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Resumo 

Santos JR. Estudo metabolômico-alvo do fenótipo metabólico associado ao 
câncer de mama com ênfase no metabolismo do carbono-1 [dissertação]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

O metabolismo do carbono-1, ao envolver os ciclos de folato, metionina e 
transulfuração, pode ser considerado responsável por integrar o estado 
nutricional celular com seu metabolismo (biossíntese de nucleotídeos, 
remodelação da matriz extracelular, manutenção do estado redox e eventos 
epigenéticos), a partir da disponibilidade de nutrientes, como aminoácidos, 
glicose e vitaminas. Estudos clínicos e experimentais que exploram 
mecanismos moleculares, vêm sugerindo a hiperativação do metabolismo do 
carbono-1, como fator importante para adaptação metabólica durante a 
oncogênese e progressão do câncer. Entretanto, o papel do metabolismo do 
carbono-1 no câncer de mama ainda é inconclusivo. O presente estudo 
considerou a hipótese de que o carcinoma ductal invasivo da glândula 
mamária (IDC) apresenta aumento da atividade do metabolismo do carbono-
1, como característica metabólica importante para a progressão da doença. 
O perfil metabólico de tecidos tumoral (n = 47) e mamário normal adjacente 
(n = 43; controle) de mulheres com IDC foi analisado por técnica 
metabolômica-alvo (Biocrates Life Science®) para identificar componentes 
prevalentes do fenótipo metabólico associado ao câncer de mama, 
reportados em estudos prévios. Análises estatísticas e de enriquecimento de 
vias foram realizadas, usando o software MetaboAnalyst 4.0 (Canadá). 
Apenas características encontradas em 50% das amostras foram 
analisadas. Análises multivariadas dos dados metabolômicos foram capazes 
de diferenciar os tecidos normal e tumoral, de acordo com o perfil 
metabólico. Foram identificados 99 metabólitos diferencialmente expressos 
no IDC, em comparação ao tecido mamário normal adjacente (p < 0,05). A 
análise de enriquecimento de vias demonstrou que grande parte dos 
metabólitos, com maior expressão nas amostras de IDC (vs. controle), 
esteve envolvida no metabolismo do carbono-1. Observou-se aumento na 
concentração de aminoácidos doadores de unidades de carbono, como 
serina, glicina e treonina. Além disso, as análises de enriquecimento das 
vias metabólicas destacaram aumento da atividade dos ciclos que recebem 
e doam unidades de carbono, como folato, metionina e homocisteína. Foi 
também possível identificar aumento na concentração de metabólitos 
envolvidos em diferentes processos celulares, sabidamente dependentes do 
metabolismo do carbono-1, como proliferação, biossíntese de nucleotídeos, 
processos pós-traducionais, remodelação da matriz extracelular e controle 
do estado redox e de pH celular nas amostras de IDC. Os dados do presente 
estudo sugerem complementaridade entre as vias metabólicas na 
progressão de IDC. No entanto, o metabolismo do carbono-1 parece ser via 
central e poderia constituir potencial-alvo molecular para tratamento de IDC. 
Considerando que o metabolismo do carbono-1 é sensível à disponibilidade 
de nutrientes, é possível ainda que essa via metabólica possa representar 
uma janela terapêutica para intervenções dietéticas para complementar o 
tratamento farmacológico padrão.  

Descritores: Carcinoma ductal; Neoplasias da mama; Tumor/metabolismo; 
Metabolômica; Metabolismo do carbono-1.  



 

 

Abstract 

Santos JR. Targeted metabolomic study of metabolic phenotype associated 
with breast cancer with emphasis on one-carbon metabolism [dissertation]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

One-carbon metabolism involving the folate, methionine and transsulfuration 
cycles, can be held responsible for integrating the cellular nutritional status 
with its metabolism (biosynthesis of nucleotides, extracellular matrix 
remodeling, maintenance of redox status and epigenetic events) from the 
availability of nutrients such as amino acids, glucose, and vitamins. Clinical 
and experimental studies exploring molecular mechanisms have suggested 
the overactivation of one-carbon metabolism as an important factor for 
metabolic adaptation during cancer oncogenesis and progression. However, 
the role of one-carbon metabolism in breast cancer is still inconclusive. The 
present study considered the hypothesis that invasive mammary gland ductal 
carcinoma (IDC) has increased one-carbon metabolism activity as an 
important metabolic characteristic for disease progression. The metabolic 
profile of tumor (n = 47) and adjacent normal breast (n = 43; control) tissues 
of women with IDC were analyzed by target metabolomic technique 
(Biocrates Life Science®) to identify prevalent components of the metabolic 
phenotype associated with breast cancer, reported in previous studies. 
Statistical and pathway enrichment analysis were performed using 
MetaboAnalyst 4.0 software (Canada). Only characteristics found in 50% of 
the samples were analyzed. Multivariate analysis of metabolomic data were 
able to differentiate normal and tumor tissues according to metabolic profile. 
Ninety-nine differentially expressed metabolites in IDC were identified 
compared to adjacent normal breast tissue (p <0.05). Pathway enrichment 
analysis showed that most metabolites, with greater expression in the IDC 
(vs. control) samples, were involved in one-carbon metabolism. An increase 
in the concentration of donor amino acids from carbon units such as serine, 
glycine, and threonine was observed. In addition, the metabolic pathways 
enrichment analyzes showed increased activity cycles that receive and 
donate carbon units, such as folate, methionine, and homocysteine. It was 
also possible to identify an increase in the concentration of metabolites 
involved in different cellular processes, known to be dependent on carbon-1 
metabolisms, such as proliferation, nucleotide biosynthesis, post-translational 
processes, extracellular matrix remodeling and redox and cell pH control, in 
IDC samples. The data from this study suggest complementarity of the 
metabolic pathways in the IDC progression. However, carbon-1 metabolism 
appears to be a central pathway and could be a potential molecular target for 
treating IDC. Considering that one-carbon metabolism is sensitive to nutrient 
availability, it is possible that this metabolic pathway may represent a 
therapeutic window for dietary interventions to complement standard 
pharmacological treatment. 

Descriptors: Carcinoma, ductal; Breast cancer; Neoplasms/metabolism; 
Metabolomics; One-carbon metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer de mama é a afecção maligna mais prevalente em mulheres 

e a segunda causa mais comum de morte por câncer em todo o mundo 1, 2. 

De acordo com a Sociedade Americana de Câncer (ACS; American Cancer 

Society), cerca de 316.120 novos casos da doença e 40.610 mortes dela 

decorrentes são esperados nos Estados Unidos da América (EUA; United 

States of America) durante o biênio 2018-2019 3. Para cada ano do mesmo 

período, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) espera 59.700 casos novos 

de câncer de mama no Brasil, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 

100 mil mulheres 4.  O carcinoma ductal invasivo (IDC) também conhecido 

como carcinoma ductal infiltrativo, é um tipo de câncer de mama que se 

origina no epitélio ductal da mama e invade os tecidos a seu redor. O IDC é 

o tipo de câncer de mama mais prevalente e representa cerca de 70% de 

todos os casos 5. 

A existência de diferentes subtipos moleculares do câncer de mama 

reflete a heterogeneidade da doença. De acordo com seu perfil de 

expressão de receptores de estrogênio (ER; do inglês, estrogen receptors), 

progesterona (PR; do inglês, progesterone receptor) e fator de crescimento 

epidérmico humano 2 (HER2; do inglês, human epidermal growth factor 

receptor 2), tumores de mama podem ser classificados em luminal A 

(ER+/PR+/HER2-), luminal B (ER+/PR+/HER2+), HER2 positivo (ER-/PR-

/HER2+) e triplo negativo (ER-/PR-/HER2-) 6, 7, 8. Os subtipos triplo-negativo 
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e HER2 positivo, ambos com ausência de ER/PR, produzem um grau mais 

agressivo do câncer de mama 9. 

Os diferentes subtipos do câncer de mama são definidos por 

alterações gênicas que resultam na superexpressão de oncôgenes e 

redução da expressão de genes supressores tumorais, gerando diferentes 

fenótipos moleculares malignos 5, 10, 11. Entretanto, características fenotípicas 

celulares adquiridas durante a carcinogênese mamária têm o propósito 

comum de viabilizar a rápida proliferação da célula tumoral, progressão para 

carcinoma in situ, invasão do tecido adjacente e metástase, independente do 

subtipo tumoral gerado 10, 11. A obtenção e utilização dos substratos 

necessários para promover e sustentar esses processos podem advir de 

modificações metabólicas adquiridas pela célula cancerígena da mama que, 

se interrompidas, podem desestabilizar vias biológicas que sustentam seu 

fenótipo maligno 11, 12, 13. 

Notadamente, o metabolismo de células tumorais difere-se do de 

células normais 14, 15. O conhecimento dessa propriedade tumoral é histórico, 

mas apenas, recentemente, sua importância sobre a fisiologia da célula 

maligna vem sendo melhor compreendida. Atualmente se reconhece que a 

ativação de oncôgenes e perda de função de genes supressores tumorais 

são acompanhados de reprogramação metabólica celular, para viabilizar a 

manutenção do fenótipo maligno gerado por esses fenômenos gênicos 12-16. 

De tal forma que o metabolismo tumoral foi incluído, como característica 

fundamental do câncer (i.e., hallmarks of cancer) na última atualização de 

Hanahan e Weinberg (2011) 14. 
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Algumas alterações metabólicas são predominantes em células 

tumorais, a despeito do tipo de câncer, como dependência do metabolismo 

glicolítico - propriedade conhecida como “Efeito Warburg” 15, 16. Por muito 

tempo, postulou-se que o efeito Warburg refletia aumento do requerimento 

energético da célula tumoral e advinha de disfunção na fosforilação oxidativa 

mitocondrial 16. Muito embora esta hipótese seja coerente com a alta 

demanda de energia necessária para proliferação celular, existe o paradoxo 

de que a glicólise anaeróbia, não é uma via de produção de energia 

eficiente. Além disso, hoje se sabe que algumas células tumorais também 

apresentam dependência do metabolismo mitocondrial 17, 18, 19.   

No cenário atual, alguns autores consideram que o “Efeito Warburg” 

evidencia que a demanda metabólica de células tumorais vai além de alto 

requerimento energético 11, 12, 16, 17. De fato, a proliferação e o crescimento 

celulares requerem mais do que produção de energia. Ambos implicam 

formação de novos componentes celulares e macromoléculas, que incluem 

proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos; assim como na manutenção do 

estado redox, genético e epigenético. Para suprir estes requerimentos, 

algumas células tumorais apresentam aumento da atividade de outras vias 

metabólicas além da glicolítica, a saber: glutaminólise, ciclo do ácido 

tricarboxílico (TCA), síntese de ácidos graxos e metabolismo do  

carbono-1 14, 17, 19, 20, 21, 22.  

Dentro das vias hierárquicas classicamente alteradas no câncer, a 

reprogramação do metabolismo da glicose e glutamina é, com frequência, 

observada em tumores malignos com mutações nos oncôgenes MYC e 
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TP53. Até 45% dos tumores de mama mostram mutações no MYC e cerca 

de 80% daqueles enriquecidos com HER2 apresentam mutações no  

TP53 23, 24. Superexpressão de MYC associa-se a efeitos metabólicos, que 

incluem aumento da glicólise, biogênese mitocondrial e catabolismo da 

glutamina; enquanto mutações em TP53 também promovem alterações 

metabólicas a favor da glicólise, bem como aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio 23-28. 

Ambos MYC e TP53 são associados com a via Ras e vias de 

sinalização envolvendo AMPK (do inglês, AMP-activated protein kinase) e 

PI3K (do inglês, Phosphoinositide 3-kinase) 29. No câncer de mama, vias 

oncogênicas mediadas pela Ras estimulam a captação de glicose, por meio 

de aumento de GLUT1 (do inglês, glucose transporter 1), e sua utilização por 

vias anabólicas 21, 27. Além disso, Ras regula o metabolismo da glutamina, 

especificamente, por direcionar unidades de carbono para a homeostase 

redox 30, 31.  Metade dos tumores de mama luminais apresentam mutações 

nos genes que regulam a via PI3K/Akt/mTOR que, em semelhança a 

mutações no TP53, se associam com enriquecimento de vias glicolíticas e 

aumento de vias geradoras de espécies reativas de oxigênio 23, 24, 26. 

Independente das clássicas alterações gênicas, células tumorais da 

mama também podem controlar a ativação de vias metabólicas e adaptar 

seu metabolismo, de acordo com estímulos extracelulares, como a 

disponibilidade de nutrientes, pela ativação do metabolismo do  

carbono-1 13, 22. A ativação das vias do carbono-1 poderia ser responsável 

por conferir às células tumorais certa flexibilidade metabólica que lhes 
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permita ultrapassar limitações impostas pelo microambiente, e viabilizar sua 

sobrevivência em diferentes situações. Por exemplo, células tumorais podem 

reestruturar seu metabolismo para compensar a falta de um determinado 

nutriente ao utilizar um substituto, por meio da ativação do metabolismo do 

carbono-1 22. 

O metabolismo do carbono-1 engloba uma série de reações 

bioquímicas que ocorrem no citoplasma e na mitocôndria, essenciais para 

manter a homeostase celular 32. Estas vias bioquímicas catabolizam 

diferentes fontes nutricionais para geração de carbonos e os distribuem 

como substrato para distintas funções celulares fundamentais, como 

biossíntese, reações de metilação e redução 22, 32. Em razão da maneira 

específica pela qual as unidades de carbono são obtidas e utilizadas, essa 

via metabólica funciona como um integrador do estado nutricional da célula, 

relacionando muitos nutrientes entre si. O fluxo de unidades de carbono, por 

meio do metabolismo de carbono-1 é plástico e importante para que células 

cancerosas regulem os níveis de seus nutrientes em resposta às condições 

intra e extracelulares, que estão em constante mudança 22, 32. 

As unidades de carbono geradas pelo metabolismo do carbono-1 

trafegam por três vias metabólicas, por meio da modificação bioquímica dos 

elementos que os compõem: o ciclo do folato, o ciclo da metionina e a via de 

transulfuração (Figura 1) 22. De forma sucinta, o ciclo do folato inicia o 

metabolismo do carbono-1 ao reduzir o ácido fólico em THF (do inglês, 

tetrahydrogolate), por ação da enzima DHFR (do inglês, dihydrofolate 

reductase). Nessa forma reduzida, unidades de carbono da serina e da 
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glicina, principais doadores da via, podem ser transferidas para conversão 

de THF em me-THF (do inglês, methylenetetrahydrofolate). A vitamina B6 é 

um importante cofator para essa transformação bioquímica. Uma vez 

metilado, o THF pode se submeter a uma sequência de outras 

biotransformações, por meio da ação de diferentes isoformas da enzima 

MTHFD (do inglês, methylenetetrahydrofolate dehydrogenase), no citosol e 

na mitocôndria, até sua desmetilação 21, 32. 

Na sequência, o carbono resultante da desmetilação de THF é doado 

para o ciclo da metionina por meio da metilação da homocisteína, com 

participação da vitamina B12. A transferência de grupos metil e unidades de 

carbono para formar metionina, liga o ciclo do folato ao da metionina. Em 

seguida, a metionina é convertida em SAM (do inglês, adenosylmethionine) 

e desmetilada para formar SAH (do inglês, s-adenosylmethioninamine). Após 

o processo de deadenilação, SAH é convertida de volta à homocisteína 

(hCYS; do inglês, homocysteine), completando o ciclo da metionina. A via de 

transulfuração está conectada ao ciclo da metionina por meio da 

homocisteína. A homocisteína pode receber unidades de carbono da serina 

para formar α-cetobutirato, cisteína, taurina e glutationa, como representado 

nos dados da Figura 1 22, 32. 
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Fonte: Adaptada de Locasale JW (2013) 22 e Yang M & Vousden KH. (2016) 32 

Legenda. O metabolismo do carbono-1 envolve três vias metabólicas que interagem 
entre sí: 1. O ciclo do folato (círculo azul) fornece unidades de carbono para a 
sintese de nucleotídeos, auxilia na produção de fosfato de dinucleótido de 
nicotinamida e adenina (NADPH), mantém os níveis de adenosina trifosfato (ATP) 
celular e tranfere grupos metil e unidades de carbono do metil-tetra-hidrofolato (m-
THF) para formar metionina (MET), ligando-se ao ciclo da metionina. 2. O ciclo da 
metionina (círculo verde) atua como doador de unidades de carbono e grupos metil, 
para subsequentes reações de metilação e eventos epigenéticos, e se conecta à 
via de transulfuração por meio da homocisteína (hCYS). 3. A via de transulfuração 
(círculo rosa) tem como um dos produtos finais a glutationa, contribuindo para o 
equilíbrio redox celular, por meio da sua capacidade de eliminar e reduzir espécies 
reativas de oxigênio (ROS) e de manter a relação NADPH/fosfato de dinucleotídeo 
de adenina e nicotinamida (NADP). THF: tetra-hidrofolato; DHFR: di-hidrofolato 
redutase; me-THF: metilenotetra-hidrofolato; B6: piridoxina; MTHFD: metilenotetra-
hidrofolato de-hidrogenase; F-THF: formil-tetra-hidrofolato; B12: cobalamina; MAT: 
S-adenosilmetionina sintetase; SAM: S-adenosilmetionina; SAHH: S-adenosil 
homocisteína hidrolase; CBS: cistationina sintase; ADP: adenosina difosfato 

 
Figura 1 -  Representação esquemática do metabolismo do carbono-1  
  

 

Juntos, os ciclos do folato, metionina e transulfuração geram NADH 

(do inglês, nicotinamide adenine dinucleotide reduced) e ATP (do inglês, 

adenosine triphosphate), e distribuem unidades de carbono derivados de 

nutrientes para síntese de nucleotídeos e glutationa, garantindo a 
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homeostase energética e redox na célula 33, 34. No entanto, a influência do 

metabolismo do carbono-1 vai além da homeostase energética e redox. SAM 

exerce papel significante em eventos epigenéticos, nas modificações pós-

traducionais e nas vias de sinalização, graças à sua capacidade de doar 

radicais metil para reações de metilação 35. Nesse cenário, o metabolismo 

do carbono-1 integra o estado nutricional da célula com os mecanismos 

energéticos, epigenéticos e redox, contribuindo para a manutenção da 

homeostase celular e manutenção de altas taxas de proliferação de células 

cancerosas 22, 36, 37.  

O metabolismo do carbono-1 é, em grande parte dependente da 

disponibilidade de aminoácidos não essenciais, como serina e glicina. 

Ambos podem ser facilmente obtidos, por meie da dieta ou de sua síntese 

endógena, a partir de outras fontes de carbono 20, 30. A serina pode ser 

sintetizada “de novo” pela enzima PHGDH (do inglês, phosphoglycerate 

dehydrogenase) durante a glicólise, enquanto a glicina pode ser produzida 

pelo catabolismo da serina ou treonina 22, 36. 

Curiosamente, mutações no TP53 comuns em tumores de mama 

parecem aumentar a disponibilidade de serina e glicina, assim como o 

metabolismo do carbono–1 32, 38. Em modelos experimentais, algumas 

células de tumor de mama utilizaram a via glicolítica, para promover a 

síntese de serina e suprir o metabolismo do carbono-1, pela enzima 

PHGDH. Isto resulta em grandes quantidades de substrato para síntese de 

novo de serina 39. A superexpressão de PHGDH é, frequentemente, 

observada em tumores de mama triplo-negativo. Adicionalmente, em 
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tumores HER2+, altas concentrações de colina e glicina (outros nutrientes 

doadores de unidades de carbono) associam-se com grau de agressividade 

do tumor 36, 39, 40. 

No câncer, adaptações metabólicas são majoritariamente reguladas 

por eventos genômicos, mas o microambiente tumoral e a disponibilidade de 

nutrientes também podem ter papel importante no fluxo de metabólitos que 

favorece a progressão tumoral 12, 23, 26. Particularmente, o metabolismo do 

carbono-1 parece ser responsável pelo diálogo entre microambiente, 

nutrientes e tumor, o que o torna fundamental para a plasticidade e 

sobrevivência celular em diferentes ambientes 22, 23, 26, 41. Nesse contexto, o 

efeito Warburg pode não ser a única vantagem metabólica das células 

tumorais e, portanto, conhecer o perfil metabólico de tumores é de potencial 

importância para compreensão do complexo cenário bioquímico envolvido 

na carcinogênese 42. 

Atualmente, graças ao desenvolvimento da tecnologia de 

espectrometria de massas, a análise do perfil de metabólitos (metabolôma) 

do câncer pode ser analisado, por abordagem alvo ou não alvo 43, 44, 45. Ao 

lado de outras ciências “ômicas”, como a transcriptômica, a metabolômica é 

entendida como peça final de um quebra-cabeça, capaz de identificar e 

compreender distintas vias metabólicas implicadas no fenótipo maligno do 

câncer. A grande vantagem da metabolômica, frente às outras ciências 

ômicas, é sua capacidade de integrar sinais de diferentes naturezas como, 

por exemplo, a partir da regulação gênica, atividade pós-traducional, 

diferentes vias de sinalização e, sobretudo, a partir de estímulos 
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extracelulares 44, 45. Em conjunto, estes sinais geram metabólitos que podem 

refletir o estado celular e o fenótipo tumoral. 

Avanços na compreensão da biologia do câncer de mama vêm 

viabilizando terapias combativas e preventivas da doença 46. Ao lado do 

diagnóstico precoce, por meio da mamografia e desenvolvimento de técnicas 

cirúrgicas conservadoras, estas intervenções contribuíram, desde 1990, para 

redução, em um terço, da taxa geral de mortalidade relacionada ao câncer 

de mama 47. Dentre as propriedades biológicas tumorais, considera-se o 

metabolismo celular como potencial alvo terapêutico para o câncer de 

mama. 

De fato, alguns fármacos com alvo em alterações metabólicas 

tumorais (Tabela 1) já estão em desenvolvimento/teste e podem ampliar as 

oportunidades terapêuticas anticâncer 23. Particularmente, metotrexato e 5-

fluoracil, com alvo no metabolismo do carbono-1, já estão disponíveis para 

uso clínico 22, 48. A metformina, medicamento frequentemente usado no 

tratamento de Diabetes tipo 2, tem um efeito metabólico que parece envolver 

ações no metabolismo do carbono-1, e vem sendo considerada potencial 

candidata para tratamento e prevenção de alguns cânceres (incluindo o 

câncer de mama) 22, 49, 50. Adicionalmente, estudos pré-clínicos têm 

explorado a possibilidade de restringir serina e glicina (doadores de 

unidades de carbono) para intervenções no câncer 22. 
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Tabela 1 -  Medicamentos com alvo no metabolismo no carbono-1 22 

 

Enzimas Compostos Status 

MTHFR Metotrexato Aprovado  

TS 5-fluorouracil Aprovado para câncer colo retal  

RNR Gencitabina Aprovado para câncer de pâncreas 

DNA MTase  Azanucleosides Aprovado para Leucemia mieloide  

OS DFMO Estudos clínicos  

SAM  MGBG Estudos pré-clínicos 

Metformina  Carbono-1 Estudos pré-clínicos 

Legenda. MTHFR, Metilenotetra-hidrofolato redutase; RNR, Ribonucleotídeo redutase; TS, 
Timidilato sintase; DNA MTase, ácido desoxirribonúcleico metiltransferases, OS, Ornitina 
descarboxilase, SAM, S-adenosil descarboxilase; DFMO, 2-difluoromethyl ornithine; MGBG, 
Methylglyoxal bis (guanylhydrazone) 

 

 

Direcionar esforços no estudo da metabolômica do câncer de mama 

parece ser de fundamental importância para nortear o desenho de 

estratégias terapêuticas com bom custo-benefício e que permitam 

combinações com tratamentos já disponíveis e acessíveis para a prática 

clínica. Apesar de evidências clínicas e experimentais sugerirem que a 

hiperativação do metabolismo do carbono-1 é importante para a 

oncogênese, resultados no câncer de mama mantém-se inconclusivos.  

Buscando contribuir para a compreensão da carcinogênese mamária 

e identificação de potenciais alvos de tratamento, a presente pesquisa 

explorou a hipótese de que no carcinoma ductal invasivo da glândula 

mamária (IDC), seu tipo mais prevalente, ocorra aumento da atividade do 
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metabolismo do carbono-1 para sustentar vias de sobrevivência e 

desenvolvimento essencial para seu próprio desenvolvimento. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Avaliar o perfil metabolômico de biópsias de tecido tumoral e tecido 

normal adjacente de mulheres com carcinoma ductal invasivo da glândula 

mamária (IDC), com foco no metabolismo do carbono-1.  
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Fomento 

 

O presente estudo foi agraciado por bolsa CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

3.2 Aspectos Éticos 

 

O protocolo da presente investigação científica foi aprovado pela 

Comissão de Ética para Análises de Projetos de Pesquisas do Hospital das 

Clínicas (CAPPesq) da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC FMUSP), sob Número de Parecer 1.560.877, e devidamente 

registrado na Plataforma Brasil (CAAE55763516.3.0000.0065).  

 

3.3 Local de Execução  

 

Os procedimentos envolvidos na presente pesquisa foram realizados 

no Laboratório de Nutrição e Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo (LIM-

35) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC FMUSP), em parceria com o Departamento de Ginecologia 

da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). 
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3.4 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de estudo retrospectivo que envolveu análise e interpretação 

de dados metabolômicos obtidos a partir de biópsias de IDC e de seu tecido 

normal adjacente, provenientes de mulheres com câncer de mama, 

gentilmente cedidos pelo Prof. Dr. Ismael Dale Cotrim Gerreiro da Silva, 

Professor Adjunto do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de 

Medicina, Coordenador de Pesquisa e Inovação Tecnológica na área de 

Biológicas junto à Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa da UNIFESP 

(Anexo A). 

 

3.5 Casuística e critérios de seleção dos pacientes 

 

Entre 2007 e 2010, pacientes com IDC confirmado por análise 

histopatológica (n = 90) foram recrutadas voluntariamente, após assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no Instituto Gustave-Russy e 

Institut Curie (Paris), Universidade de Debrecen (Hungria) e Universidade de 

Tartu (Estônia). Biópsias de tecido tumoral e de tecido mamário normal 

adjacente (2-5 cm de distância do tumor) foram coletadas no momento do 

diagnóstico da doença por análise histopatológica. A inclusão das pacientes 

obedeceu aos seguintes critérios: idade mínima de 35 anos de idade, 

ausência de metástases, sem tratamento antineoplásico prévio, IDC 

operável e nos estádios II e III. O estadiamento da doença foi realizado, de 

acordo com o sistema de estadiamento TNM 51, 52.  
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3.6 Análise Metabolômica-Alvo 

 

Valores quantitativos dos metabólitos teciduais foram obtidos a partir 

de 100 mg de amostras de IDC e de tecido mamário normal adjacente 

(controle) por análise metabolômica-alvo. A análise foi conduzida por 

espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida (LC), com o 

emprego de instrumento de espectrometria de massas tandem (MS / MS) e 

diferentes kits e ensaios customizados pela Biocrates® Life Sciences (AG, 

Innsbruck, Áustria), a saber: AbsoluteIDQ® p180, que quantificou 40 

acilcarnitinas, 21 aminoácidos, 19 aminas biogênicas, soma de hexoses, 76 

fosfatidilcolinas, 14 lisofosfatidilcolinas, 15 esfingomielinas e 90 

glicerofosfolipios; AbsoluteIDQ® Stero17, que quantificou 17 hormônios 

esteroides; Bile Acids kit®, que quantificou 20 ácidos biliares; ensaio de 

neurotransmissores, que quantificou 9 neurotransmissores; ensaio de 

eicosanóides e outros produtos de oxidação de ácidos graxos poli-

insaturados (PUFAs), que quantificou 17 diferentes tipos dessas moléculas; 

ensaio de ácidos graxos,  que quantificou 32 ácidos graxos; ensaio lipídico, 

que quantificou 162 glicerofosfolipídios, 33 esfingomielinas e 131 ceramidas. 

Os glicerofosfolipídios foram diferenciados em relação à presença de 

ligações éster (a) e éter (e) na porção glicerol, onde duas letras indicam que 

duas posições de glicerol estão ligadas a um resíduo de ácido graxo (aa = 

diacil, ae = acil- alquil), e uma única letra indica a presença de um único 

resíduo de ácido graxo (a = acil ou e = alquil). Adicionalmente, as amostras 

foram analisadas quanto aos seguintes metabólitos do metabolismo 
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energético: lactato, piruvato / oxaloacetato, α-cetoglutarato, fumarato e 

succinato (Biocrates® Life Sciences®). Essa abordagem permitiu a detecção 

e a quantificação absoluta simultânea de > 600 diferentes metabólitos 

teciduais (Anexo B), sob alto rendimento e em uma abordagem alvo 53, 54.  

A técnica de análise metabolômica empregada no presente estudo foi 

descrita em detalhes na patente US2007/0004044 - acessível em 

http://www.freepatentsonline.com/20070004044.html. Em resumo, um 

esquema de criação de perfil segmentado foi utilizado para rastrear 

quantitativamente os metabólitos totalmente anotados, usando 

monitoramento de reação múltipla, perda neutra e varreduras precursoras de 

íons. A quantificação das concentrações de metabólitos e avaliação de 

controle de qualidade (QC) foi realizada com o pacote de software MetIQ™ 

(Biocrates Life Sciences AG, Innsbruck, Áustria), em conformidade com 

21CFR (Código de Regulamentações Federais) parte 11, o que implica 

prova de reprodutibilidade dentro de um determinado intervalo de erro. 

Apenas moléculas ionizáveis de baixo peso molecular (m/z <1500) 

presentes em, pelo menos, 50% das amostras de cada grupo foram 

consideradas. Um arquivo .xls foi então gerado, que continha identificação 

de amostras, nomes de metabólitos e concentrações dos metabólitos 

teciduais (expressos em μM). 
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3.7 Análise Estatística  

 

O programa estatístico MetaboAnalyst 4.0 (Canada) 55 foi empregado 

para a comparação entre os perfis metabólicos de IDC e tecido normal 

adjacente, após a inserção da tabela com os respectivos metabólitos e 

concentrações em sua plataforma virtual. Na referida tabela, as amostras 

apresentavam-se em linhas e as concentrações em colunas. Apenas letras, 

números, sublinhado, hífen e barra (/) foram aceitos - caracteres diferentes 

foram excluídos. Os valores não numéricos encontrados foram substituídos 

por NA.  

No MetaboAnalyst 4.0, os dados metabolômicos foram previamente 

tratados por filtros específicos e analisados pela aplicação do conjunto de 

ferramentas estatísticas disponibilizadas pelo programa. Os filtros 

empregados foram: padronização de amostras (normalização pela mediana), 

transformação de dados [transformação logarítmica generalizada (LOG) e 

escala de dados (Escala de Pareto - média centrada e dividida pela raiz 

quadrada do desvio-padrão de cada variável). As ferramentas estatísticas, 

sequencialmente, empregadas para avaliar diferenças significantes 

induzidas pelo processo de carcinogênese foram: PCA (análise multivariada 

não supervisionada de componentes principais), PLS-DA (análise 

multivariada supervisionada), análise de RF (Randon Forest), análise 

hierárquica, teste T estudante pareado e taxa de falsa descoberta FDR – 

Benjamini-Hochberg (do inglês, False Discovery Rate). Os metabólitos mais 

importantes, capazes de diferenciar os tecidos tumoral e normal adjacente 
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por meio de variáveis de importância (VIPs), foram selecionados a partir das 

análises de RF e teste T. Análise complementar para comparação dos perfis 

metabolômicos entre os subtipos de câncer de mama também realizada, 

utilizando-se o teste ANOVA. O nível de significância estatística considerada 

para todos os testes foi 5% (p≤0,05). Posteriormente, o conjunto de 

metabólitos estatisticamente significantes entre os grupos foi submetido à 

análise de enriquecimento de vias (MSEA; do inglês, Metabolite set 

enrichment analysis), também efetuada com uso da plataforma 

MetaboAnalyst 4.0 56. 

 
 



RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Características clinico-patológicas das pacientes com IDC  

 

As 90 pacientes com carcinoma ductal invasivo da glândula mamária 

estudadas apresentaram idade média de 55 anos. Suas características 

clínico-patológicas encontram-se resumidas nos dados da Tabela 2.   
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Tabela 2 -  Características clinico-patológicas das pacientes com carcinoma 
ductal invasivo (n=90) 

Variável Número de casos 

Estado de menopausa 

Peri 

Sim 

Não 

 

4 

51 

35 

Histórico familiar 

Sim 

Não 

 

28 

62 

Subtipo 

Luminal B Her2- 

Luminal A 

Luminal B 

Her2 

Triplo negativo 

 

10 

47 

5 

8 

20 

Tamanho do tumor (mm) 

5-19 

20-49 

50+ 

Dados não coletados 

 

31 

48 

6 

5 

Estadiamento 

I 

II 

III 

 

0 

22 

68 

Índice mitótico 

1 

2 

3 

 

18 

20 

52 

Comprometimento de linfonodos 

pN0 

pN1 

pN2 

Dados não coletados 

 

33 

43 

14 

2 

* Para análise do índice mitótico, foi considerado o grau histológico, atipia, formação de túbulos e 
proliferação 57. ** Para avaliar o histórico familiar, foi utilizado o Score de Gail 58. 
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4.2 Perfil metabólico dos tecidos tumoral e normal adjacente das 

pacientes com IDC 

 

A Figura 2 apresenta os dados metabolômicos encontrados nos 

tecidos tumoral e normal adjacente de mulheres diagnosticadas com IDC, 

antes e após normalização pela mediana. As análises de comparação por 

PCA (Figura 3A) e, sobretudo, PLS-DA (Figura 3B) mostraram separação 

natural entre os tecidos tumoral maligno e normal adjacente, sugestiva de 

um conjunto de metabólitos específicos para cada grupo. Os resultados da 

análise de validação cruzada (do inglês, cross validation) [componentes 

máximos = 5; método cross validation (CV) = 10 vezes; medida de 

desempenho = Q2] apontou boa eficácia e precisão do modelo do estudo 

(Figura 4). Além disso, a análise complementar de modelo de previsão de 

classes supervisionadas RF classificou com precisão quase 100% das 

amostras em seus respectivos grupos, com uma classe de erro (OOB; do 

inglês, Out-of-bag error) de 0,0108 para ambos os grupos (Figura 5). Os 

principais metabólitos que contribuíram para essa classificação são 

mostrados nos dados da Figura 6. 
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Legenda. Análise de normalização dos dados, de acordo com a mediana, realizada pelo 
software MetaboAnalyst 4.0. 

 
Figura 2 -  Normalização dos dados metabolômicos identificados nas 

amostras de tecido tumoral de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama 
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Legenda. A. A análise de componentes principais (PCA) mostra a separação natural entre o tecido tumoral (BC-T) e o tecido mamário normal 
adjacente (BC-S) do carcinoma ductal invasivo da mama. B. A análise discriminante parcial por mínimos quadrados (PLS-DA) evidencia uma 
separação robusta entre os grupos (BC-T vs BC-S). Cada ponto no gráfico corresponde a uma amostra de tecido.  

 
Figura 3 -  Análise multivariada comparativa entre o perfil metabólico dos tecidos tumoral e normal adjacentes de pacientes 

com carcinoma ductal invasivo da mama 



Resultados 29 

  

 

 

 

 

Legenda. Q2 é uma estimativa da capacidade preditiva do modelo e é calculada por meio 
de validação cruzada (CV). Em cada CV, os dados previstos são comparados com os dados 
originais e a soma dos erros quadrados é calculada. O erro de predição é então somado a 
todas as amostras (Soma Residual Prevista de Quadrados ou PRESS). Por conveniência, a 
PRESS é dividida pela soma inicial dos quadrados e subtraída de 1 para se assemelhar à 
escala do R2. Boas previsões têm alto Q2, como observado na figura. 

 
Figura 4 -  Análise de qualidade das amostras de tecidos tumoral e normal 

adjacente de pacientes com carcinoma ductal invasivo da mama 
(Cross Validation PLS-DA)  
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BC-T: IDC; BC-S: tecido mamário normal adjacente. A análise de previsão da classe 
supervisionada comparando os metabólitos identificados no tecido tumoral (BC-T) e normal 
adjacente (BC-S) do carcinoma ductal invasivo da mama mostra um baixo erro de 
classificação global de 0,0108 (0,0 para tecido tumoral e 0,0233 para tecido normal 
adjacente). 

 
Figura 5 -  Classificação dos metabólitos de amostras de tecidos tumoral e 

normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal invasivo da 
mama por Randon Forest  
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Legenda. A figura mostra os principais metabólitos capazes de diferenciar tecidos tumorais 
(BC-T) e normal adjacente (BC-S) do carcinoma ductal invasivo da mama, selecionados a 
partir do teste de RF e teste T-estudante, onde o código de cores indica: verde: baixa e 
vermelho: alta concentração. Asn / Asp / Glu: razão entre asparagina, aspartato e 
glutamato; Gln / gln / asp: razão entre glutamina, glutamina e aspartato; Asn / Asp / Phe: 
razão entre asparagina, aspartato e fenilalanina; PyrGlu: glutamato piruvato; GCKR: soma 
de hexoses; lactato / GCKR: razão entre lactato e GCKR; Gly: glicina; PC ae C34: 3: 
fosfatidilcolina ae C34: 4; Ala-Asp-Glu, soma entre alanina + aspartato + glutamina; PUFA 
ARAC PC aa: fosfatidilcolina enriquecida com ácido araquidônico; PUFA SM: esfingomielina 
enriquecida com ácido graxo polinsaturado. 

 
Figura 6 -  Variáveis de importância (VIPs) dos metabólitos que mais 

diferenciam tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes 
com carcinoma ductal invasivo da mama, segundo análise de 
Randon Forest  
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3.9 Diferenças entre os perfis metabólicos dos tecidos tumoral e 

normal adjacente das pacientes com IDC 

 

A aplicação do teste T de Student identificou 99 metabólitos 

diferencialmente expressos (p < 0,05; Benjamini-Hochberg False Discovery 

Rate) nas amostras de IDC, quando comparados com o tecido mamário 

normal adjacente. Em alguns desses metabólitos, foi possível aplicar a 

análise de fold change (FC) para determinar as alterações relativas entre os 

grupos, cujos resultados encontram-se nos dados da Tabela 3. 

Adicionalmente, a análise de agrupamento hierárquico permitiu observar a 

homogeneidade dos dados dentro de cada grupo (Figura 6). 

De acordo com o conjunto de metabólitos significativamente 

aumentados nas amostras de IDC, a análise de MSEA identificou diferentes 

vias metabólicas ativas na célula tumoral (Figura 8), e as 15 principais delas 

incluíam componentes do metabolismo do carbono-1 (Tabela 4). A interação 

entre as vias metabólicas identificadas, como significativamente alteradas 

nas amostras de IDC, estão apresentadas nos dados da Figura 9. 
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Tabela 3 -  Metabólitos teciduais que diferenciam os tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama 

 

continua  

Metabólito 
Nome do Metabólito 

(Inglês) 
HMDM ID59 Valor de P FDR FC 

Regulação  

BC-T 

CARNITINAS 

C0 L-Carnitine HMDB0000062 3.3214e-06 1.5074E-5 -- ↑ 

C10 Decanoylcarnitine HMDB0000651 0.00025834 8.5471E-4 -- ↓ 

C10:1 Decenoylcarnitine HMDB0013205 3.4638e-06 1.5521E-5 -- ↓ 

C12:1 Dodecanoylcarnitine HMDB0002250 0.0048805 0.012082 -- ↓ 

C14:2 Tetradecadienylcarnitine HMDB0013331 2.8442e-05 1.0826E-4 -- ↓ 

C14:2-OH Hydroxytetradecadienylcarnitine HMDB0062588 0.0022748 0.0060096 0.27319 ↓ 

C16 Palmitoylcarnitine HMDB0000222 0.0058466 0.014176 21.757 ↑ 

C18 Stearoylcarnitine HMDB0000848 0.0004725 0.0014547 31.094 ↑ 

C2 Acetylcarnitine HMDB0000201 9.8737e-06 4.0176E-5 23.706 ↑ 

C3 Propionylcarnitine HMDB0000824 0.0019687 0.0052524 -- ↑ 

C3-OH Hydroxypropionylcarnitine HMDB0013125 0.019476 0.041038 -- ↓ 

C4 Butyrylcarnitine HMDB0002013 1.0438e-10 9.0126E-10 35.033 ↑ 

C5-DC (C6-OH) Glutarylcarnitine HMDB0013130 6.1354e-06 2.6487E-5 -- ↑ 

C5-M-DC Methylglutarylcarnitine HMDB0000552 0.0093616 0.02152 -- ↓ 

C5-OH (C3-DC-M) Hydroxyvalerylcarnitine HMDB0013132 8.8963e-06 3.705E-5 22.588 ↑ 

C6 (C4:1-DC) Caproylcarnitine (Hexanoylcarnitine) HMDB0000705 1.5583e-08 9.8504E-8 -- ↑ 

C9 Nonaylcarnitine HMDB0013288 0.0018522 0.0050775 -- ↓ 
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Tabela 3 -  Metabólitos teciduais que diferenciam os tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama (continuação) 

 

continua  

Metabólito 
Nome do Metabólito 

(Inglês) 
HMDM ID59 Valor de P FDR FC 

Regulação  

BC-T 

AMINOÁCIDOS E AMINAS BIOGÊNICAS 

ADMA Asymmetric dimethylarginine HMDB0001539 5.806e-13 7.3405E-12 19.469 ↑ 

Ala Alanine HMDB0000161 3.1672e-15 7.0075E-14 41.563 ↑ 

Arg Arginine HMDB0000517 8.5278e-10 6.5627E-9 31.418 ↑ 

Asn Asparagine HMDB0000168 1.485e-20 5.2568E-19 46.432 ↑ 

Asp Aspartate HMDB0000191 4.8124e-22 2.4337E-20 12.524 ↑ 

alpha-KGA Oxoglutaric acid HMDB0000208 0.017554 0.038123 12.359 ↑ 

Cit Citrulline HMDB0000904 0.013627 0.030151 -- ↑ 

Gln Glutamine HMDB0000641 2.0831e-18 5.6723E-17 38.825 ↑ 

Glu Glutamate HMDB0000148 6.0883e-24 5.3881E-22 99.616 ↑ 

Gly Glycine HMDB0000123 1.5345e-22 1.0864E-20 78.578 ↑ 

His Histidine HMDB0000177 3.3125e-10 2.727E-9 23.631 ↑ 

Kyn Kynurenine HMDB0000684 0.01887 0.040403 --- ↑ 

Lac Lactate (Lactic acid) HMDB0000190 2.6137e-16 6.609E-15 18.465 ↑ 

Leu Leucine HMDB0000687 1.4903e-13 2.5123E-12 30.532 ↑ 

Ile Isoleucine HMDB0000172 2.0693e-06 9.7673E-6 39.912 ↑ 



Resultados 35 

  

 

 

Tabela 3 -  Metabólitos teciduais que diferenciam os tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama (continuação) 

 

continua  

Metabólito 
Nome do Metabólito 

(Inglês) 
HMDM ID59 Valor de P FDR FC 

Regulação  

BC-T 

Lys Lysine HMDB0000182 1.5795e-05 6.0774E-5 43.761 ↑ 

Met Methionine HMDB0000696 1.3633e-11 1.3406E-10 39.028 ↑ 

Nitro-Tyr Nitrotyrosine HMDB0001904 0.00026981 8.6829E-4 0.070651 ↓ 

PEA Phenylethylamine HMDB0012275 1.5117e-07 8.3616E-7 0.085832 ↓ 

Phe Phenylalanine HMDB0000159 9.7074e-13 1.185E-11 29.721 ↑ 

Pro Proline HMDB0000162 6.2455e-20 2.0099E-18 46.891 ↑ 

Putrescine Putrescine HMDB0001414 7.5259e-12 7.8358E-11 3.351 ↑ 

Sarcosine Sarcosinate HMDB0000271 0.00026348 8.6364E-4 -- ↑ 

Ser Serine HMDB0000187 2.7281e-11 2.5414E-10 29.809 ↑ 

Serotonin Serotonin HMDB0000259 7.8817e-06 3.3216E-5 0.12851 ↓ 

Spermidine Spermidine HMDB0001257 3.2053e-13 4.3641E-12 54.818 ↑ 

Spermine Spermine HMDB0001256 6.8351e-08 4.0327E-7 45.088 ↑ 

Taurine Taurine HMDB0000251 0.0001114 3.9046E-4 -- ↑ 

Thr Threonine HMDB0000167 3.7902e-16 8.9449E-15 38.468 ↑ 

Trp Tryptophan HMDB0000929 2.2204e-07 1.2093E-6 -- ↑ 

Tyr Tyrosine HMDB0000158 4.3121e-13 5.6537E-12 2.936 ↑ 

Val Valine HMDB0000883 9.7074e-13 6.5574E-11 2.981 ↑ 
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Tabela 3 -  Metabólitos teciduais que diferenciam os tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama (continuação) 

 

continua  

Metabólito 
Nome do Metabólito 

(Inglês) 
HMDM ID59 Valor de P FDR FC 

Regulação  

BC-T 

Suc Succinic acid HMDB0000254 0.0032997 0.0084036 36.703 ↑ 

13s-HODE 13S-hydroxyoctadecadienoic acid HMDB0004667 7.0576E-4 0.0021354 -- ↓ 

HEXOSES 

GCKR 
Soma de Hexoses 

(Incluindo Glicose) 
- 2.5333e-13 3.5871E-12 0.31975 ↓ 

ESFINGOLIPÍDIOS 

SM C18:1 SM(d18:1/18:1(9Z)) HMDB0012101 4.4021e-10 3.5417E-9 0.38281 ↓ 

SM C16:1 SM(d18:0/16:1(9Z)) HMDB0013464 9.2127e-10 6.9389E-9 0.41946 ↓ 

SM C22:1-OH SM(d18:0/24:1(15Z)(OH)) HMDB0013469 5.304e-06 2.3181E-5 0.4944 ↓ 

SM C22:2-OH SM(d18:1/24:1(15Z)) HMDB0012107 2.5352e-09 1.8697E-8 0.4205 ↓ 

SM C18:0 SM(d18:0/18:0) HMDB0012087 0.0016394 0.0045697 -- ↓ 

SM C20:2 SM(D18:0/20:2(11Z,14Z)) HMDB0013465 0.0044364 0.01106 -- ↓ 

FOSFOLÍPIDES 

lysoPC a C18:2 LysoPC(18:2(9Z,12Z)) HMDB0010386 1.2771e-07 7.1758E-7 -- ↓ 

lysoPC a C20:4 LysoPC(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) HMDB0010395 4.9868e-06 2.2066E-5 0.49667 ↓ 

lysoPC a C28:0 lysoPC(28:0) HMDB0029206 0.00031483 9.951E-4 -- ↑ 

lysoPC a C14:0 LysoPC(14:0/0:0) HMDB0010379 0.00073737 0.0022121 -- ↓ 

lysoPC a C28:1 LysoPC a C28:1 HMDB0029221 0.0018789 0.0050775 -- ↑ 
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Tabela 3 -  Metabólitos teciduais que diferenciam os tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama (continuação) 

 

continua  

Metabólito 
Nome do Metabólito 

(Inglês) 
HMDM ID59 Valor de P FDR FC 

Regulação  

BC-T 

lysoPC a C16:1 LPC(16:1) HMDB0010383 0.0035229 0.0089078 -- ↑ 

PC ae C34:3 PC(o-16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)) HMDB0013413 1.4263e-20 5.2568E-19 0.17503 ↓ 

PC ae C42:1 PC(18:1(9Z)/24:0) HMDB0008124 1.5247e-11 1.4587E-10 23.219 ↑ 

PC ae C36:0 Phosphatidylcholine(36:0) HMDB0007886 4.3633e-09 3.0892E-8 26.305 ↑ 

PC ae C30:0 Phosphatidylcholine(30:0) HMDB0007869 2.9032e-07 1.5572E-6 21.835 ↑ 

PC aa C32:1 PC(14:0/18:1(9Z)) HMDB0007873 1.0255e-06 5.1863E-6 2.853 ↑ 

PC ae C36:5 PC(o-16:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) HMDB0013415 1.5229e-06 7.4877E-6 0.47189 ↓ 

PC aa C40:3 Phosphatidylcholine(40:3) HMDB0008086 2.494e-06 1.1466E-5 21.341 ↑ 

PC aa C30:2 PC(16:1(9Z)/14:1(9Z)) HMDB0007999 9.2648e-06 3.8137E-5 42.182 ↑ 

PC ae C36:3 PC(o-18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)) HMDB0013429 1.1172e-05 4.479E-5 -- ↓ 

PC ae C34:0 Phosphatidylcholine(34:0) HMDB0007878 1.3126e-05 5.163E-5 2.713 ↑ 

PC aa C40:4 PC(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0) HMDB0008438 1.5074e-05 5.864E-5 -- ↑ 

PC aa C32:2 PC(14:0/18:2(9Z,12Z)) HMDB0007874 3.3458e-05 1.2468E-4 27.925 ↑ 

PC aa C34:1 PC(16:1(9Z)/P-18:0) HMDB0008028 0.00016654 5.6687E-4 -- ↑ 

PC ae C38:6 
1-Palmityl-2-docosahexaenoyl-sn-

glycero-3-phosphocholine 
HMDB0013409 0.00020708 6.9817E-4 -- ↓ 

PC aa C40:2 PC(18:2(9Z,12Z)/22:0) HMDB0008150 0.00027566 8.7914E-4 2.051 ↑ 

PC ae C34:1 PC(o-16:1(9Z)/18:0) HMDB0013412 0.00044131 0.0013704 20.298 ↑ 
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Tabela 3 -  Metabólitos teciduais que diferenciam os tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama (continuação) 

 

continua  

Metabólito 
Nome do Metabólito 

(Inglês) 
HMDM ID59 Valor de P FDR FC 

Regulação  

BC-T 

PC aa C36:6 PC(18:2(9Z,12Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) HMDB0008142 0.00058899 0.0017974 31.515 ↑ 

PC aa C38:1 PC(18:0/20:1(11Z)) HMDB0008044 0.00079705 0.002371 -- ↑ 

PC aa C24:0 
1-tetradecanoyl-2-decanoyl-sn-glycero-

3-phosphocholine 
* 0.0008608 0.0025394 -- ↓ 

PC ae C38:0 PC(o-18:0/20:0) HMDB0013419 0.0011155 0.0032106 -- ↑ 

PC aa C42:4 PC(22:1(13Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) HMDB0008572 0.0011397 0.0032536 -- ↑ 

PC ae C36:1 PC(o-18:1(9Z)/18:0) HMDB0013427 0.0015065 0.0042325 -- ↑ 

PC aa C28:1 PC(14:1(9Z)/14:0) HMDB0007899 0.0018148 0.0050189 -- ↓ 

PC ae C34:2 PC(O-16:0/18:2(9Z,12Z)) HMDB0011151 0.0030729 0.0079402 -- ↓ 

PC aa C26:0 
1-tetradecanoyl-2-dodecanoyl-sn-

glycero-3-phosphocholine 
* 0.0055853 0.013672 -- ↓ 

PC aa C34:4 PC(20:3(5Z,8Z,11Z)/14:1(9Z)) HMDB0008362 0.0097275 0.022216 -- ↑ 

PC ae C42:2 PC(o-18:2(9Z,12Z)/24:0) HMDB0013438 0.011911 0.026858 -- ↑ 

PC ae C38:2 PC(o-18:1(9Z)/20:1(11Z)) HMDB0013431 0.012539 0.028094 -- ↑ 

PC aa C36:5 PC(P-18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) HMDB0011280 0.014215 0.031255 -- ↓ 

PC aa C38:3 PC(18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)) HMDB0008111 0.01521 0.033236 -- ↑ 

PC aa C30:0 PC(P-16:0/14:0) HMDB0011203 0.020546 0.042724 -- ↑ 
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Tabela 3 -  Metabólitos teciduais que diferenciam os tecidos tumoral e normal adjacente de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo da mama (conclusão) 

 

 
Legenda: ID do HMDB: ID do Metabólito obtido do banco de dados do HMDB; valor de p: valores de p obtidos após a realização do teste T-estudante (valor de p 
<0,05); FC: fold change, valores obtidos para determinar alterações relativas entre os grupos; FDR: valor obtido após a realização do falso teste de descoberta; Reg. 
(BC-T vs BC-S): Regulação entre tecido de câncer de mama e tecido mamário normal adjacente: diminuído (↓) ou aumentado (↑). * Dado não encontrado. – Valor não 
detectado pela análise de FC.  
 

 

Metabólito 
Nome do Metabólito 

(Inglês) 
HMDM ID59 Valor de P FDR FC 

Regulação  

BC-T 

PC ae C36:4 PC(o-18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)) HMDB0013435 0.020638 0.042724 -- ↓ 

PC aa C36:1 PC(14:0/22:1(13Z)) HMDB0007887 0.022924 0.046908 -- ↑ 

PC ae C42:0 PC(o-18:0/24:0) HMDB0013423 0.023853 0.048528 -- ↑ 
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Legenda. Colunas horizontais: concentração relativa de cada metabólito biologicamente 
relevante exibindo padrões metabólicos distintos entre BC-T e BC-S. Cada barra nas 
colunas horizontais representa a intensidade da expressão. Por exemplo, a escala azul 
indica um nível reduzido, enquanto a escala vermelha, um nível aumentado. O dendrograma 
à esquerda foi construído com base nos perfis de expressão de intensidade de metabólitos. 
GCKR: soma de hexoses; lactato / GCKR: razão entre lactato e GCKR; Lac: lactato; Asp: 
aspartato, Glu: glutamina; Ala-Asp-Glu: soma entre alanina + aspartato + glutamina; BCAA: 
aminoácido de cadeia ramificada; Xle: soma leucina + isoleucina; Leu: leucina; Gln: 
glutamina; Gly: glicina; Gluc AA: aminoácidos gliconeogênicos; Pro: prolina; Asn: 
asparagina; Thr: treonina; Ala: alanina; FADS1: ácido graxo desaturase 1 (análise indireta); 
C14: 1 / C4: razão entre tetradecanoilcarnitina e butirilcarnitina; C5 / C4: razão entre 
valerilcarnitina e butirilcarnitina; C3 / C4: razão entre propionil e butirilcarnitina; PUFA ARAC 
PC ae / SFA: razão  entre fosfatidilcolina enriquecida com ácido araquidônico e ácidos 
graxos saturados; PC aa C34: 3: fosfatidilcolina ae C34: 3; Asn / Asp / Phe: razão entre 
asparagina, aspartato e fenilalanina; Asn / Asp / Glu: razão entre asparagina, aspartato e 
glutamina; Gln / gln / asp: razão entre glutamina, glutamina e aspartato. 

 
Figura 7 -  Agrupamento hierárquico de metabólitos diferenciais entre os 

tecidos tumoral (BC-T) e normal adjacente (BC-S) de pacientes 
com carcinoma ductal invasivo da mama 
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Legenda. O gráfico de barras horizontal resume 50 vias metabólicas, usando metabólitos 
significativamente alterados no IDC. 

 
Figura 8 -  Análise de enriquecimento das vias metabólicas (MSEA) dos 

metabólitos diferenciais entre os tecidos tumoral e normal 
adjacente de pacientes com carcinoma ductal invasivo da mama 
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Tabela 4 -  Análise de enriquecimento das 15 principais vias (MSEA) dos 
metabólitos diferenciais entre os tecidos tumoral e normal 
adjacente de pacientes com carcinoma ductal invasivo da mama 

 

Via metabólica 
Vias envolvidas no 
metabolismo do carbono-1 

Reciclagem de amônia  

Ciclo da ureia  

Metabolismo de aspartato  

Metabolismo de glicina e serina Doadores preferenciais para o 
metabolismo do carbono-1 

Síntese de carnitina  

Metabolismo de arginina e prolina Ciclo da metionina 

Metabolismo de alanina  

Oxidação de ácidos graxos de cadeia ramificada  

Transporte de malato-aspartato  

Biossíntese de espermidina e espermina Ciclo da metionina 

Metabolismo do glutamato  

Ciclo de glicose-alanina  

Metabolismo de metionina Ciclo da metionina   

Metabolismo de fenilalanina e tirosina  

Metabolismo da glutationa Via da transulfuração 
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Legenda. Na figura, os box-plots indicam concentrações normalizadas dos metabólitos 
significativamente distintos entre os tecidos tumoral (vermelho) e normal adjacente (verde). 
Comparados ao tecido mamário normal adjacente, os metabólitos que alimentam o 
metabolismo do carbono-1 (serina, glicina, treonina e metionina), além das vias 
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classicamente descritas no câncer (i.e., glicólise, glutaminólise, metabolismo de ácidos 
graxos), estavam aumentados no IDC. Estes metabólitos parecem trabalhar em conjunto 
para atender à maioria dos requisitos das vias metabólicas envolvidas na proliferação 
celular, incluindo a biossíntese celular (síntese de nucleotídeos e aminoácidos e formação 
de membranas), manutenção do genoma (por meio do pool de nucleotídeos), regulação 
epigenética (processos de metilação) e regulação do estado redox. GCKR: soma de 
hexoses; G6P: glicose 6-fosfato; F6P: frutose-6-fosfato; F-1,6BP: frutose 1,6-bisfosfato; 
G3P: gliceraldeido 3-fosfato; 3-PG: 3-fosfoglicerato; 1-3 BG: 1,3-bisfosfoglicerato; 2-PG: 2-
fosfoglicerato; PEP: ácido fosfoenolpiruvato; ADMA: dimetilarginina assimétrica; BCAA: 
aminoácido de cadeia ramificada. 

 
Figura 9 -  Marcadores metabólicos associados ao carcinoma ductal 

invasivo da glândula mamária (IDC), de acordo com os principais 
metabólitos identificados em biópsias de mulheres portadoras do 
tumor que se diferenciavam de seu tecido mamário normal 
adjacente 

 
 
 



DISCUSSÃO  



Discussão 46 

  

 

 

5  DISCUSSÃO  

 

 

5.1 Da contribuição do estudo 

 

Alterações metabólicas importantes vêm sendo identificadas no 

câncer de mama e associam-se com o desenvolvimento e progressão da 

doença 9. O presente estudo buscou contribuir com dados sobre a regulação 

das vias biológicas subjacentes à transformação maligna no IDC, por meio 

da análise de seu perfil metabólico com foco no metabolismo do carbono-1. 

Seus dados confirmaram padrões metabolômicos distintos, com quase 

nenhuma sobreposição entre IDC e o tecido mamário normal adjacente. 

Além disso, os metabólitos teciduais marcadores do tumor (n = 99) foram, 

em sua maioria, envolvidos no metabolismo do carbono-1. Nesse sentido, as 

observações do presente estudo sugerem que o metabolismo do carbono-1 

está intimamente envolvido no processo carcinogênico de IDC e pode 

constituir alvo molecular potencial para o tratamento da doença.  

 

5.2 Do método 

 

A análise metabolômica oferece oportunidade única para aprofundar a 

regulação de vias subjacentes em vários processos biológicos. Ela é 

aplicada, com sucesso, em estudos que buscam identificar marcadores 

metabólicos envolvidos na transformação maligna e carcinogênese, inclusive 
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no câncer de mama 9, 60. No presente estudo, foi aplicada a técnica de 

espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida (LC-MS) para 

gerar um perfil metabolômico abrangente do IDC, com foco no metabolismo 

do carbono-1. A avaliação conjunta de amostras de tecido tumoral e de 

tecido mamário normal adjacente permitiu, por comparação, a identificação 

de vias exclusivamente ativadas na vigência de IDC e, portanto, 

potencialmente associadas com sua transformação maligna.  

A análise metabolômica, empregada nesta investigação, envolveu 

abordagem-alvo e, portanto, limita-se a quantificação de metabólitos pré-

definidos - o que pode ser discutido como potencial limitação do estudo, no 

entanto, a metabolômica-alvo evita a identificação putativa ou múltipla de um 

mesmo metabólito (em razão da presença de isótopos), vieses comumente 

intrincados às análises metabolômicas com abordagem global ou  

shotgun 61, 62. Além disso, ao empregar diferentes kits comerciais que, com 

alvo nos principais metabólitos previamente identificados por plataformas 

globais (até 600 metabólitos) a abordagem alvo do presente estudo 

abrangeu, praticamente, o universo metabolômico de tumores de mama 63. 

Para avaliação estatística dos dados metabolômicos, análises de 

classificação multivariadas (PCA e PLS-DA) foram complementadas com 

modelo de previsão de classes supervisionadas, Randon Forest (RF). O uso 

desta ferramenta permitiu determinar a capacidade do perfil metabolômico 

para classificar com precisão amostras de tecidos tumoral maligno e normal 

adjacente em seus respectivos grupos, bem como identificar os metabólitos 
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mais importantes para predição de classes e, portanto, com maior correlação 

com o tumor (considerando-se a classe “tecido tumoral”). 

Uma possível restrição metodológica do presente estudo foi ter 

avaliado subtipos heterogêneos da IDC, e limitar-se a compreender se a 

ativação do metabolismo do carbono-1 é uma característica universal da 

doença. No entanto, embora tenha envolvido grupos numericamente 

desequilibrados, a análise individual de cada subtipo forneceu observações 

metabolômicas similares àquela obtida em toda a amostra de IDC (Anexo 

C). Além disso, os dados metabolômicos presentemente encontrados 

mostraram ativação do carbono-1 altamente associada à proliferação celular; 

todas as amostras de IDC estudadas foram de tumores primários com 

estado proliferativo acentuado, independentemente, de seu subtipo. 

Portanto, considerando-se que a proliferação acentuada e característica 

comum do desenvolvimento do carcinoma mamário, o conjunto de 

observações metabolômicas do presente estudo permite inferir a ativação da 

via do carbono-1, como característica geral de IDC.  

 

5.3 Dos resultados  

 

Como principal doador de unidades de carbono para o metabolismo 

do carbono-1, a serina pode ser sintetizada endogenamente de novo a partir 

de substratos que incluam glicose e seus intermediários 22, 32. Por exemplo, 

3-PG (do inglês, 3-phosphoglycerate) é um metabólito intermediário da via 

glicolítica que pode ser oxidado para formar pPYR (do inglês, 3-phospho-
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hydroxyIpyruvate), como reação inicial para a síntese de serina 22, 64, 65. No 

presente estudo, observou-se diminuição na soma de hexoses (GCKR) em 

paralelo aos níveis aumentados de serina e lactato, sugerindo que a glicólise 

possa participar da síntese de novo de serina no IDC. 

Em concordância, a síntese de novo de serina a partir da glicose vem 

sendo descrita em doenças malignas 39, 65. Estudos reportam desvio de, 

aproximadamente, 10% de 3-PG da via glicolítica para o metabolismo do 

carbono-1 por subconjuntos de células tumorais (incluindo tumores de 

mama), que resultam em grandes quantidades de biossíntese de novo de 

serina 66. O processo mostrou envolver a participação ativa da enzima 

PHGDH (do inglês, phosphoglycerate dehydrogenase; também conhecida 

como 3PGDH), cuja superexpressão é reportada em câncer de mama triplo 

negativo 39, 65, 66. 

O excesso de lactato gerado a partir da glicólise, sugerido pelos 

presentes dados metabolômicos, implica diminuição do pH do tumor. A 

acidificação do ambiente extracelular pode auxiliar no escape imunológico 

de células tumorais 67 e é considerada mecanismo importante pelo qual a 

glicólise anaeróbica (efeito Warburg) contribui para a agressividade do 

câncer 68. De forma coerente, na presente investigação, o aumento do efeito 

Warburg foi observado na análise de enriquecimento de vias das amostras 

tumorais, em paralelo ao aumento indireto no metabolismo da β-alanina. 

Como β-alanina pode ser metabolizada em carnosina (um tampão 

intracelular), esses achados permitem sugerir um mecanismo 
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autorregulatório neoplásico contra a acidificação excessiva e um feedback 

negativo da glicólise 69. 

Adiciona-se que, além da serina, existem outras vias alternativas de 

entrada para o metabolismo do carbono-1. Um sistema de clivagem 

enzimática de glicina que produz amônia (NH3), dióxido de carbono (CO₂) e 

unidades de carbono é ativo em algumas células cancerígenas 22. A 

conversão de treonina, colina e betaína em glicina também foi já foi 

reportada e pode sustentar esse processo 70. No presente estudo, além da 

serina, todos esses doadores alternativos iniciais de carbono estiveram 

significativamente aumentados nas amostras de IDC, em comparação ao 

tecido mamário normal adjacente, o que sugere alta atividade do 

metabolismo do carbono-1 no câncer de mama. 

O metabolismo do carbono-1 desencadeado sobretudo pela serina, 

envolve a doação de um átomo de carbono pela cadeia lateral desse 

aminoácido não essencial ao folato, uma vitamina B que é amplamente 

adicionada aos alimentos (como farinha de trigo) e consumida nas dietas 

ocidentais, gerando metionina, como um de seus produtos finais 22, 71. Uma 

vez dentro da célula, o folato é reduzido por uma série de reações 

enzimáticas à tetra-hidrofolato (THF; do inglês, tetrahydrofolate). O THF 

participa como suporte de um conjunto de reações metabólicas que 

movimentam átomos de carbono para diferentes posições ao longo da 

fração THF e com o ciclo da metionina, gera metil-tetra-hidrofolato (mTHF; 

do inglês, methyl-THF). O mTHF doa um carbono por meio da metilação da 

homocisteína e, assim, gera metionina. O ciclo do folato acoplado ao ciclo da 
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metionina constitui uma via metabólica bicíclica que distribui unidades de 

carbono e grupos metil 28, 42, 43. Na sequência, o ciclo da metionina liga-se à 

via de transulfuração por meio da homocisteína o que, eventualmente, 

resulta na geração de glutationa - um dos principais sistemas de regulação 

redox nas células 22, 32, 70. Pela análise de enriquecimento de vias, com base 

no conjunto de metabólitos significativamente alterados, o presente estudo 

mostrou enriquecimento no metabolismo de folato, metionina, homocisteína 

e glutationa, sugerindo aumento da atividade de todos os ciclos que 

compõem o metabolismo do carbono-1 em amostras de IDC. 

As unidades de carbono geradas pela ativação do metabolismo do 

carbono-1 podem atender à maioria das exigências das vias metabólicas 

envolvidas na proliferação celular, incluindo biossíntese celular (síntese de 

nucleotídeos e aminoácidos, tradução de proteínas e formação de 

membrana), manutenção do genoma (por meio do pool de nucleotídeos) 

regulação epigenética (metilação) e regulação do estado redox 22, 72. As 

células cancerígenas em proliferação, geralmente, exigem nucleotídeos 

(purinas e pirimidinas) para a síntese rápida de componentes celulares, que 

é preenchida pelo ciclo do folato e pelo metabolismo do aspartato 72, 73, 74. 

Em particular, o aumento nos níveis de aspartato permite a proliferação de 

células cancerosas, especialmente, sob condições hipóxicas 75. Além disso, 

a biossíntese de poliaminas, espermidina e espermina e seu precursor, 

putrescina, pelo ciclo da metionina, é necessária para garantir a estabilidade 

e a função dos nucleotídeos 76.  
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Nesse contexto, o aumento do metabolismo de aspartato, purinas e a 

biossíntese de espermidina e espermina observadas no presente estudo, em 

amostras de IDC permitem sugerir que as células de câncer de mama estão 

em alta proliferação. De fato, o aumento das taxas de proliferação nas 

células de carcinoma ductal invasivo é consistente com o grau 

histopatológico de nossas amostras, onde > 70% dos casos de IDC 

apresentam alto índice mitótico (graus 2 e 3). Além disso, o metabolismo da 

prolina também se mostrou aumentado nas amostras de IDC, por nós 

estudadas, sugerindo remodelação da matriz extracelular, para acomodar 

novas células para o crescimento do tumor 76. 

Alterações no metabolismo de células cancerosas também podem 

influenciar diretamente a regulação epigenética e promover transformação. 

Particularmente, a ativação do ciclo da metionina, sugerida pelos dados do 

presente estudo, fornece uma importante fonte de substratos para 

modificações pós-traducionais que envolvem metilação 22, 77. Processos de 

metilação e acetilação são reconhecidos como mecanismos críticos para a 

expressão gênica e regulação na síntese de proteínas no DNA (do inglês, 

deoxyribonucleic acid), RNA (do inglês, ribonucleic acid) e aminoácidos, 

como a lisina e a arginina 22, 77. Mais especificamente, a metilação da 

arginina, uma modificação pós-traducional comum que está implicada em 

diferentes processos celulares leva à produção de ADMA (do inglês, 

asymmetric dimethyl arginine) 78. A principal função de ADMA é inibir a 

síntese de óxido nítrico, funcionando como inibidor endógeno de NO síntase 

(do inglês, nitric oxide synthase). Esta atividade metabólica resulta no 
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aumento da produção de ROS (do inglês, reactive oxygen species) por meio 

de aumento na relação NADPH / NADP+ (do inglês, nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate) 78, 79.  

O aumento da disponibilidade de NADPH vem sendo considerado 

vantagem para o metabolismo do carbono-1, pois cada volta do ciclo do 

folato consome uma molécula de NADPH 22. No presente estudo, o aumento 

preditivo no metabolismo da nicotinamida e ADMA foi observado nas 

amostras de IDC (versus tecido mamário normal adjacente), sugerindo a 

entrada de unidades de NADPH no ciclo do folato 80. Considerando-se que 

altos níveis de ROS são gerados por níveis elevados de NADPH na 

formação de ADMA, esta observação poderia implicar desvantagem para o 

tumor. 

De fato, em cânceres de mama, a geração de ROS vem sendo 

associada à indução de apoptose de células tumorais, fazendo com que a 

capacidade de regular o estresse oxidativo seja fator importante para que o 

tumor desenvolva-se 80, 81. Curiosamente, no presente estudo, o aumento no 

metabolismo da nicotinamida associado ao aumento de ADMA (ambos 

provenientes do ciclo da metionina, componente do metabolismo do 

carbono-1), ocorreu em paralelo ao aumento do metabolismo da glutationa. 

A glutationa constitui uma saída da via de transulfuração, último componente 

do metabolismo do carbono-1. Enquanto NADPH e ADMA podem promover 

estresse oxidativo, a glutationa é importante para a manutenção do estado 

redox 22, 78. Nesse contexto, os presentes achados sugerem a potencial 

relevância do metabolismo do carbono-1 no câncer de mama, permitindo a 
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doação de unidades de carbono para processos de proliferação, enquanto 

busca não comprometer substancialmente a sobrevivência de células 

tumorais por elevação de estresse oxidativo. 

Na vigência do acúmulo de ROS, células cancerosas podem ainda 

ativar a autofagia de mitocôndrias defeituosas 82. Mitocôndrias são organelas 

bioenergéticas, biossintéticas e sinalizadoras importantes na detecção de 

estresse permitindo adaptação celular ao microambiente 83. Por sua vez, a 

aptidão mitocondrial é importante para a ativação do metabolismo do 

carbono-1, uma vez que a maioria de suas reações químicas ocorre dentro 

das mitocôndrias 22, 82. 

As mitocôndrias contribuem para o metabolismo bioenergético dentro 

das células hospedeiras por meio do ciclo do TCA, que utiliza como 

substratos produtos da degradação de aminoácidos, como acetil-CoA e / ou 

succinil-CoA provenientes dos BCAAs (do inglês, branched chain amino 

acid) 29, 84. Os dados metabolômicos do presente estudo evidenciaram 

ativação do ciclo TCA e degradação de BCAA, sugerindo aptidão 

mitocondrial nas células malignas.  

Ademais, na mitocôndria, a glutamina é convertida em glutamato e α-

cetoglutarato e, além de atuar como um cofator de biotina, é essencial para 

a atividade do shuttle malato-aspartato, que transloca os elétrons produzidos 

durante a glicólise por meio da membrana mitocondrial interna 85. Defeitos 

nesse transporte via malato-aspartato, podem afetar negativamente a 

fosforilação oxidativa 86. Aumento nos metabólitos de succinil-CoA e α-

cetoglutarato, metabolismo de biotina e enriquecimento do shuttle malato-
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aspartato, em paralelo à ativação do ciclo do TCA e degradação de BCAA, 

foi observado por nós em amostras de IDC, o que pode reforçar a existência 

de aptidão mitocondrial e sugerir interação metabólica entre TCA e a via 

glicolítica, além da alta exigência metabólica das células cancerígenas. 

Altas exigências de metabólitos para a proliferação celular podem ser 

diretamente supridas pelo metabolismo do carbono-1 por meio de seu 

subproduto, a amônia 22. A amônia pode ser utilizada para síntese de 

aminoácidos de novo ou catabolizada em ureia, para excreção. Por exemplo, 

em camundongos, a amônia acumulada no microambiente tumoral foi usada 

diretamente para gerar aminoácidos (reciclagem) e acelerar a proliferação 

do câncer de mama 87. De forma similar, as observações do presente estudo 

evidenciaram enriquecimento da reciclagem de amônia em amostras de IDC 

(vs. tecido mamário normal adjacente). No entanto, este enriquecimento foi 

acompanhado pelo aumento no ciclo da ureia, sugerindo que, no IDC, a 

proliferação foi acompanhada por intenso metabolismo de aminoácidos, com 

contribuição muito semelhante para síntese e catabolismo. 

Além disso, o desenvolvimento e a progressão do câncer requerem 

fosfolipídios de membrana, que também podem ser parcialmente gerados 

pelo metabolismo do carbono-1 22. Compreendendo, aproximadamente, 50% 

dos fosfolipídios da membrana, as fosfatidilcolinas têm sua porção colina 

sintetizada a partir do ciclo da metionina, enquanto os ácidos graxos são 

supridos pela captação e / ou síntese de novo 22, 88, 89. Além do aumento da 

atividade do ciclo da metionina nas amostras de IDC, o presente estudo 

também encontrou metabolismo alterado de ácidos graxos no tumor, 
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consistente com achados anteriores em carcinomas ductais invasivos9. 

Especificamente, maiores níveis de ácidos graxos saturados (SFA; do inglês, 

saturated fatty acid) e menores níveis ácidos graxos poli-insaturados (PUFA; 

do inglês, polyunsaturated fatty acids), foram presentemente observados 

(Figura 8).  

Maiores níveis de SFAs podem contribuir para compor a estrutura de 

lipid rafts, microdomínios de membrana que funcionam como plataformas 

para moléculas sinalizadoras, potencializando vias de sinalização 

oncogênica, como da proliferação celular (i.e., a partir de HER-2) 90, 91. 

Menores níveis de PUFAs podem refletir mecanismo de proteção de 

membranas celulares à oxidação, já que a presença de duplas ligações 

torna as moléculas de lipídios mais susceptíveis à peroxidação lipídica92. No 

presente estudo, níveis diminuídos de PUFAs no IDC incluíram metabolitos 

envolvidos no metabolismo do ácido araquidônico (AA, do inglês, 

arachidonic acid). O maior enriquecimento destes PUFAs no tecido mamário 

normal adjacente, em lugar das amostras de IDC, sugere contribuição 

metabólica para a sobrevivência celular: Esta alteração foi previamente 

descrita, como mecanismo promotor de evasão ao sistema imunológico no 

tumor e contribuinte para a inflamação no tecido normal adjacente, 

aumentando a oportunidade de novas mutações 22, 93. Portanto, estes 

achados moleculares sugerem reprogramação do metabolismo lipídico no 

carcinoma ductal invasivo da glândula mamária para atender, tanto a síntese 

da membrana celular, como a sinalização mediada por proteínas de 

superfície para proliferação, enquanto favorece a sobrevivência celular.  
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Em conjunto, as observações do presente estudo apoiam o papel 

auxiliar de várias vias metabólicas envolvidas no desenvolvimento do câncer 

de mama, onde a ativação do metabolismo do carbono-1 parece ser 

fundamental. A extensão em que estas vias metabólicas representam 

verdadeiras vulnerabilidades, ainda precisa ser determinada. Estudos que 

examinam a eficácia da segmentação do metabolismo de folato e 

nucleotídeos com metotrexato, pemetrexede e outros agentes com alvo no 

metabolismo do carbono-1 já demonstraram benefícios clínicos 22, 94, 95. 

Neste cenário, as observações, presentemente, levantadas oferecem 

subsídios para considerar o uso destes agentes no tratamento de câncer de 

mama, particularmente, IDC.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Nas condições do presente estudo, em mulheres com carcinoma 

ductal invasivo da glândula mamária (IDC) foram identificadas diferenças no 

perfil metabolômico de biópsias de tecidos tumoral e normal adjacente. As 

alterações encontradas foram majoritariamente associadas à ativação do 

metabolismo do carbono-1. 

 

6.1 Corolário 

 

As observações permitem sugerir que o metabolismo do carbono-1 

está envolvido no desenvolvimento de IDC e pode constituir alvo molecular 

potencial para o tratamento da doença. Uma vez que o metabolismo do 

carbono-1 é sensível à disponibilidade de nutrientes, modificações dietéticas 

também podem ser exploradas para prevenir o câncer de mama ou como 

estratégia complementar às drogas antimetabólicas empregadas em sua 

terapia.  
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7  PERSPECTIVAS 

 

 

O conhecimento dos requisitos metabólicos das células epiteliais e 

estromais mamárias pode não apenas oferecer subsídios que norteiem o 

desenvolvimento de terapias, mas também a prevenção do câncer 96. Sabe-

se que a obesidade aumenta o risco de câncer de mama 97. A estrutura 

resultante do excesso de nutrientes, como carboidratos, farinha de trigo, 

gorduras (especialmente, ácidos graxos saturados) e alimentos 

industrializados, promove disbiose intestinal, resistência à insulina e 

aumento da inflamação. Este desequilíbrio metabólico pode contribuir ainda 

mais para a disponibilidade aumentada de nutrientes (como glicose, 

aminoácidos e ácidos graxos) na corrente sanguínea, favorecendo sua 

captura por células cancerígenas, uso pelo metabolismo do carbono-1 e 

direcionamento para o crescimento do tumor.  

Estudos pré-clínicos e clínicos mostraram que a restrição energética 

e a substituição de carboidratos, gorduras (sobretudo dos SFA) e alimentos 

industrializados por fibras, ácidos graxos ômega-3 e alimentos in natura 

podem diminuir a contribuição da obesidade no desenvolvimento do câncer 

de mama e, talvez, no metabolismo do carbono-1 22, 96. Nesse sentido, 

intervenções dietéticas podem auxiliar não apenas no tratamento da 

obesidade, mas também na prevenção de tumores que a têm como fatores 

de risco, como o câncer de mama. Estudos que identifiquem em outros tipos 

de tumores o metabolismo do carbono-1, como alteração metabólica 
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importante podem estender esta abordagem para a prevenção e tratamento 

de outras malignidades. 
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8  ANEXOS 

 

A. Carta de propriedade 

Carta de doação de banco de dados metabolômicos de biópsias de tumores 

de mama humanos e seus tecidos normais adjacentes. 
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B. Descrição dos kits Biocrates® 
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C. Análise de componentes principais (PCA) e Análise discriminante parcial por mínimos quadrados (PLS-DA) 

dos subtipos de câncer de mama 
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D - Análise multivariada dos subtipos de câncer de mama 

 

A. A análise de componentes principais (PCA) mostra ausência de 

separação natural entre os subtipos de câncer de mama. B. A análise 

discriminante parcial por mínimos quadrados (PLS-DA) confirma ausência de 

separação entre os subtipos de câncer de mama. Cada ponto no gráfico 

corresponde a uma amostra de tecido. 
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