente com células tumorais Walter 256 

(carcinosarcoma), submetidos a uma velocidade de, aproximadamente, 34 m/min 

(correspondente a 85% do consumo de oxigénio máximo (VO2max), 30 min/dia, 5 

dias/semana, durante dez semanas. Estes autores verificaram que os linfócitos e 

macrófagos dos animais com tumor exercitados apresentavam alteração do metabolismo 

da glucose e glutamina, o que poderia explicar a diminuição do crescimento tumoral 

(Bacurau et al. 2007). Os resultados obtidos na presente dissertação apontam, também, 

para diferenças entre os grupos exercitado e sedentário a nível do metabolismo. 
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Uma teoria recente sugere que o aumento da glicólise aeróbia se dá, não nas 

células tumorais, mas sim nas células do estroma envolvente. Os autores que primeiro 

descreveram este fenómeno denominaram-no de “Efeito de Warburg Reverso” 

(Pavlides et al. 2009). Segundo esta hipótese, as células cancerosas epiteliais induzem 

stress oxidativo nos fibroblastos do estroma adjacente através da libertação de peróxido 

de hidrogénio (Martínez-Outschoorn et al. 2011). A exposição dos fibroblastos a este 

tipo de stress resulta em autofagia (associada a sobre-expressão do fator HIF-1) e 

glicólise aeróbia (Chiavarina et al. 2010, Migneco et al. 2010). Estes processos, por sua 

vez, culminam na produção de lactato e piruvato, os quais são utilizados pelas células 

epiteliais no ciclo TCA. Por conseguinte, este tipo de interação entre tumor e estroma 

fornece a energia necessária para sustentar o crescimento anabólico das células 

tumorais, aumentando a sua capacidade proliferativa (Martínez-Outschoorn et al. 2011). 

No presente trabalho experimental, compararam-se células epiteliais e fibroblastos de 

amostras tumorais. Apesar de não ter significado estatístico, os resultados da tabela 3 

mostram que, dentro do mesmo grupo, a proteína GAPDH tem maior expressão nos 

fibroblastos do que nas células epiteliais. Porém, a mesma situação verifica-se para a 

proteína ATP sintase. 

Baseados na hipótese de Warburg, vários grupos de investigação têm vindo a 

estudar o desenvolvimento de compostos inibitórios da glicólise como meio de eliminar 

células cancerosas (Chen et al. 2007). A proteína GAPDH surge como potencial alvo 

terapêutico, mas existem algumas reservas críticas quanto a esta abordagem. Os 

investigadores têm vindo a aperceber-se que a GAPDH é uma proteína multifuncional, 

desempenhando diversas e importantes funções celulares. Diferentes estudos revelam 

que esta proteína está envolvida regulação génica transcricional (McKnight 2003) e pós 

transcricional (Backlund et al. 2009), estrutura da cromatina (Demarse et al. 2009), 

transporte vesicular (Tisdale et al. 2009), sinalização celular (Raje et al. 2007) e 

manutenção da integridade do DNA (Azamet al. 2008). Tomando em consideração 

todas estas funções, a alteração da expressão e/ou atividade da GAPDH poderá não ser a 

melhor via terapêutica.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

De acordo com a WHO, o cancro é uma das principais causas de morte no 

mundo, representando cerca de 13 % da totalidade das mortes em 2008 em todo o 

mundo (WHO 2011). Torna-se evidente que estudos direcionados para esta doença são 

essenciais para a compreensão da sua biologia e patologia, de forma a ser possível o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas.  

Nesse sentido, no presente trabalho avaliaram-se as alterações citogenéticas 

associadas ao cancro da mama induzido quimicamente e o efeito do exercício físico no 

metabolismo dos tumores mamários. Os resultados obtidos sugerem que o MNU é um 

bom modelo químico para o estudo de alterações numéricas, no entanto a deteção de 

alterações cromossómicas estruturais (caso existam) será possível com recurso a 

técnicas moleculares. Este carcinogéneo, sendo um agente de metilação, poderá ser 

bastante útil para estudos que incidam sobre a epigenética do cancro. 

A análise da expressão de proteínas metabólicas sugere que o exercício físico 

influencia o metabolismo das células tumorais. Desta forma, o recurso ao exercício 

físico poderá servir como terapia não farmacológica complementar em pacientes com 

cancro da mama. 

Estudos futuros envolvendo um maior número de amostras serão importantes 

para comprovar estatisticamente os resultados preliminares obtidos nesta investigação. 
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