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INTRODUÇÃO: 

A caquexia associada ao câncer é uma síndrome multifatorial caracterizada por perda 

progressiva de massa muscular, inflamação sistêmica e desarranjo metabólico1. A presença do tumor 

pode promover alterações metabólicas e estruturais no fígado – contribuindo para o desarranjo 

metabólico da doença2; e inflamação, que afeta as vias de degradação e síntese proteica no músculo 

esquelético, contribuindo para a sua perda e consequente atrofia na evolução da caquexia1,3. 

Nutrientes obtidos pela prole durante o período de gestação e lactação são capazes de gerar 

alterações epigenéticas4,5 que podem durar até a vida adulta, com benefícios na diminuição da 

predisposição à doenças metabólicas6,7. A leucina e o ômega-3 são nutrientes capazes de modular o 

desenvolvimento metabólico da prole no período intrauterino8,9, e assim, têm potencial para amenizar ou 

até mesmo prevenir efeitos metabólicos de doenças na prole, como a caquexia. 

A dieta com ômega-3 desde a gestação até a vida adulta mostrou ser capaz de melhorar o 

estoque de glicogênio no fígado e músculo de ratos portadores de tumor Walker-25610. Nosso laboratório 

demonstrou, no mesmo modelo animal, que a suplementação de leucina e ômega-3 na dieta materna 

traz resultados positivos para a função hepática e expressão de proteínas relacionadas à síntese 

proteica no músculo esquelético11–13. Resta saber se esse efeito protetor da dieta materna também pode 

ser visualizado no padrão histológico do órgão afetado pela caquexia no câncer. Assim, este projeto 

avaliou parâmetros histológicos dos tecidos hepático e muscular a fim de evidenciar o efeito das dietas 

maternas suplementadas com leucina e/ou ômega-3 sobre a prole adulta portadora de tumor de Walker-

256. 

METODOLOGIA: 
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DESENHO EXPERIMENTAL: 

Ratas Wistar grávidas foram separadas em 4 grupos de acordo com a dieta. A dieta controle (C) 

foi preparada de acordo com o protocolo AIN-9314, e as dietas experimentais foram suplementadas com 

leucina (L) e o óleo de fígado de bacalhau (O) isolado ou em combinação (LO) com base na proporção: 

adição de 3% leucina e/ou substituição de 7% de lipídeos por óleo de fígado de bacalhau. A inoculação 

tumoral foi realizada com 3 x 106 células de tumor de Walker-256 nos animais machos adultos da prole 

obtida, que compuseram os 5 grupos experimentais avaliados, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema representativo de desenho experimental. Legenda: C – grupo controle, dieta controle e sem tumor; W – grupo portador de 

tumor e dieta controle; WL/C – grupo portador de tumor e dieta materna com leucina; WO/C – grupo portador de tumor e dieta materna ômega-

3; WLO/C – grupo portador de tumor e dieta materna com leucina e ômega-3. 

PARÂMETROS HISTOLÓGICOS 

Os tecidos hepático e muscular esquelético foram coletados para a obtenção de cortes histológicos 

de 5 µm corados por hematoxilina e eosina (H&E) ou por ácido periódico de Schiff (PAS). Os parâmetros 

histológicos avaliados através do software ImageJ e do Image Pro-Premium 9.1.4 estão representados 

na Figura 2.  

 

Figura 2: Esquema ilustrativo das análises realizadas em lâminas histológicas de fígado e/ou músculo esquelético. Todas as análises foram 

feitas em imagens visualizadas em microscópio de luz, com lente objetiva de 20x. H&E: hematoxilina e eosina; PAS: ácido periódico de Schiff. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foi realizado teste ANOVA one-way seguido de pós-teste de Bonferroni, considerando significância 

estatística quando P < 0,05. Os valores estão expressos como média e desvio padrão da média (SD). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

FÍGADO: 

Todos os grupos portadores de tumor apresentaram aumento no número de hepatócitos em relação 

ao grupo controle (Figura 3a, 4a), sendo um possível fator indicativo de hepatomegalia15, característica 

que pode estar associada a caquexia16. As dietas maternas não foram capazes de diminuir este 

parâmetro (Figura 3a, 4a).  

O sequestro de glicose pelo tumor é um fator que pode afetar a estocagem de glicogênio no tecido 

hepático17. Como esperado, todos os animais portadores de tumor apresentaram depleção de glicogênio 

(Figura 4b), porém as dietas maternas não conseguiram alterar este parâmetro (Figura 3b).  

 

Figura 3: Parâmetros histológicos avaliados: (a) Número de hepatócitos; (b) conteúdo de glicogênio no tecido hepático. Dados coletados em 

imagens coradas por H&E e PAS, respectivamente, e visualizadas em lente objetiva de 20x. Os valores são expressos como média ± SD. * 

representa diferença significativa em relação ao grupo C. # representa diferença significativa em relação ao grupo WL/C. 

 

Figura 4: Imagens representativas de tecido hepático de cada grupo. (a) Coloração H&E; (b) Coloração por PAS, para quantificação de 

glicogênio. Visualização em lente objetiva de 20x (magnificação de 200x). Legenda: grupo controle (C); grupo portador de tumor (W); grupo 

portador de tumor e dieta materna leucina (WL/C); grupo portador de tumor e dieta materna ômega-3 (WO/C); grupo portador de tumor e dieta 

materna leucina e ômega-3 (WLO/C). Barra de escala: 200 µm. 
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MÚSCULO ESQUELÉTICO: 

A perda de massa muscular é uma das principais características da caquexia no câncer1. Como 

esperado, o grupo portador de tumor (W) apresentou diminuição do diâmetro da fibra em relação ao 

grupo controle (Figura 5a, 6a). Este mesmo parâmetro apresentou-se aumentado em todos os grupos 

com dieta materna suplementada quando comparados ao grupo W, indicando que houve preservação 

de massa muscular (Figura 5a, 6a). Tal observação corrobora com estudos prévios do laboratório que 

indicam que a leucina12 e o ômega-313 na dieta materna são capazes de modular a via de sinalização da 

mTOR, favorecendo a síntese proteica no músculo na prole adulta com tumor.   

O conteúdo de glicogênio encontrou-se depletado no músculo de todos os animais portadores de 

tumor (Figura 6b), como possível resultado da demanda energética muscular e diminuição da 

capacidade de estocagem de glicogênio pelo próprio tecido muscular, já que há menor disponibilidade 

de glicose sanguínea circulante, em função do alto consumo desse substrato energético pelas células 

do tumor17. As dietas maternas não foram capazes de manter e/ou estimular a glicogênese no tecido 

muscular da prole (Figura 5b). 

 

Figura 5: Parâmetros histológicos avaliados: (a) Diâmetro das fibras musculares; (b) conteúdo de glicogênio no tecido muscular estriado 

gastrocnêmico. Dados coletados em imagens coradas por H&E e PAS, respectivamente, e visualizadas em lente objetiva de 20x. Os valores 

são expressos como média ± SD. * representa diferença significativa em relação ao grupo C. + representa diferença significativa em relação 

ao grupo W. 

 

Figura 6: Imagens representativas de tecido muscular de cada grupo. (a) Coloração H&E; (b) Coloração por PAS, para quantificação de 

glicogênio. Visualização em lente objetiva de 20x (magnificação de 200x). Legenda: grupo controle (C); grupo portador de tumor (W); grupo 

portador de tumor e dieta materna leucina (WL/C); grupo portador de tumor e dieta materna ômega-3 (WO/C); grupo portador de tumor e dieta 

materna leucina e ômega-3 (WLO/C). Barra de escala: 200 µm. 
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CONCLUSÕES: 

No presente estudo, foram observadas alterações de parâmetros histológicos no fígado e no 

músculo em função da evolução do tumor, que são indicativos da instalação do estado de caquexia. 

Como resultados impactantes, as dietas maternas foram capazes de preservar a espessura da fibra 

muscular em relação aos efeitos deletérios do tumor, embora sem apresentar diferença para os demais 

parâmetros avaliados – indicando que o efeito protetor da influência materna focou-se preferencialmente 

ao músculo, nessa histologia. Assim, este estudo aponta que a leucina e o ômega-3 na dieta materna 

têm potencial para serem explorados como uma forma de prevenção da perda de massa muscular 

provocada pela caquexia no câncer.  
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