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Resumo 

 

O cancro da próstata é um dos cancros mais frequentes entre os homens em todo o mundo. 

Este trabalho teve como objetivos acompanhar a indução de cancro da próstata, no modelo 

animal rato macho Wistar e perceber qual a interferência do exercício físico na sua evolução, 

com recurso à determinação de biomarcadores: IL-6, PCR, TWEAK, miostatina e VEGF. 

Para atingir os objetivos foram utilizados 39 ratos machos da estirpe Wistar Unilever, 

divididos por quatro grupos: grupo I, composto por 9 animais controlo/sedentário; grupo II, 

composto por 10 animais induzido/sedentário; grupo III, composto por 10 animais 

controlo/exercitado; grupo IV, composto por 10 animais induzido/exercitado. Os grupos II e IV 

foram submetidos a 28 semanas de exercício num tapete rolante, com início às 8 semanas de 

vida. A indução do cancro da próstata iniciou-se às 12 semanas de idade nos grupos I e III, 

recorrendo à administração da flutamida durante 21 dias seguidos, de seguida administrou-se 

proprianato de testosterona, depois seguiu-se a administração do agente carcinogénico N-metil-

N-nitrosureia (MNU) e por último procedeu-se à colocação de implantes de testosterona na 

região interescapular dos animais. O acompanhamento aos animais foi realizado diariamente, a 

pesagem da sua massa corporal foi realizada quinzenalmente e a pesagem da água e da comida 

semanalmente. O sacrifício dos animais foi realizado às 20 semanas após a administração da 

MNU, foi realizada uma necropsia completa a cada animal com a recolha dos seus órgãos e 

sangue e posterior congelamento do soro para determinação dos biomarcadores (IL-6, PCR, 

TWEAK, miostatina e VEGF). 

Os animais sedentários foram os que apresentaram uma média de valores de massa 

corporal superior em comparação aos grupos exercitados. Relativamente aos órgãos 

reprodutores recolhidos as vesiculas seminais, a glândula bulbouretral e a próstata dos animais 

induzidos apresentaram a maior média de massa relativa em relação aos outros grupos, e 

consequentemente a menor média de massa relativa dos seus testículos. 

Na análise dos biomarcadores, observamos diferenças estatisticamente significativas na 

determinação da PCR e do TWEAK, sendo o grupo induzido/exercitado o que apresenta uma 

média de valores mais elevados. 

Em suma, através dos valores médios da massa corporal e da massa relativa dos órgãos 

reprodutores, podemos afirmar que de uma forma indireta que o protocolo utilizado tem 

repercussões sobre o estado geral dos animais e permite-nos inferir que a indução foi eficaz.  

Palavras-chave: MNU, biomarcadores, tapete rolante, cancro. 
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Abstract 

 

Prostate cancer is one of the most frequent cancers among men around the world. The 

objective of this study was to induce sequential prostate cancer in the Wistar male rat animal 

model and to understand the effect of physical exercise on the prostate cancer induction model 

using biomarkers: IL-6, PCR, TWEAK, myostatin and VEGF. 

Thirty-nine male Wistar Unilever rats were divided into four groups: group I, composed 

of 9 control/sedentary animals; group II, composed of 10 animals induced/sedentary; group III, 

composed of 10 control/exercised; group IV, composed of 10 animals induced/exercised. Group 

II and IV underwent 28 weeks of exercise with 8-weeks old on treadmill. The induction of 

prostate cancer started at 12 weeks of age in groups I and III, administration flutamide for 21 

consecutive days, followed by testosterone proprianate, then MNU administration and finally 

the placement of implants testosterone placed in the interscapular region of animals. The 

animals were monitored on a daily basis, with their fortnightly weighing, food and weekly 

weighing, and the hygiene of cages. Animal sacrifice was performed at 20 weeks after MNU 

administration, a complete necropsy was performed on each animal with its respective organ 

harvesting and serum freezing for further analysis of the chosen biomarkers. 

The sedentary animals presented the mean values of upper body mass in comparison to 

the exercised groups. In relation to the seminal vesicles, bulbourethral gland and prostate, the 

animals induced had the highest mean relative mass, and consequently the lowest mean relative 

mass in relation to the testicles. 

In the analysis of the biomarkers, we observed statistically significant differences in the 

determination of CRP and TWEAK, and the induced / exercised group had the highest mean 

values. 

In summary, through the mean values of body mass and the relative mass of the 

reproductive organs, we can affirm that in an indirect way the induction was effective. 

Regarding the determination of the biomarkers, complementary work is needed to better 

understand the results obtained. 

 

Keywords: MNU, biomarkers, treadmill, cancer. 
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1. Introdução 

 

1.1 Cancro 

 

O cancro é considerado o crescimento descontrolado de células, com o acúmulo de erros 

genéticos irreversíveis, inicia-se a partir de uma única célula que foi exposta a um composto 

com propriedades de iniciador (Torre et al., 2015). É uma doença com graves consequências 

para a saúde, sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, em 2015 registaram-

se cerca de 9 milhões de mortes (Tabrizi et al., 2017) e prevê-se que ocorra um aumento para 

22 milhões nas próximas duas décadas [World Health Organization (WHO), 2015]. Em 

Portugal, a Direção Geral de Saúde prevê um crescimento no número de novos casos de cancro 

para 2030 (figura 1). 

 

 

Figura 1- Previsão do crescimento da incidência de cancro em Portugal entre 2010 e 2030 (adaptado de Programa 

Nacional para as Doenças Oncológicas, 2014). 

1.2 Carcinogénese 

 

Todas as células do organismo reproduzem-se através da divisão celular, sendo que o 

número exato de células de cada órgão é controlado através da existência de um equilíbrio entre 

essa divisão e a apoptose (morte celular). O que se observa na formação de um tumor é uma 

divisão celular descontrolada, onde ocorre um aumento excessivo do número células (Rabaça, 

2013). 

Os tumores podem ser classificados como benignos ou malignos. Os tumores benignos 

têm um crescimento localizado e lento, normalmente não são letais, a menos que causem 

obstrução/compressão de algum órgão (por exemplo do intestino). Pelo contrário, os tumores 
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malignos são mais agressivos, têm um crescimento rápido e podem invadir outros tecidos, 

originando as metástases (Botelho et al., 2014). 

A carcinogénese é definida como o processo no qual as células normais sofrem alterações 

a nível celular, genético e epigenético originando células cancerosas (Cole e Kramer, 2015). 

Este processo poderá levar anos em humanos, no entanto quando induzido em animais de 

laboratório esse tempo é reduzido para meses (Botelho et al., 2014). A carcinogénese pode ser 

dividida em três fases: iniciação, promoção e progressão (figura 2) (Malarkey et al., 2013), 

todas estas etapas estão bem esclarecidas em roedores, e foi demonstrado que as mesmas etapas 

ocorrem com muitas semelhanças no Homem (Tanaka et al., 2013). 

A iniciação é o processo no qual a célula é exposta a um composto químico carcinogénico 

designado de iniciador que provoca uma alteração permanente no seu ADN. É considerado um 

processo genético e irreversível, sendo a fase seguinte necessária para que a célula iniciada 

venha a originar um tumor (Newkirk et al., 2017). 

Na segunda fase da carcinogénese, designada de promoção, os compostos promotores 

(agentes não mutagénicos) atuam na célula iniciada desencadeando uma proliferação celular 

acelerada que consequentemente origina uma acumulação de células pré-neoplásicas. É uma 

etapa reversível com alterações epigenéticas, o produto final desta fase é classificado como 

tumor benigno (Newkirk et al., 2017). 

A progressão, a última etapa da carcinogénese, caracteriza-se pela transformação maligna 

de um tumor benigno, através da acumulação de danos genéticos, podendo desenvolver-se 

metástases. É uma etapa complexa e irreversível, com alterações genéticas e epigenéticas 

(Newkirk et al., 2017).  

 

1.3 Hallmarks do Cancro 

 

Hanahan e Weinberg (2000), descreveram os hallmarks do cancro como características 

que todos os tumores acabam por adquirir ao longo da carcinogénese. Essas características são 

Figura 2 – Etapas da carcinogénese (adaptado de Newkirk et al., 2017). 
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relatadas como caraterísticas pertencentes à última etapa da carcinogénese, no entanto, algumas 

delas também são observadas na iniciação (Ryan e Faupel-Badger, 2016). Essas características 

biológicas (figura 3) são: 

• Manutenção da sinalização proliferativa; 

• Escape aos agentes supressores do crescimento celular; 

• Evasão da apoptose; 

• Proporcionam uma imortalidade replicativa; 

• Indução da angiogénese; 

• Metástases e invasão de tecidos (Santos e Monteagudo, 2016). 

Em 2011, estas características foram revistas e foram incluídas mais duas características 

(Hanahan e Weinberg, 2011), classificadas como emergentes, porque podem ou não ser 

adquiridas por todos os tumores, são elas: 

• Metabolismo energético celular glicolítico; 

• Evasão à destruição pelo sistema imunitário (Pickup et al., 2014). 

Além disso, foram ainda discutidas ainda duas propriedades das células tumorais que 

apesar de não serem consideradas hallmarks permitem que as mesmas adquiram as 

características acima mencionadas: a instabilidade do genoma e a interferência da inflamação 

na promoção dos tumores (Santos e Monteagudo, 2016). 

 

Figura 3 - Representação dos hallmarks do cancro (adaptado de Modiano, 2012). 
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Um dos aspetos importantes nas células tumorais é a capacidade destas manterem a 

proliferação celular, sendo caracterizadas por uma proliferação ilimitada (Menyhárt et al., 

2016), ao contrário das células normais que conseguem controlar a produção e a libertação de 

sinais de crescimento, conseguindo um controlo rigoroso no número de células de cada tecido, 

esse controlo é realizado por mecanismos controlados por supressores de crescimento (Hanahan 

e Weinberg, 2011). As células tumorais têm a capacidade de inativar esses supressores o que 

lhes permite um crescimento celular descontrolado (Bernstein et al., 2013). O crescimento 

descontrolado é ainda assegurado pelo fato das células tumorais resistirem à apoptose (Ahmed 

et al., 2012), mecanismo de defesa do tecido contra mutações e contra o cancro (Bernstein et 

al., 2013). Mais ainda, as células tumorais conseguem ativar inibidores apoptóticos (Huber e 

Petersen, 2015). 

A imortalidade replicativa é uma caraterística das células tumorais, ao contrário das 

células normais que têm a sua capacidade de replicação limitada, esta capacidade resulta 

especialmente do encurtamento dos telómeros ao longo da divisão celular (Prevarskaya et al., 

2010). No cancro as células contornam essa limitação através de uma enzima designada de 

telomerase, que adiciona novas extremidades aos cromossomas permitindo uma replicação 

ilimitada (Pickup et al., 2014). Em humanos esta enzima é expressa no embrião mas desaparece 

nas células somáticas, nos tumores as células neoplásicas têm capacidade de ativar a telomerase 

adquirindo dessa forma a imortalidade (Bernstein et al., 2013). 

A angiogénese designada como a formação de novos vasos sanguíneos está associada à 

malignidade (Lin e Kelly, 2012) e é importante para o tumor porque permiti-lhe transportar 

oxigénio e nutrientes, favorecendo a sua sobrevivência e o seu crescimento (Bernstein et al., 

2013). 

A invasão de outros tecidos e consequente formação de metástases é uma característica 

exclusiva dos tumores malignos (Khabar, 2017). 

A inflamação tem sido associada a várias doenças, tais como doenças cardiovasculares e 

cancro (Pierce et al., 2009). É classificada como uma resposta do sistema imunológico que 

resulta de traumas ou de infeções (Beavers et al., 2015). A sua associação à carcinogénese foi 

descrita pela primeira vez em 1863 por um investigador que ao analisar tumores malignos 

observou uma grande infiltração de leucócitos nesses tecidos (Asegaonkar et al., 2015), sendo 

mais tarde considerada um fator importante na iniciação e no desenvolvimento do cancro 

(Boyle et al., 2017). As citocinas e as quimiocinas são os principais mediadores de inflamação, 
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níveis séricos elevados destes mediadores estão associados a um pior prognóstico (Balkwill e 

Mantovani, 2012). 

 

1.4 Biomarcadores 

 

Um biomarcador é definido como um parâmetro objetivo medido e avaliado como 

indicador de processos biológicos normais, patogénicos ou até mesmo uma resposta a um 

fármaco inserido numa intervenção terapêutica (García-Giménez et al., 2016). São vários os 

biomarcadores que podem ser utilizados na deteção do cancro, estes podem ser produzidos pelo 

cancro ou pelo corpo em resposta à presença de um cancro (Otero et al., 2014). 

 

1.4.1 Interleucina 6 

 

A Interleucina 6 (IL-6) é classificada como um biomarcador inflamatório (Zhou et al., 

2016) está associada a diferentes tipos de cancro tais como o cancro de ovário, linfomas (Hong 

et al., 2007), cancro da mama, cancro de células renais, sarcoma de Kaposi (Chung et al., 1999) 

e cancro da próstata (Steuber et al., 2007). É uma glicoproteína que foi descoberta em 1980 e 

tem peso molecular de 184 aminoácidos (Yuzhalin e Kutikhin, 2014; Ost et al., 2016), 

classifica-se como sendo uma citocina pró-inflamatória (Johns et al., 2013). No entanto, certos 

autores afirmam que a IL-6 tem efeitos benéficos anti-inflamatórios em relação ao exercício 

sendo também chamada de miocina (Görgens et al., 2015) ou fator de exercício (Pedersen e 

Fischer, 2007). Esta glicoproteína é produzida e segregada pelas células do sistema 

imunológico, do tecido adiposo, células endoteliais e músculo esquelético; é libertada para a 

corrente sanguínea em resposta a estímulos e/ou traumas, tais como o exercício físico, danos 

nos tecidos e stresse oxidativo (Czarkowska-Paczek et al., 2005), é também responsável pela 

indução das proteínas de fase aguda e da hematopoiese (Rosa et al., 2012). 

A IL-6 efetua a transmissão de sinal intracelular através da formação de um complexo 

(figura 4), constituído pelo recetor solúvel da IL-6 (IL-6R) presente na membrana de várias 

células (Sabir e Sumidarti, 2017), e a glicoproteína 130 (gp130) (Torrealba et al., 2016). 
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Figura 4 - Ligação da IL-6 ao recetor (adaptado de Yuzhalin e Kutikhin, 2014). 

 

1.4.2 Proteina C-reativa 

 

A proteína C-reativa (PCR) é uma proteína que pertence à família das pentraxinas 

(Asegaonkar et al., 2015), e foi descoberta em 1930 (Shrivastava et al., 2015). É produzida no 

fígado e sinaliza processos inflamatórios, ou infeciosos, em fase aguda (Huang et al., 2015). É 

considerada um biomarcador sensível, de baixa especificidade (Aref e Refaat, 2014), no entanto 

é um marcador bastante utilizado na área clínica apresentando algumas vantagens 

nomeadamente a sua estabilidade, reprodutibilidade e precisão (Mayer et al., 2010); tem uma 

semivida no plasma humano de 19 horas (Asegaonkar et al., 2015). 

A sua função biológica inicia-se quando a PCR se liga a moléculas (figura 5) como a 

fosfocolina, a cromatina, as histonas que se encontram em células mortas ou danificadas, com 

o objetivo de as eliminar do organismo através da fagocitose (Eklund, 2009). A sua 

concentração em indivíduos saudáveis é muito baixa e o seu aumento na corrente sanguínea 

está associado a várias doenças, tais como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e 

cancro (Czarkowska-Paczek et al., 2005). A sua associação ao cancro ainda não é bem 

compreendida, no entanto pensa-se que o aumento desta proteína em indivíduos com cancro 

pode resultar na produção de citocinas pelas células tumorais, como por exemplo a IL-6. Há 

autores que afirmam que as próprias células tumorais podem só por si aumentar as 

concentrações séricas de PCR (Aref e Refaat, 2014; Li et al., 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Moléculas de ligação da PCR (adaptado de Marnell et al., 2005). 
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1.4.3 TWEAK  

 

O TWEAK [TNF (Fator de necrose tumoral)-related weak inducer of apoptosis] é um 

indutor fraco da apoptose, pertence à família do fator de necrose tumoral (Tajrishi et al., 2014), 

foi descoberto em 1997 (Ren e Sui, 2012), e está presente na superfície de inúmeras células e 

tecidos, tais como monócitos, macrófagos (Zimmermann et al., 2011), neurónios (Wang et al., 

2017), pulmão, coração e músculo esquelético (Ren e Sui, 2012). Está descrito como uma 

proteína transmembranar de tipo II. No entanto, quando libertado funciona como uma citocina 

solúvel (Kawashima et al., 2011), participando em diversas funções biológicas, como indução 

de citocinas, estimulação da proliferação celular, angiogénese, migração e morte celular (Wang 

et al., 2017).Transmite os sinais intracelulares através da sua ligação ao recetor Fn14, este em 

condições normais está em concentrações muito baixas em tecidos e células, no entanto no 

cancro, em inflamações e quando ocorrem danos nos tecidos a sua concentração aumenta (Dai 

et al., 2009). Após a ligação do TWEAK ao recetor Fn14 (figura 6), são ativadas várias vias de 

sinalização, atuando maioritariamente pela via de sinalização NF-ĸB induzindo expressão 

génica de proteólise e apoptose (Zhou et al., 2016). É relatado que o TWEAK também está 

associado a uma perda muscular associado ao cancro (Dogra et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Miostatina 

 

A miostatina é uma proteína da família de fatores de crescimento transformante-β 

designada com um fator de diferenciação de crescimento-8 (GDF-8) (Loumaye e Thissen, 

2017), foi identificada em 1997 (Ost et al., 2016), e é expressa maioritariamente no músculo 

esquelético, encontra-se em concentrações menores no tecido adiposo e no coração (Fan et al., 

2017), circula na forma inativa tanto no plasma do Homem como no do rato (Klimek et al., 

2010). A sua principal função é regular o crescimento do músculo esquelético (Elashry et al., 

2017), tendo também um papel importante no metabolismo das proteínas, dos lípidos e da 

Figura 6 - Ligação do TWEAK ao recetor (Zhou et al., 2016). 
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glicose (Huang et al., 2011). O músculo esquelético é um tecido importante no organismo, 

porque permite o movimento, postura corporal e contribui para a manutenção da sua 

temperatura (Chabi et al., 2016), a sua morfologia e funcionalidade podem ser alteradas com o 

aumento da idade, o exercício e em algumas doenças, como no cancro, na diabetes e na 

insuficiência cardíaca (Johns et al., 2013). As suas funções biológicas são desencadeadas depois 

da ligação da miostatina aos recetores de ativina, ativando duas vias de sinalização (figura 7) 

(Sandri, 2016), uma que permite a formação do complexo Smad 2/3/4, que é deslocado para o 

núcleo levando a um aumento da proteólise; outra pode impedir a fosforilação da via Akt que 

levará a uma redução da síntese proteica (Loureiro et al., 2014; Padrão et al., 2015). 

 

1.4.5 Fator de crescimento endotelial vascular  

 

O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é um biomarcador associado a vários 

tipos de cancro, nomeadamente o cancro do pulmão, o cancro da mama, o cancro cervical e o 

cancro da próstata (Pan et al., 2017). Do ponto de vista estrutural, o VEGF é classificado como 

uma glicoproteína homodimérica (Sfar et al., 2006) com sete isoformas diferentes (Matsumoto 

et al., 2014). Em condições normais, o VEGF encontra-se tanto na próstata do homem como na 

próstata do rato, no entanto em quantidades reduzidas (Wong et al., 2003). É um dos principais 

estimuladores da angiogénese (Maia e Cardoso, 2012), tendo outras funções como promover a 

proliferação celular, a sobrevivência celular, a diferenciação e a migração das células (Roberts 

et al., 2013). As suas funções biológicas são efetuadas através da ativação dos recetores do tipo 

tirosina cinase, presentes em células endoteliais, são três os recetores da família VEGF (figura 

8), o VEGFR-1 um recetor de 180 kDa é expresso por células endoteliais vasculares, 

Figura 7 - Ligação da miostatina ao recetor, desencadeamento das vias de sinalização (Han et al., 2013). 

miostatina ativina 
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macrófagos, monócitos e células estaminais hematopoiéticas; o VEGFR-2 um recetor de 230 

kDa é o recetor principal que intervém na angiogénese, é expresso em células endoteliais 

vasculares e linfáticas, em megacariócitos e células estaminais hematopoiéticas; o VEGFR-3 

um recetor de 195 kDa é o recetor principal da linfangiogénese; a ativação de qualquer um dos 

recetores resulta em respostas biológicas diferentes (Lapeyre-Prost et al., 2017).  

 

Estudos em modelo de rato demonstraram que o VEGF está associado aos androgénios, 

tanto em condições normais da próstata como em condições patológicas. No cancro da próstata 

uma elevada concentração de androgénios leva a uma progressão do tumor (figura 9) 

(Delongchamps et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Cancro da Próstata 

 

O cancro da próstata é uma neoplasia epitelial ( Shirai et al., 2000, Knudsen e Vasioukhin, 

2010) com modificação das células do parênquima prostático (Chiarugi et al., 2014). É a doença 

Figura 9 - Papel do VEGF no cancro da próstata (adaptado de Delongchamps et al., 2006). 

Figura 8 - Recetores do VEGF (Lapeyre-Prost et al., 2017). 
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oncológica mais comum no homem, principalmente nos países ocidentais (Shirai et al., 2000). 

É estimada como a quinta causa de mortalidade por cancro, representando por isso um problema 

de saúde pública (Wong et al., 2016). A incidência do cancro da próstata tem aumentado nos 

últimos anos e varia significativamente entre países (Vella et al., 2016). Este aumento resulta 

da maior facilidade, e disponibilidade, em ser feito o rastreio desta doença e pelo fácil acesso 

aos testes de diagnóstico que permitem uma deteção precoce (Hassanipour-Azgomi et al., 

2016). Em Portugal (figura 10) verifica-se que ao longo dos anos tem havido um aumento na 

incidência e uma estabilidade na mortalidade associadas a esta doença (Wong et al., 2016). 

 

 

Figura 10 - Evolução da incidência e mortalidade em Portugal associadas ao cancro da próstata de 2002 a 2012 

(adaptado de Wong et al., 2016). 

 

1.5.1 Fatores de Risco 

 

Embora as causas do cancro da próstata não sejam totalmente conhecidas, estão descritos 

alguns fatores de risco diretamente relacionados com o aumento da incidência desta doença 

(Patel e Klein, 2009). A idade é um dos fatores de risco mais importantes, verifica-se que com 

o aumento da idade o risco de desenvolver cancro da próstata aumenta. Estudos revelam que 

indivíduos com menos de 50 anos têm uma baixa incidência de cancro da próstata e 85% dos 

casos de cancro da próstata são diagnosticados em indivíduos com mais de 65 anos (figura 11) 

(Adjakly et al., 2015). 
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Figura 11 - Representação da percentagem de homens com o respetivo intervalo de idades de diagnóstico, dados 

referentes aos Estados Unidos com um n=258707 (adaptado de Droz et al., 2010). 

 

O historial de cancro da próstata na família, associado a fatores hereditários, tem sido 

reconhecido como um outro importante fator de risco (Madersbacher et al., 2010; Matthew et 

al., 2011), representando cerca de 20% dos casos de cancro da próstata (Adjakly et al., 2015). 

Como se pode observar na figura 12, o risco de desenvolver cancro da próstata aumenta em 

indivíduos com familiares de primeiro grau aos quais foi diagnosticada a doença, sendo que 

esse risco aumenta igualmente com o maior número de indivíduos afetados na família; 

indivíduos com um pai afetado têm um risco menor comparado a indivíduos com um irmão 

afetado (Sridhar et al., 2010). O risco de desenvolver outras doenças malignas nas famílias em 

que foi diagnosticado cancro da próstata também é superior, pois a coexistência de mutações 

nas células germinativas poderá levar à formação de outras neoplasias (Ferrís-i-Tortajada et al., 

2011).  

 

Figura 12 - Percentagem do risco de desenvolver cancro da próstata em função do número de pessoas com a 

doença (adaptado de Hemminki, 2012). 
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A taxa de incidência anual em indivíduos negroides é 60% maior do que em indivíduos 

caucasianos, sendo também os indivíduos negroides os que têm a maior taxa de mortalidade 

(Drake et al., 2008), têm os primeiros um risco de morte 2,5 vezes superior aos indivíduos 

caucasianos (Kelly et al., 2016). A maior probabilidade de mortalidade em indivíduos negroides 

poderá estar associada a uma alteração genética identificada no cromossoma 8 (Patel e Klein, 

2009). 

A progressão e a taxa de crescimento do cancro da próstata são alteradas pelos 

androgénios (hormonas sexuais). A testosterona e a di-hidrotestosterona (DHT) são os 

androgénios mais importantes nos indivíduos do sexo masculino, porque estão associados à 

maturação e diferenciação dos órgãos sexuais (Patel e Klein, 2009). A testosterona é 

transportada na corrente sanguínea pela globulina, a pequena quantidade que se encontra livre 

entra nas células e é convertida pela enzima 5-redutase em DHT. A concentração de DHT no 

soro é muito baixa em relação à concentração da testosterona, no entanto na próstata a sua 

concentração consegue ser várias vezes superior à concentração da testosterona (Brawley, 

2003). Trabalhos científicos com animais comprovam que o risco de desenvolver cancro da 

próstata pode ser aumentado na presença de concentrações elevadas de testosterona e de DHT, 

durante um longo período de tempo. No entanto, estudos no homem não são conclusivos 

(Grönberg, 2003; Bosland, 2013). 

Os fatores ambientais, como a exposição aos pesticidas pode ser classificado como um 

fator de risco para o desenvolvimento de cancro da próstata (Garg, 2016). O bisfenol A é um 

desregulador endócrino usado para conferir resistência e flexibilidade aos materiais, sendo 

utilizado principalmente no fabrico de recipientes de plástico elaborados para conservar água e 

alimentos e identifica-se com frequência no meio ambiente. A exposição prolongada a este 

composto, mesmo em baixas concentrações, é prejudicial aos seres vivos (Adjakly et al., 2015). 

Tse et al. (2017) afirmaram que a exposição ao bisfenol A está relacionado com o aumento do 

risco de desenvolver cancro da próstata, estudos em murganhos adultos expostos ao bisfenol A 

descreveram um aumento nas dimensões da próstata desses animais (Garg, 2016). 

O tabagismo e o consumo de álcool são descritos como um fator de risco para vários tipos 

de cancro, como o cancro do pulmão, cancro da bexiga e o cancro do esófago. Em relação ao 

cancro da próstata os estudos não são concordantes (Wyre e Thrasher, 2016). 
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1.5.2 Modelo Animal 

 

A utilização de modelos animais para estudar a biopatologia do cancro depende das 

semelhanças do modelo com o cancro do Homem. Para que o modelo se aproxime de um 

modelo ideal este deve: 

• Ter caraterísticas histologicamente semelhantes ao cancro identificado no Homem; 

• As alterações genéticas e bioquímicas devem ser semelhantes às identificadas no 

Homem (Céspedes et al., 2006). 

O rato é um modelo animal utilizado com frequência em biotério para a investigação de 

várias doenças, tais como doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos como diabetes 

mellitus, distúrbios neurológicos, doenças autoimunes como artrite, doenças renais e cancro 

(Hedrich, 2000). O rato é um modelo animal relativamente económico, devido ao seu tamanho 

é fácil de manipular (Alvarado et al., 2017) e é utilizado para estudos do cancro da próstata 

porque é possível induzir carcinomas análogos aos identificados na próstata do homem 

(Bosland, 1996). O modelo animal de cancro da próstata em ratos pode ser espontâneo ou 

induzido (Powell et al., 2003), no entanto a incidência espontânea de tumores na próstata de 

ratos é muito baixa (Simmons et al., 2014). Na literatura está descrito que apenas duas estirpes 

de ratos desenvolvem espontaneamente tumores na próstata, são elas: Lobund-Wistar e August 

Copenhagen. A grande vantagem de utilizar os modelos espontâneos é permitir estudar todas 

as etapas da carcinogénese, sem envolvimento de compostos carcinogénicos ou manipulação 

genética, mas a grande desvantagem é o elevado período de latência (2-3 anos) (Kauffman et 

al., 2013). 

 

1.5.3 Indução química do cancro da próstata 

 

A exposição dos animais a compostos carcinogénicos químicos é o método mais utilizado 

para estudar a iniciação e a progressão do cancro da próstata com períodos de latência de meses 

em vez de anos (Kauffman et al., 2013). 

Bosland (1996) desenvolveu um modelo animal que induz o desenvolvimento de cancro 

da próstata com origem na sua zona dorsolateral. É um modelo de indução de cancro dependente 

de hormonas, e a sua indução é realizada pela administração sequencial de um fármaco anti-

androgénio, um androgénio, um composto carcinogénico químico e por último uma estimulação 
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crónica pela testosterona conseguida através da sua colocação num implante que ao longo do 

tempo vai libertando esta hormona de forma lenta e constante.  

Os anti-androgénios mais utilizados nos protocolos de indução química de cancro da 

próstata são: o acetato de ciproterona e a flutamida (figura 13) (McCormick et al., 2010). No 

entanto, devido ao custo elevado do acetato de ciproterona os protocolos mais recentes utilizam 

como alternativa a flutamida (Bosland, 2014). A flutamida é um anti-androgénio não esteróide 

que vai competir e bloquear os recetores dos andrógenos (Ricci et al., 2014), causando uma 

atrofia nas células epiteliais da próstata (Narayanan et al., 2009), provocando uma redução na 

massa da próstata (Nicholson e Ricke, 2011), tendo também efeitos sobre a espermatogénese e 

consequentemente afeta o metabolismo hormonal dos testículos (Anahara et al., 2008).  

Na etapa seguinte, a administração do androgénio, o propianato de testosterona tem como 

objetivo aumentar a proliferação das células epiteliais da próstata (Boileau et al., 2003). Na fase 

seguinte administra-se um composto carcinogénico que aproveitando-se do aumentado da 

proliferação acelerada induz mutações genéticas irreversíveis (Arroyo-Acevedo et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os compostos carcinogénicos químicos mais utilizados para induzir o cancro da próstata 

em ratos machos são a N-metil-N-nitrosoureia (MNU), o 3,2’-dimetil-4-aminobifenil (DMAB) 

(Kauffman et al., 2013), o N-nitrosobis [2-oxopropil] amina (BOP) e o 2-Amino-1-metil-6-

fenilimidazo [4,5-b] piridina (PhIP) (Tuomela e Härkönen, 2014).  

A MNU (figura 14) é um composto químico alquilante, de ação direta, que interage com 

o DNA estabelecendo consigo ligações covalentes designadas de adutos (Yoshizawa et al., 

2016). É usado como composto carcinogénico em outros modelos animais para induzir não só 

o cancro da próstata como também cancro da mama, da bexiga, do útero, do rim, do baço, do 

fígado, do cólon, do intestino delgado, do estômago, da pele, da retina e do sistema 

(a) Flutamida      (b) Acetato de Ciproterona 

Figura 13 - Fórmula química dos anti-androgénios: (a) Flutamida e (b) Acetato de Ciproterona (adaptado de Ricci 

et al., 2014). 
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hematopoiético (Faustino-Rocha et al., 2015). O local a onde os tumores se desenvolvem, 

quando se administra este agente, depende do sexo dos animais, da sua estirpe, e da sua via de 

administração. No modelo de cancro da próstata a MNU é administrada numa única dose, por 

via intraperitoneal, e é mais eficaz em combinação com a colocação de implantes de 

testosterona cristalina (Kauffman et al., 2013). Os tumores resultantes desta indução são 

adenocarcinomas com origem maioritariamente nos lóbulos dorso-laterais, partilhando assim 

semelhanças com o cancro da próstata identificado no homem (Bosland, 1992; Shirai et al., 

2000). 

 

A estirpe usada por Bosland (1996) no modelo que desenvolveu foi a Wistar Unilever 

(WU) e o composto carcinogénico utilizado foi a MNU, no entanto existem outros estudos 

publicados recorrendo a uma estirpe de ratos é o caso da Sprague-Dawley (Banudevi et al., 

2011a). 

 

1.6 Anatomia da Próstata: Humano e Rato 

 

A próstata é uma glândula sexual masculina acessória, encontrada apenas nos mamíferos 

(Marker et al., 2003), com a função de segregar um líquido de pH alcalino que tem a função de 

alterar o pH ácido da vagina, e juntamente com o plasma seminal segregado pelas vesículas 

seminais, contribui para a composição do sémen (Adjakly et al., 2015). Em humanos, a 

formação da próstata ocorre durante o segundo e terceiro trimestre de gestação, no rato macho 

inicia-se no final da vida fetal (Nishan et al., 2015) e só fica completa nas 2 semanas após o 

nascimento (Marker et al., 2003). 

A próstata humana encontra-se posterior à sínfise púbica, anterior ao reto e inferior à 

bexiga, devido ao seu tamanho é descrita como tendo a forma de noz (Lee et al., 2011) pesa 

aproximadamente 20 grama e mede 4,0 cm x 3,0 cm (Roy-Burman et al., 2004). É dividida por 

três zonas: a zona central, a zona de transição e a zona periférica (figura 15 (a)). Estas zonas 

têm diferentes origens embriológicas, funções e distinguem-se pelas suas características 

Figura 14 - Fórmula química do MNU (adaptado de Faustino-Rocha et al., 2015). 
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histológicas. A zona central corresponde a 25% do volume normal da próstata, a sua origem 

embrionária é a partir do ducto de Wolffian (Lee et al., 2011). Os ácinos prostáticos situados 

nesta zona são maiores em comparação com os das outras zonas, estando envolvidos por uma 

fina camada de músculo liso. As células secretoras desta zona têm um citoplasma granular com 

grandes núcleos (Roy-Burman et al., 2004). A zona de transição corresponde a 5% do volume 

normal da próstata, a sua origem é a partir do seio urogenital (Lee et al., 2011), localiza-se no 

contorno da uretra proximal. As células secretoras têm um citoplasma claro. A zona periférica 

corresponde a 70% do volume normal da próstata, a sua localização é na face lateral e posterior 

da próstata. As células secretoras desta região têm um citoplasma claro com núcleos centrados 

(Roy-Burman et al., 2004). A zona da próstata com maior incidência de cancro da próstata é a 

zona periférica (Valkenburg e Williams, 2011). Cerca de 70% dos adenocarcinomas prostáticos 

surgem nesta zona, embriologicamente a zona de transição e a zona periférica são idênticas. No 

entanto, a zona de transição tem uma incidência de cancro inferior a 25%, justificado pela 

composição deste estroma de natureza fibromuscular ( Lee et al., 2011). 

A próstata do rato macho localiza-se em redor da uretra na base da bexiga, está dividida 

em 4 lóbulos histologicamente diferentes: o lóbulo anterior (também conhecido como glândula 

de coagulação); o lóbulo ventral; o lóbulo lateral e o lóbulo dorsal (figura 15 (b)) (Marker et 

al., 2003). Os lóbulos lateral e dorsal estão agrupados formando o lóbulo dorsolateral (Lee et 

al., 2011). O lóbulo anterior tem uma aparência gelatinosa e está localizado na parte côncava 

das vesículas seminais. As suas células secretoras têm núcleos centrados de forma redonda, um 

citoplasma granular com uma secreção abundante e homogénea. O estroma é constituído por 

uma camada de tecido conjuntivo com um componente de músculo liso (Roy-Burman et al., 

2004). O lóbulo ventral tem uma aparência semelhante a uma folha, as células secretoras têm 

forma oval com citoplasma superficialmente espumoso e núcleos discretos, o produto de 

secreção é claro e homogéneo (Roy-Burman et al., 2004). O lóbulo dorsal está localizado na 

base das vesículas seminais, as células de secreção têm núcleos centrados e citoplasma granular. 

O lóbulo lateral tem uma aparência clara e gelatinosa, as células secretoras têm núcleos 

pequenos e um citoplasma menos granular do que o do lóbulo dorsal (Roy-Burman et al., 2004). 

Em termos de semelhanças entre a próstata do homem e a próstata do rato macho, existem 

zonas análogas aos lóbulos da próstata do rato. O lóbulo dorsolateral é o mais análogo à zona 

periférica da próstata humana, enquanto o lóbulo anterior é o mais análogo à zona central da 

próstata humana, o lóbulo ventral não tem qualquer correspondência na próstata humana, tal 

como a zona de transição não tem qualquer correspondência na próstata do rato (Roy-Burman 



 
 Introdução 

  

 

17 

 

et al., 2004; Lee et al., 2011). Geralmente, os cancros que surgem nos ratos machos são 

detetados nos lóbulos dorsais que são os que correspondem à zona periférica da próstata 

humana, esta tal como foi descrito anteriormente é a zona com mais prevalência de cancro da 

próstata no homem ( Lee et al., 2011). 

 

1.7 O exercício e o cancro da próstata 

O exercício físico é designado como uma atividade multifatorial diária planeada, e 

organizada, que afeta todos os órgãos e tecidos do corpo especialmente o músculo esquelético, 

é uma atividade que implica um gasto de energia superior em comparação a um estado de 

repouso (Gremeaux et al., 2012). 

A prática de exercício físico tem vários benefícios para a saúde, não só a nível de perda 

de massa corporal, como também ajuda na redução da incidência de doenças cardiovasculares, 

controlar a hipertensão e prevenir a diabetes mellitus tipo II (Blair e Morris, 2009). 

Estudos em ratos e murganhos e estudos epidemiológicos no Homem evidenciaram que 

existe uma relação entre o exercício físico e o desenvolvimento do cancro (Barnard et al., 2003; 

Lee, 2003), sendo que essa relação depende da intensidade em que o exercício físico é 

executado (Malicka et al., 2015). Estudar a relação entre o cancro e o exercício físico é 

extremamente importante para compreender a interferência do exercício nos mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento do cancro e para avaliar novas estratégias de tratamento, com 

 
Bexiga 

 
Uretra 

Homem adulto 
(secção sagital) 

Rato adulto 
(vista lateral) 

Zona de  

Transição 

Zona  

Central 

Zona  

Periférica 

Esfíncter 

Prostático 
 

Vesícula 

Seminal 
Ductos Deferentes 

Lóbulo 

Anterior 

Lóbulo 

Dorsal 

Lóbulo Ventral 

Lóbulo Lateral 

Figura 15 - Estrutura anatómica da próstata do homem (a) e da próstata do rato macho (b) (adaptado de Valkenburg 

e Williams, 2011). 
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o objetivo de prevenir a sua ocorrência, melhorar a qualidade de vida destes doentes e aumentar 

a sua taxa de sobrevivência (Ruiz-Casado et al., 2017). 

Ruiz-Casado et al. (2017) demonstraram que o exercício físico interfere em várias 

caraterísticas do cancro. Através da análise de vários estudos concluíram que o exercício físico 

pode trazer benefícios no desenvolvimento de diferentes tipos de cancro, tais como no cancro 

da pele, no cancro da mama e no cancro do pulmão. São vários os estudos feitos com o Homem 

e em animais de laboratório, como o rato, que estudaram a interferência do exercício físico no 

cancro da mama e concluíram que a prática de exercício físico regular tem benefícios na 

prevenção, no tratamento e no pós-tratamento, melhorando a qualidade de vida e a 

sobrevivência (Adraskela et al., 2017). Estudo em ratos, fêmeas Sprague–Dawley no qual foi 

induzido cancro da mama através da administração da MNU, permitiram concluir que o 

exercício físico diminui a inflamação, reduziu a incidência e aumentou o tempo de latência do 

aparecimento do primeiro tumor (Faustino-Rocha et al., 2016). 

No entanto, os resultados relativos à influência do exercício físico no cancro da próstata 

são pouco conclusivos. É descrito que o exercício físico poderá ajudar na redução do cancro da 

próstata, através de vias biológicas interligadas apresentadas na. Pensa-se que as proteínas 

secretadas pela massa muscular esquelética exercitada, como o caso da miostatina, possa afetar 

diretamente o cancro da próstata (Wekesa et al., 2015), e indiretamente através do 

melhoramento do sistema imunológico (Simpson et al., 2012), redução nos níveis de 

testosterona (Lee, 2003; Johnsen et al., 2009), redução da gordura e uma diminuição na 

inflamação (Allen et al., 2015), através da alteração dos valores plasmáticos da IL-6 e da PCR 

(Wekesa et al., 2015). 
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Figura 16 - Esquematização de benefícios relacionados com o exercício e o risco de cancro da próstata (adaptado 

de Wekesa et al., 2015). 
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2. Objetivos 

 

Este trabalho teve como objetivos: 

 

• Acompanhar a realização de um modelo animal de cancro da próstata em ratos 

machos; 

• Compreender a interferência que a realização de exercício físico em tapete rolante tem 

em variáveis biológicas de ratos machos num modelo animal de cancro da próstata; 

• Determinar e analisar a variação dos biomarcadores: IL-6, PCR, VEGF, miostatina e 

TWEAK em animais aos quais foi induzido cancro da próstata sujeitos ao exercício 

físico e animais sedentários. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Animais 

 

Neste trabalho foram utilizados 39 ratos machos, da espécie Rattus norvegicus e da estirpe 

WU com 4 semanas de idade. Os animais foram adquiridos à empresa Charles River 

Laboratories (França). Os animais, após a sua chegada, foram colocados numa sala de 

quarentena durante o período de duas semanas, sendo distribuídos aleatoriamente, cinco por 

gaiola. Os animais foram mantidos no biotério da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) em condições ambientais controladas: temperatura 18±2ºC, luz de 12 horas de 

dia e 12 horas de noite (8h00-20h00) e humidade relativa de 55±5%. 

 

3.2 Grupos Experimentais 

 

Este trabalho está autorizado pelo Órgão Responsável pelo Bem-Estar Animal da UTAD 

e pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (licença nº 021326). Os animais foram 

distribuídos por quatro grupos: 

• Grupo I – Controlo/Sedentário (9 ratos) 

• Grupo II – Induzido/Sedentário (10 ratos) 

• Grupo III – Controlo/Exercício (10 ratos) 

• Grupo IV – Induzido/Exercício (10 ratos) 

 

3.3 Condições Experimentais 

 

Os animais foram colocados em gaiolas de policarbonato duro (Eurostandard Tipo II 

1264C, Tecniplast, Itália), com cama de carolo de milho (figura 17), adquirido à empresa 

Ultragene (Santa Comba Dão, Portugal). Com o propósito de manter as condições de limpeza 

e higiene, a mudança de cama foi realizada uma vez por semana, tal como a lavagem das 

gaiolas. A água e a comida (Diet Standard 4RF21, Mucedola, Itália) foram disponibilizadas aos 

animais ad libitum e pesadas semanalmente numa balança de precisão KERN® PLT 6200-2A 

(Dias de Sousa S.A., Alcochete, Portugal), para posterior calculo o consumo médio diário por 

animal. Para estimular o comportamento exploratório dos animais, reduzir a monotonia e 
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proporcionar enriquecimento ambiental, foram colocados em cada gaiola alguns tubos de 

policloreto de vinil (PVC). 

 

Figura 17 - Gaiola utilizada, pode observar-se a cama, a comida e o enriquecimento ambiental. 

 

3.4 Protocolo Experimental 

 

Na figura 18 está a representação esquematizada do delineamento do protocolo. 
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Figura 18 - Esquematização do protocolo experimental realizado. 
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Durante o período de quarentena, na qual os animais se habituaram às condições 

estabelecidas, foi efetuada a identificação dos animais através do corte na orelha como se pode 

observar na figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Indução química do cancro da próstata 

 

A indução química foi realizada de acordo com o esquema apresentado na figura 20. 

Considerou-se o dia 1 como o primeiro dia da administração da flutamida. 
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Figura 20 – Esquematização do protocolo de indução química do cancro da próstata. 

Figura 19 – Identificação dos animais. 
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3.4.1.1 Flutamida 

 

A preparação da flutamida (TCI Flutamide 25g CAS 13311-84-7 >98%) foi efetuada 

todos os dias antes da sua administração, sendo administrada durante 21 dias seguidos, e sempre 

à mesma hora, na dose de 20 mg/Kg. 

Para preparar a flutamida fizemos o seguinte procedimento: pesou-se 0,420g de 

flutamida, adicionou-se 7 mL de álcool a 96%, colocou-se esta solução num agitador, mantendo 

a sua agitação com o auxílio de um magneto. À parte, retirou-se 14 mL de propilenoglicol 

(SIGMA 1,2 Propanedeol 1L Eur. BP, USP, >99,5% 1603) e adicionou-se 119 mL de água bi-

destilada, a solução foi filtrada com a ajuda de um filtro milipore de 0,5 micra. Adicionou-se 

esta última solução, à solução preparada anteriormente em agitação passando a ter uma 

suspensão; foi administrado 2 mL a cada animal por via subcutânea, mantendo a suspensão em 

agitação durante todo o processo de administração, para que esta não precipitasse e entupisse a 

agulha. Para este procedimento foram utilizadas agulhas com 26 Gauge. 

Todo o procedimento de preparação da flutamida foi realizado numa câmara de fluxo 

laminar vertical, mantendo todas as normas de biossegurança e de esterilidade 

 

3.4.1.2 Proprianato de testosterona 

 

A dose utilizada no proprianato de testosterona (TCI Testosterone Propionate >98,0%; 

Steraloids, Wilton, N.H.) foi de 100 mg/Kg, por via subcutânea. A administração foi realizada 

uma única vez. A sua preparação foi realizada no dia anterior à sua administração. O composto 

foi dissolvido em óleo de milho (SIGMA Corn oil 500 mL CAS 8001-30-7) filtrado por filtro 

milipore e colocado num banho de ultrassons para se dissolver o mais possível, ficando uma 

suspensão. 

 

3.4.1.3 MNU 

 

A administração da MNU (N-Methyl-N-nitroso urea 1g CAS 684-93-5, Carbosynth) foi 

realizada numa única administração, a dose utilizada foi de 30 mg/kg, com base nas massas 

corporais registadas nesse mesmo dia e por via intraperitoneal. A MNU foi pesada previamente 

num frasco apropriado, esterilizado e armazenado a -20ºC. Imediatamente antes da sua 

administração foi adicionado o tampão fosfato-citrato 0.1 M de pH 4,8, à temperatura ambiente, 
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a 1/15 do volume final, sendo que este foi ainda diluído com solução salina numa razão de 1/14 

(v/v) com o objetivo de se obter uma concentração final de 10 mg/mL.  

 

3.4.1.4 Implantes 

 

A preparação dos implantes foi realizada com Silastic® Tubbing, cada implante tinha 3,5 

cm de comprimento. Primariamente, foi selada umas das suas extremidades com cola (Silastic® 

Medical Adhesive Silicone Type), passado 24 horas foi efetuado o enchimento do implante, em 

câmara de fluxo laminar vertical, com testosterona cristalina (SIGMA Testosterone >99,0% 

CAS 58-22-0), selando a outra extremidade passado 24 horas. Para a colocação dos implantes, 

os animais foram anestesiados com uma mistura de dois anestésicos: ketamina (Imalgene® 

1000, Merial S.A.S., Lyon, França) numa concentração de 75 mg/Kg e xilazina (Rompum® 2%, 

Bayer Healthcare S.A., Kiel, Alemanha) numa concentração de 10 mg/Kg. Os implantes foram 

colocados subcutaneamente na região interescapular, através da realização de uma pequena 

incisão seguida da sutura. 

 

3.4.2 Plano de exercício 

 

Com 8 semanas de vida, os animais pertencentes ao grupo III e IV iniciaram o exercício 

num tapete rolante (figura 21). Este aparelho é constituído por um tapete rolante de borracha 

lisa, com uma cobertura de vidro que permite dividir o mesmo em cinco pistas, não permitindo 

o contacto entre os animais durante a corrida. Numa das extremidades do tapete existe uma 

pequena grelha eletrificada que causa choques elétricos para motivar os animais a correr. O 

tapete rolante é ligado a um monitor que controla a velocidade da corrida e a intensidade dos 

choques elétricos, permitindo ainda visualizar a distância percorrida, o número de choques que 

cada animal sofreu, o tempo de cada choque e a duração da corrida. Cada tapete rolante permite 

que corram cinco animais em simultâneo. 

Cada animal do grupo III e IV, foi submetido a um protocolo de exercício (Anexo 1) que 

consistia na realização de 60 minutos de corrida diária, cinco dias por semana, durante 28 

semanas. Nas primeiras duas semanas os animais foram submetidos a um período de adaptação 

ao tapete com velocidades mais baixas e tempo de corrida inferior. A velocidade ao longo do 

protocolo experimental não foi constante, a sua determinação foi baseada na realização de três 

testes de esforço realizado de 6 em 6 semanas. A realização destes testes foi baseada no 
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protocolo de Bruce em humanos com crescimentos na velocidade de corrida, de minuto a 

minuto, até à exaustão, tendo o objetivo de avaliar a aptidão cardiorrespiratória (com 

mensuração de gases respiratórios), permitindo obter, indiretamente, o VO2 máx. (consumo 

máximo de oxigénio). 

Com o objetivo de sujeitar os grupos I e II (grupos sedentários) ao mesmo stresse dos 

grupos exercitados, colocaram-se esses animais regularmente no tapete em repouso por alguns 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Sacrifício e Recolha de Amostras 

 

Com 35 semanas de vida e após 21 semanas desde a administração da MNU, os animais 

foram eutanasiados. Primeiro os animais foram anestesiados através de uma sobredosagem de 

anestésicos, por via intraperitoneal: a xilazina (Rompum® 2%, Bayer Healthcare S.A., Kiel, 

Alemanha) numa concentração de 10 mg/kg e a ketamina (Imalgene® 1000, Merial S.A.S., 

Lyon, França) numa concentração de 75 mg/kg e de seguida recorreu-se à exsanguinação por 

punção cardíaca, um método indicado pela Federation for Laboratory Animal Science 

Associations (FELASA).  

O microhematócrito foi determinado imediatamente depois da centrifugação dos tubos 

capilares (Haematokrit Kapillaren 75mm/60µL, Ref. 9100260, Hirschmann-Laborgeräte, 

Alemanha), na centrífuga Hermle Z320 Manufacturer B, Hermle A6 D-7209 (Gosheim, 

Alemanha) a 9000 rpm durante 5 minutos. Para a obtenção do soro, o sangue foi colocado num 

tubo com anticoagulante numa centrífuga com refrigeração (Heraeus Labofuge 400R) a 3000 

rpm durante 15 minutos, de seguida foi devidamente congelado a -80ºC para posterior análise. 

Figura 21 - Tapete rolante (Treadmill Control LE 8710, Harvard Apparatus, USA). 
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Uma necrópsia completa foi efetuada a todos os animais eutanasiados, iniciando-se por 

uma observação exterior ao corpo do animal, procedeu-se à sua abertura registando todas as 

alterações observadas, realizou-se a recolha não só dos órgãos reprodutores (vesículas seminais, 

próstata, glândulas bulbouretrais e testículos) mas também de outros órgãos (timo, coração, 

pulmões, bexiga, cérebro, rins, baço, fígado, glândulas lacrimais, glândulas parótidas, glândulas 

sublinguais, adrenais, língua, músculo gastrocnémios, tecido adiposo). Cada órgão foi pesado 

individualmente numa balança de precisão KERN® PLJ 750-3N (KERN e Sohn GmbH, 

Balingen, Alemanha) e colocado logo de seguida em formaldeído a 10% (Formalin 10%, 10L, 

CAS 50-00-0, VWR Chemicals, Bélgica). 

 

3.4.4 Determinação dos biomarcadores 

 

Esta etapa foi realizada no Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro, onde 

foram determinados cinco biomarcadores (IL-6, a PCR, o TWEAK, a miostatina e o VEGF) no 

soro de cada animal recolhido no dia das necropsias. 

 

3.4.4.1 Imunoblotting 

 

Para a realização do slot-blot, as 38 amostras de soro foram diluídas (1:20) num volume 

final de 1500 µL de tampão PBS (phosphate buffer saline). As membranas foram mergulhadas 

em 10% de metanol para ativação, foram lavadas em água e posteriormente em TBS (tris buffer 

saline). Em seguida, um volume de 75 µL de cada uma das amostras foi aplicada nos respetivos 

poços do sistema slot-blot (BioRad Portugal, Sintra, Portugal) e promoveu-se a adsorção das 

proteínas das amostras para uma membrana de nitrocelulose (AMERSHAMTM PROTANTM 

Nitrocellulose Membranes 0,45 µm; Catalogue NO 10600002, GE Healthcare Life Sciences, 

Germany) sob vácuo. A membrana foi corada com Ponceau S (0,1 % (m/v) de Ponceau S em 

5% (v/v) de ácido acético) para confirmação da adsorção das proteínas à membrana e também 

para controlo da quantidade de proteína aplicada. Após a transferência, a membrana foi lavada 

com TBS-T (TBS com 0,5% Tween 20) para remoção do Ponceau S. De seguida, a membrana 

foi lavada com água destilada até as bandas de proteína estarem bem definidas, o excesso de 

coloração da membrana foi completamente retirado com lavagens sucessivas em água destilada. 

De seguida, as membranas de nitrocelulose foram bloqueadas durante 1 hora em solução 

de bloqueamento (TBS-T com 5% de leite em pó magro) à temperatura ambiente com agitação 



 
Material e Métodos 

 

28 
 

lenta. Depois, adicionou-se o anticorpo primário apropriado e incubou-se por 1 hora (Tabela 

1). Todos os anticorpos foram diluídos 1:1000 em solução de bloqueamento. Em seguida, cada 

membrana foi lavada três vezes com TBS-T durante 15 minutos. A membrana foi então 

incubada com o anticorpo secundário anti-rabbit (1:5000, LI-COR Biosciences, UK Ltd, 

Cambridge, Reino Unido) durante 1 hora no escuro. Posteriormente, as membranas foram 

lavadas duas vezes, uma com TBS-T durante 15 minutos e outra com TBS durante 15 minutos. 

A deteção foi realizada no equipamento Odyssey Infrared Imaging System (LI-COR 

Biosciences UK Ltd). 

 

Tabela 1 – Anticorpos Primários usados. 

Anticorpo Diluição Anticorpo Fornecedor 

Miostatina 1:1000 Rabbit polyclonal anti-GDF8 (ab996) Abcam 

TWEAK 1:1000 Rabbit polyclonal anti-TWEAK (ab37170) Abcam 

CRP 1:1000 Rabbit polyclonal anti-CRP (ab32412) Abcam 

IL-6 1:1000 Rabbit polyclonal anti-IL-6 (ab6672) Abcam 

VEGF 1:1000 Rabbit polyclonal anti-VEGF (ab2350) Abcam 

 

3.5 Tratamento de dados/Análise Estatística 

 

Para calcular a massa relativa dos órgãos, o consumo médio de água e comida por animal, 

foram utilizadas as seguintes fórmulas: 

 

Massa Relativa do órgão =
Massa do órgão

Massa do animal
 

 

Consumo Médio de água  por animal por dia 

=
Massa inicial de água - Massa final de água

nº de dias entre a pesagem final e inicial × nº de animais na gaiola
 

 

Consumo Médio de comida por animal por dia 

=
Massa inicial de comida - Massa final de comida

nº de dias entre a pesagem final e inicial × nº de animais na gaiola
 

 

Média do Ganho Ponderal de Massa Corporal =
Média do peso final - Média do peso inicial

Médio do peso final
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 A análise estatística dos dados, foi efetuada com recurso ao programa IBM SPSS 

Statistics 24. O estudo das variáveis foi efetuado através de uma análise de variância (ANOVA) 

seguido de um teste de Bonferroni, o nível de significância aceite foi de p<0,05. 
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4. Resultados 

 

4.1 Comportamento dos animais 

 

Não houve diferenças relevantes no comportamento entre os animais ao longo do 

protocolo experimental, no entanto os animais dos grupos no qual foi induzido cancro da 

próstata (grupos II e IV) mostraram-se menos ativos, principalmente no final do protocolo. 

A taxa de mortalidade obtida ao longo do protocolo experimental foi zero, no entanto um 

animal do grupo I (controlo) foi antecipadamente sacrificado, devido ao aparecimento 

espontâneo de um tumor na região facial, classificado como tumor da glândula de Zymbal, mas 

não incluído nesta dissertação. 

 

4.2 Consumo médio de água e comida 

 

Na figura 22 e 23 podem observar-se os consumos médios de água e comida nos 

diferentes grupos ao longo do protocolo experimental. Os animais exercitados consumiram 

mais água. 

 

 

Figura 22 - Consumo médio de água por grupo ao longo do protocolo experimental. 
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4.3 Massa corporal e ganho ponderal 

 

Observando a evolução da massa corporal dos animais ao longo do protocolo 

experimental (figura 24), verifica-se que os grupos sedentários tiveram um aumento de massa 

corporal superior. Na tabela 2 pode observar-se o ganho ponderal dos animais, estes valores 

correspondem a uma medida relativa ao aumento massa corporal dos animais ao longo do 

ensaio experimental. 

 

Figura 23 - Consumo médio de comida por grupo ao longo do protocolo experimental. 

Figura 24 - Evolução da massa corporal dos animais por grupos ao longo do protocolo experimental. 
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Tabela 2 – Representação dos valores médios do ganho ponderal dos animais por grupo. 

 Grupo I 

(Controlo/Sedentário) 

Grupo II 

(Induzido/Sedentário) 

Grupo III 

(Controlo/Exercício) 

Grupo IV 

(Induzido/Exercício) 

Ganho 

Ponderal 
0,650 ± 0,011a,b 0,639 ± 0,017c 0,598 ± 0,010 0,556 ± 0,007 

ap=0,030 diferença estatisticamente significativa do grupo III 
bp=0,000 diferença estatisticamente significativa do grupo IV 
cp=0,000 diferença estatisticamente significativa do grupo IV 

 

 

4.4 Microhematócrito 

 

O microhematócrito foi determinado em todos os animais, não se observando diferenças 

significativas (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Massa relativa dos órgãos 

 

Analisando a figura 26 verificamos que os grupos induzidos (grupo II e IV) são os que 

têm os testículos (direito e esquerdo) com menor massa em relação aos grupos não induzidos 

(grupo I e III), havendo diferenças estatisticamente significativas. Em relação às vesiculas 

seminais e à glândula bulbouretral observámos o contrário, ou seja, os grupos induzidos são os 

que têm maior massa nestes órgãos, verificando-se uma diferença estatisticamente significativa. 

A massa média da próstata dos grupos induzidos é a que tem maior massa, observando-se 

igualmente diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

Figura 25 - Representação gráfica da média do microhematócrito nos diferentes grupos. 
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*p=0,018 diferença estatisticamente significativa   *p=0,000 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo I e III        entre o grupo I e II 
**p=0,000 diferença estatisticamente significativa   **p=0,001 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo I e II        entre o grupo II e III 
***p=0,000 diferença estatisticamente significativa  ***p=0,005 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo II e III       entre o grupo III e IV 
****p=0,000 diferença estatisticamente significativa  

entre o grupo III e IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p=0,000 diferença estatisticamente significativa   *p=0,006 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo I e II                 entre o grupo I e II 
**p=0,006 diferença estatisticamente significativa   **p=0,041 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo II e III       entre o grupo II e IV 
***p=0,000 diferença estatisticamente significativa  ***p=0,001 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo III e IV       entre o grupo III e IV 
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*p=0,013 diferença estatisticamente significativa  

entre o grupo I e III 
**p=0,000 diferença estatisticamente significativa  

entre o grupo I e II 
***p=0,000 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo II e III             
****p= 0,000 diferença estatisticamente significativa  

entre o grupo III e IV 

 
 
 

 

 

As médias das massas relativas dos restantes órgãos recolhidos estão apresentados nas 

figuras 27, 28 e 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p=0,000 diferença estatisticamente significativa      *p=0,042 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo I e III            entre o grupo II e IV 
**p=0,000 diferença estatisticamente significativa  

entre o grupo I e II 

Figura 26 – Representação da média da massa relativa dos órgãos reprodutores [(A)-Testículo direito, (B)-

Testículo esquerdo, (C)-Vesículas seminais, (D) Glândula bulbouretral, (E)-Próstata]. 
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*p=0,007 diferença estatisticamente significativa   *p=0,001 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo I e II        entre o grupo I e II 
**p=0,046 diferença estatisticamente significativa   **p=0,045 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo III e IV       entre o grupo II e III 

       ***p=0,000 diferença estatisticamente significativa  

         entre o grupo III e IV 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Média das massas relativas dos respetivos órgãos [(A)-Cérebro; (B)-Coração; (C)-Pulmões, (D)-

Fígado]. 
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*p=0,028 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo II e IV 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Média das massas relativas dos respetivos orgãos [(A)-Rim Direito; (B)-Rim Esquerdo; (C)-Adrenal 

Direita; (D)-Adrenal Esquerda]. 
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Em relação à gordura retroperitoneal e ao músculo gastrocnemius (figura 30) foi nos 

grupos exercitados que identificámos a menor massa de gordura e maior massa de músculo 

gastrocnemius, com diferenças estatisticamente significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p=0,002 diferença estatisticamente significativa        *p=0,005 diferença estatisticamente significativa  

entre o grupo I e III           entre o grupo II e IV 
**p=0,010 diferença estatisticamente significativa        **p=0,001 diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo II e IV          entre o grupo I e III 

     ***p=0,002 diferença estatisticamente significativa 

     entre o grupo II e III 

 

 

 

Figura 29 - Média das massas relativas dos respetivos órgãos [(A)-Timo; (B)-Baço; (C)-Língua; (D)-Bexiga]. 

Figura 30 - Médias da massa relativa do (A)-Gordura Retroperitoneal e da (B)-Músculo Gastrocnemius, em 

função dos diferentes grupos. 
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4.6 Análise dos Biomarcadores 

 

A determinação dos biomarcadores foi realizada pela técnica Imunoblotting em amostra 

de soro dos animais. A deteção e a digitalização foram realizadas com o equipamento Odyssey 

Infrared Imaging System, os valores foram obtidos e analisados e são apresentados 

graficamente da figura 31 à figura 30, cada biomarcador tem apresentado a digitalização das 

respetivas membranas. 

 

Analisando a figura 31, observamos que os grupos exercitados (grupo III e IV) são os que 

apresentam maior valor de IL-6, não havendo diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 32, os grupos exercitados apresentam maior valor de PCR em comparação com 

os grupos sedentários (grupo I e II), havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,011) 

entre o grupo II e o grupo IV. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Representação gráfica da média do nível de IL-6 nos diferentes grupos [(A) Nível de IL-6 nas amostras 

de soro dos animais (A1) Controlo com Ponceau]; Au– Unidades Arbitrárias; CTRL+SED: Controlo/Sedentário, 

IND+SED: Induzido/Sedentário, CTRL+EXC: Controlo/Exercício, IND+EXC: Induzido/Exercício. 
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*p=0,011 diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV 

 

Na figura 33, verificamos que o grupo induzido/exercitado (grupo IV) é o que apresenta 

maior valor de TWEAK, havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p=0,005 diferença estatisticamente significativa entre o grupo II e o grupo IV 

 

 

 

 

Figura 32 - Representação gráfica da média do nível de PCR nos diferentes grupos [(B) Nível de PCR nas amostras 

de soro dos animais (B1) Controlo com Ponceau]; Au– Unidades Arbitrárias; CTRL+SED: Controlo/Sedentário, 

IND+SED: Induzido/Sedentário, CTRL+EXC: Controlo/Exercício, IND+EXC: Induzido/Exercício. 

Figura 33 - Representação gráfica da média do nível de TWEAK nos diferentes grupos [(C) Nível de TWEAK 

nas amostras de soro dos animais (C1) Controlo com Ponceau]; Au– Unidades Arbitrárias; CTRL+EXC: 

Controlo/Sedentário, IND+SED: Induzido/Sedentário, CTRL+EXC: Controlo/Exercício, IND+EXC: 

Induzido/Exercício. 
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Na figura 34, o grupo controlo/exercitado (grupo III) é o que apresenta maior valor de 

miostatina, não havendo diferenças estatisticamente significativas, entre grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 35, o grupo induzido/exercitado (grupo IV) é o que apresenta maior valor de 

VEGF, enquanto que o grupo controlo/exercitado é o que tem o menor valor de VEGF, não 

havendo diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Representação gráfica da média do nível de VEGF nos diferentes grupos [(E) Nível de VEGF nas 

amostras de soro dos animais (E1) Controlo com Ponceau]; Au– Unidades Arbitrárias; CTRL+SED: 

Controlo/Sedentário, IND+SED: Induzido/Sedentário, CTRL+EXC: Controlo/Exercício, IND+EXC: 

Induzido/Exercício. 

Figura 34 - Representação gráfica da média do nível de miostatina nos diferentes grupos [(D) Nível de miostatina 

nas amostras de soro dos animais (D1) Controlo com Ponceau]; Au– Unidades Arbitrárias; CTRL+SED: 

Controlo/Sedentário, IND+SED: Induzido/Sedentário, CTRL+EXC: Controlo/Exercício, IND+EXC: 

Induzido/Exercício. 
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5. Discussão 

 

Os modelos animais são cada vez mais  utilizados em estudos de cancro de forma a 

compreender-se os mecanismos do seu desenvolvimento e fornecer valiosas informações sobre 

esta doença, com uma elevada incidência no Homem (Hagerling e Werb, 2016). No caso 

particular do cancro da próstata, foram vários os modelos experimentais desenvolvidos e 

utilizados para a compreensão dos mecanismos envolvidos na carcinogénese, nomeadamente 

os modelos transgénicos, os modelos induzidos com recurso a hormonas e compostos 

carcinogénicos, e os modelos xenógrafos e singeneicos (Ellem et al., 2014).  De entre todos os 

modelos atrás descritos, o animal de laboratório mais utilizado contínua a ser o rato (Tuomela 

e Härkönen, 2014). 

Na literatura estão publicados vários trabalhos experimentais baseados na de indução de 

cancro da próstata em rato macho, nos quais foram avaliados diferentes critérios. Assim,  Guru 

Kumar et al. (2012) induziram cancro da próstata em ratos Wistar com o objetivo de avaliar a 

atividade anticancerígena de um extrato da casca de Crataeva nurvala no cancro da próstata; 

Banudevi et al. (2011a) induziram cancro da próstata em ratos Sprague-Dawley com o objetivo 

de avaliar a quimioprevenção do zinco na carcinogénese do cancro da próstata. Consultando a 

bibliografia disponível não existem trabalhos publicados nos quais tenha sido avaliada a 

interferência do exercício físico no modelo animal de cancro da próstata através da 

determinação e análise de biomarcadores. 

O animal de laboratório escolhido para a realização deste trabalho de investigação foi o 

rato macho da estirpe WU, porque em conformidade com a literatura científica trata-se de uma 

das estirpes com mais sensibilidade ao protocolo de indução de cancro da próstata. O protocolo 

de indução do cancro da próstata utilizado foi baseado nos trabalhos publicados por Bosland 

(1992, 1996). A determinação da data de sacrifício dos animais baseou-se em alguns trabalhos 

publicados (Arunkumar et al., 2006; Banudevi et al., 2011b; Sanches et al., 2013; Peixoto et 

al., 2016) e foi escolhida considerando o nosso interesse em compreender a evolução do cancro 

da próstata ao longo do tempo. 

Durante este trabalho experimental a taxa de mortalidade foi zero. No entanto, um animal 

do grupo controlo/sedentário foi antecipadamente sacrificado devido ao desenvolvimento 

espontâneo de um tumor na região facial, após a sua análise histológica foi classificado como 

um tumor da glândula de Zymbal. Esse caso não será discutido nesta dissertação porque sai fora 
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dos objetivos propostos, contudo devemos indicar que é uma ocorrência rara na idade do animal 

e que o mesmo trabalho já foi publicado numa revista indexada (Rodrigues-Ribeiro et al., 2017) 

Em relação ao parâmetro consumo de comida verificámos que houve um aumento do 

mesmo ao longo do ensaio experimental, o que se justifica pelo facto de os animais estarem em 

crescimento. No último mês os valores de consumo médio de comida entre os grupos são muitos 

semelhantes, o que nos leva a concluir que tanto a indução como o exercício físico não tiveram 

qualquer efeito sobre este parâmetro. No consumo de água verificou-se que os grupos 

exercitados foram os que mais água consumiram durante o ensaio experimental, isto pode 

dever-se a algumas perdas de água associadas à manipulação dos biberões devido à elevada 

manipulação das gaiolas dos grupos exercitados, porque é necessário retira-los da gaiola para 

os colocar no tapete rolante e de novo voltar a coloca-los no final do exercício na gaiola, ou ser 

uma consequência da realização de exercício físico o aumento do consumo de água. 

Em relação à evolução da massa corporal, constatámos que todos os grupos tiveram um 

aumento deste parâmetro ao longo do ensaio experimental. Como o ganho ponderal é uma 

medida real que corresponde ao aumento da massa corporal dos animais ao longo do tempo, e 

tendo estes valores positivos concluímos que todos os animais ganharam massa corporal. 

Contudo, existem diferenças nesses valores entre os vários grupos, isto é, o grupo de animais 

induzido apresentou um ganho ponderal de massa corporal de 0,639 +/- 0,017 enquanto que o 

grupo induzido sujeito a exercício físico apresentou um ganho ponderal de 0,556 +/- 0,007, 

sendo esta diferença estatisticamente significativa (p=0,000) que pode ser justificado pela 

prática frequente de exercício físico. O mesmo se verificou entre os grupos controlo sedentário 

e controlo exercitado (p=0,030). 

Na determinação dos valores de microhematócrito não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos, mostrando que nem a indução do cancro da próstata 

nem a prática de exercício físico teve qualquer efeito neste parâmetro, estando em concordância 

com um estudo realizado por Faustino-Rocha et al. (2016) em ratos fêmea Sprague-Dawley às 

quais induziram cancro da mama através da administração da MNU e estudaram o efeito do 

exercício físico, onde não obtiveram diferenças estatisticamente significativas nos valores do 

microhematócrito. 

No que diz respeito aos órgãos reprodutores verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) nas massas relativas dos testículos dos grupos induzidos (grupo II e IV). 

Estes grupos apresentaram menor massa relativa dos testículos em relação aos grupos controlo 

(grupo I e III), sendo este um efeito da indução do cancro da próstata como foi descrito por 
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Anahara et al., (2008). Já nos restantes órgãos reprodutores (vesículas seminais, glândula 

bulbouretral e próstata) verificamos que os grupos induzidos (grupo II e IV) são os que exibiram 

uma maior massa relativa em comparação com os grupos controlo (grupo I e III), estando em 

conformidade com estudos previamente publicados na literatura (Senthilkumar et al., 2006; 

Kumar et al., 2012; Sharmila et al., 2014). 

Analisando a massa relativa do músculo gastrocnemius, verificámos que os grupos 

exercitados (grupo III e IV) são os que apresentam uma maior massa relativa deste músculo, 

valor estatisticamente significativo (p<0,05), o que se justifica pela atividade física executada 

por estes animais durante o protocolo experimental. Contudo, a massa da gordura 

retroperitoneal foi superior nos grupos sedentários (grupo I e II), apresentando diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05). Estes resultados fazem sentido e justificam que a 

prática de exercício aumenta a massa muscular e reduz o tecido adiposo , estando os nossos 

resultados em conformidade com o estudo de Bacarau et al. (2007). 

A IL-6 é uma citocina inflamatória, é libertada para a corrente sanguínea em situações de 

estímulos e/ou traumas, como por exemplo o exercício físico e o cancro. É descrito que durante 

a realização de exercício ocorre um aumento da IL-6 nos níveis plasmáticos, estando este 

aumento associado à duração, intensidade, resistência e quantidade de massa muscular 

envolvida (Yuzhalin e Kutikhin, 2014). Durante a realização de exercício físico, a IL-6 é 

libertada pelo músculo esquelético e vai ter efeitos no tecido adiposo, causando lipólise 

(Pedersen e Fischer, 2007). Os grupos com maior concentração sérica da IL-6 são os exercitados 

(grupo III e IV) que consequentemente apresentaram a menor massa relativa da gordura 

retroperitoneal. Contudo, não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre 

grupos, sendo o grupo IV (induzido/exercitado) o que apresenta maior nível de IL-6, estando 

descrito na literatura que valores mais elevados de IL-6 relatam um mau prognóstico em doentes 

com cancro (Yuzhalin e Kutikhin, 2014; Babaei et al., 2015). 

Classificada como uma proteína de fase aguda, a PCR é um biomarcador bastante 

utilizado em clínica. É identificada em concentrações mais elevadas na corrente sanguínea em 

casos de inflamação e/ou infeção. Neste trabalho observámos uma diferença estatisticamente 

significativa (p=0,011) entre o grupo II (induzido/sedentário) e o grupo IV 

(induzido/exercitado), sendo o grupo IV o que tem maior valor sérico de PCR. Isto permite-nos 

deduzir que o exercício físico aumentou a inflamação nos animais induzidos, Estes resultados 

são contraditórios em relação ao estudo realizado por Faustino-Rocha et al. (2016) no qual foi 

avaliado o efeito do exercício físico em ratos fêmeas Sprague-Dawley num protocolo de 
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indução de cancro da mama, nesse trabalho os valores séricos da PCR mais baixos foram 

identificados no grupo induzido/exercitado. 

O TWEAK é um membro da família do TNF, e classificado como um indutor fraco da 

apoptose (Padrão et al., 2015). Observamos que o grupo IV (induzido/exercitado) é o que 

apresenta maior valor sérico de TWEAK, verificando-se uma diferença estatisticamente 

significativa (p=0,005) em relação ao grupo II (induzido/exercitado). O que leva a entender que 

o exercício físico não impediu que ocorre-se a sinalização NF-ĸB, ao contrário do estudo de 

Padrão et al. (2017) em que obtiveram uma diminuição de níveis séricos de TWEAK nos 

animais do grupo onde foi induzido cancro da mama e que realizavam exercício físico, o estudo 

foi realizado em ratos fêmeas Sprague-Dawley que foram submetidas a 35 semanas de exercício 

físico num tapete rolante, concluíram que o exercício físico realizado num longo período de 

tempo altera os níveis séricos de TWEAK, associando este biomarcador à classificação do 

tumor. 

A miostatina é um fator de crescimento, classificado como um inibidor do crescimento 

muscular (Ziaaldini et al., 2015). Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

entre grupos, o grupo III (controlo/exercitado) é o que apresenta maior valor sérico de 

miostatina, pressupondo que o aumento da miostatina está relacionado com o exercício, devido 

à maior atividade muscular. 

O VEGF está associado à angiogénese, é expresso em muitos tipos de cancro, incluindo 

o cancro da próstata (Lapeyre-Prost et al., 2017). Não foi observado diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos, no entanto o grupo IV (induzido/exercitado) é o que exibe um valor 

sérico de VEGF mais elevado. É relatado na literatura que indivíduos com cancro da próstata 

apresentam valor séricos de VEGF mais elevados em relação aos indivíduos saudáveis (Pan et 

al., 2017), no nosso estudo não se encontram diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo I (controlo/sedentário) e II (induzido/sedentário), pensa-se que isso pode ser devido à 

realização do sacrifício dos animais às 21 semanas após administração da MNU, e que ainda 

não se tenham desenvolvido neoplasias, estando na fase de ocorrência de lesões pré-neoplasias. 
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6. Conclusão 

 

A realização deste trabalho permitiu concluir que a administração sequencial dos 

compostos na indução do cancro da próstata teve efeitos significativos na massa corporal dos 

animais e na massa relativa dos órgãos reprodutores dos mesmos, podendo indicar 

indiretamente uma possível eficácia na utilização do protocolo para a indução do cancro da 

próstata. Contudo uma futura análise histopatológica é necessária para a devida caracterização 

das amostras recolhidas 

Na determinação dos biomarcadores, valores elevados de IL-6 e PCR no grupo 

induzido/exercitado, leva-nos a concluir, que neste protocolo, a realização de exercício físico 

aumentou a inflamação nos animais induzidos. O mesmo aconteceu na determinação sérica do 

VEGF, animais exercitados e induzidos tiveram o valor sérico de VEGF mais elevado. 

Futuramente, a realização de uma análise histopatológica de todos os tecidos recolhidos 

permitirá uma integração dos resultados e a sua correlação com os biomarcadores avaliados 

neste trabalho. Julgamos importante, a determinação de biomarcadores como o Ki-67 e o B 

para avaliar a proliferação e a apoptose, respetivamente, de forma a compreender a interferência 

do exercício físico na indução do cancro da próstata. Julgamos também ser relevante obter os 

resultados relativos à bioquímica sérica, nomeadamente em relação aos parâmetros de 

funcionalidade hepática e renal, bem como determinar as concentrações séricas de testosterona. 
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Anexo 1 – Representação do Plano de Exercício realizado pelos animais, da 1ª semana à 15ª 

semana. 

Semana 1ª semana de exercício 2ª semana de exercício 3ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
 20 30 40 40 50 50 60 

Velocidade 

(m/min) 
 15 15 15 15 18 

Semana 4ª semana de exercício 5ª semana de exercício 6ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60 60 60 

Velocidade 

(m/min) 
20 23 25 

Semana 7ª semana de exercício 8ª semana de exercício 9ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60 60 60 

Velocidade 

(m/min) 
28 30 30 

Semana 10ª semana de exercício 11ª semana de exercício 12ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60 60 60 

Velocidade 

(m/min) 
30 30 30 

Semana 13ª semana de exercício 14ª semana de exercício 15ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60 Teste 

de 

esforço 

60 60 

Velocidade 

(m/min) 
30 30 32 
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Anexo 2 – Representação do Plano de Exercício realizado pelos animais, da 16ª semana à 28ª 

semana. 

Semana 16ª semana de exercício 17ª semana de exercício 18ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60 60 0-30 min 30 m/min 

30-45 min   32 m/min 

45-60 min   34 m/min Velocidade 

(m/min) 
34 36 

Semana 19ª semana de exercício 20ª semana de exercício 21ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
0-30 min 30 m/min 

30-45 min   32 m/min 

45-60 min         34 m/min 

Teste 

de 

esforço 

60 60 

Velocidade 

(m/min) 

G12 – 36; G16 – 32 

G17 – 34; G18 – 35 

G12 – 36; G16 – 32 

G17 – 34; G18 – 35 

Semana 22ª semana de exercício 23ª semana de exercício 24ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60 60 60 

Velocidade 

(m/min) 

G12 – 36; G16 – 32 

G17 – 34; G18 – 35 

G12 – 36; G16 – 32 

G17 – 34; G18 – 35 

G12 – 36; G16 – 32 

G17 – 34; G18 – 35 

Semana 25ª semana de exercício 26ª semana de exercício 27ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60 Teste 

de 

esforço 

60 60 

Velocidade 

(m/min) 

G12 – 36; G16 – 32 

G17 – 34; G18 – 35 

G12 – 30; G16 – 26 

G17 – 28; G18 – 39 

G12 – 30; G16 – 26 

G17 – 28; G18 – 39 

Semana 28ª semana de exercício 

Dia 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Tempo 

(min) 
60  

Velocidade 

(m/min) 

G12 – 30; G16 – 26 

G17 – 28; G18 – 39 
 

G12 e G16        Grupo III (Controlo/Exercício) 

G17 e G18        Grupo IV (Induzido/Exercício) 

 

 

 

 

 


