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RESUMO 

 
Rocha, Natália Galito. Células progenitoras endoteliais, endotelina-1 e 
marcadores de disfunção endotelial em indivíduos sob risco cardiometabólico 
em repouso e após o exercício. 2013. Tese (Doutorado em Ciências 
Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2013. 
 
 
Células progenitoras endoteliais (CPEs), endotelina-1 (ET-1) e outros marcadores de 
disfunção endotelial geralmente estão alterados em indivíduos sob risco 
cardiometabólico. O exercício físico mobiliza as CPEs para o sangue periférico e, 
consequentemente, melhora a função endotelial. Contudo, não se sabe se esses 
mecanismos estão preservados em indivíduos sob risco cardiometabólico e sem 
doenças crônicas. O objetivo geral da presente tese foi avaliar os níveis e/ou 
atividade de CPEs, ET-1 e outros marcadores de disfunção endotelial em indivíduos 
sob risco cardiometabólico, bem como verificar os efeitos de uma sessão de 
exercício sobre as CPEs e metaloproteinase de matriz-9 (MMP-9). Três estudos 
compõem esta tese. O primeiro revisou, sistematicamente, 12 artigos originais e 
verificou que exercícios de longa/ultralonga duração promovem mobilização mais 
acentuada das CPEs quando comparados a exercícios máximos ou submáximos. O 
segundo estudo avaliou 24 indivíduos, 14 com síndrome metabólica (SM) e 10 
saudáveis. A presença de disfunção endotelial foi avaliada pela mensuração de 
moléculas de adesão séricas. CPEs e MMP-9 foram avaliados antes e após uma 
sessão de exercício aeróbio. Indivíduos com SM apresentaram função endotelial 
prejudicada em repouso e resposta alterada das CPEs e da MMP-9 ao exercício. O 
terceiro estudo avaliou a reatividade vasoconstritora mediada por ET-1 em 40 
indivíduos com sobrepeso/obesidade, 20 com e 20 sem SM. Fluxo sanguíneo do 
antebraço foi avaliado em resposta à infusão dos bloqueadores seletivo ETA e não 
seletivo ETA/B. A SM foi associada a um elevado tônus vasoconstritor mediado pelo 
receptor ETA em indivíduos com sobrepeso/obesidade. Conclui-se que a presença 
de SM precoce é capaz de alterar a função endotelial e potencializar a atividade 
vasoconstritora mediada pela ET-1 em indivíduos com sobrepeso/obesidade. Além 
disso, os indivíduos com SM falharam em aumentar o número de CPEs após o 
exercício, o que pode ser justificado pelo aumento na atividade MMP-9 nesse grupo. 
 
 
Palavras-chave: células progenitoras endoteliais, endotelina-1, moléculas de 
adesão, metaloproteinase de matriz-9, síndrome metabólica, exercício 
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ABSTRACT 

 
Rocha, Natália Galito. Endothelial progenitor cells, endothelin-1 and endotelial 
dysfunction markers in subjects with increased cardiometabolic risk at rest and 
after exercise. 2013. Thesis (Doctor in Cardiovascular Science) - Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2013. 
 
 
Endothelial progenitor cells (EPCs), endothelin-1 (ET-1) and other endothelial 
dysfunction markers are usually altered in subjects with increased cardiometabolic 
risk. Exercise in turn mobilizes EPCs to peripheral blood, and consequently improves 
endothelial function. However, it is unclear whether these mechanisms are preserved 
in subjects with increased cardiometabolic risk and with no chronic diseases. The 
overall aim of this thesis was to measure the levels and/or activity of EPCs, ET-1 and 
other endothelial dysfunction markers in subjects with increased cardiometabolic risk, 
as well as to determine the effects of a single bout of exercise on the EPCs and 
matrix metalloproteinase-9 (MMP-9). Three studies were done to compose this 
thesis. The first one revised systematically 12 original articles and found that 
long/ultra-long exercise promoted a sharper mobilization of CPEs when compared to 
submaximal or maximal exercise. The second study evaluated 24 subjects, 14 with 
metabolic syndrome (MetS) and 10 healthy. Endothelial dysfunction was evaluated 
by measuring serum adhesion molecules. EPCs and MMP-9 were evaluated before 
and after a single bout session of aerobic exercise. MetS subjects presented an 
impaired endothelial function at rest and altered response of CPEs and MMP-9 to 
exercise. The third study assessed the ET-1 mediated vasoconstrictor tone in 40 
overweight/obese subjects, 20 with and 20 without MetS. Forearm blood flow 
responses to intra-arterial infusion of selective ETA receptor blockade and 
nonselective ETA/B receptor blockade were determined. MetS was associated with 
higher ET-1 vasoconstrictor tone in overweight/obese subjects mediated by ETA 
receptor subtype. It is concluded that presence of early MetS is able to alter the 
endothelial function and enhance ET-1 vasoconstrictor activity in overweight/obese 
subjects. Furthermore, subjects with MetS failed to increase the number of CPEs 
after exercise, which may be explained by an increase in MMP-9 activity in this 
group. 
 
 
Keywords: endothelial progenitor cells, endothelin-1, adhesion molecules, matrix 
metalloproteinase 9, metabolic syndrome, exercise 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meu ingresso no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense (UFF) ocorreu em 

março de 2010, sob orientação dos professores Dr. Antonio Claudio Lucas da 

Nóbrega e Dra. Aline Araujo dos Santos Rabelo. Desde então, cursei 100% das 

cargas horárias de disciplinas exigidas pelo Programa de Pós-Graduação e me 

dedicou integralmente as atividades relacionadas ao curso e ao desenvolvimento do 

projeto em questão. A minha tese foi desenvolvida em dois locais distintos: o 

Laboratório de Ciências do Exercício (LACE) da UFF, coordenado pelo prof. Dr. 

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega e o Laboratório de Biologia Vascular Integrativa 

da Universidade do Colorado, coordenado pelo prof. Dr. Christopher A. DeSouza.  

O LACE vem investigando a relação entre o exercício físico e o sistema 

cardiovascular, tanto em indivíduos sadios como em doentes há mais de 15 anos. O 

interesse pelo tema deve-se ao fato das doenças cardiovasculares serem a principal 

causa de morte no Brasil e no mundo, e o exercício físico ser uma estratégia eficaz e 

acessível para prevenir o desenvolvimento e evitar a progressão das doenças 

cardiovasculares. Durante os últimos 15 anos foram adquiridos equipamentos e 

realizadas parcerias para o estudo da função endotelial, o que resultou na 

publicação de diversos artigos científicos em revistas indexadas à base de dados 

Medline. Além disso, a relação entre o exercício físico e a função endotelial foi o 

tema da minha dissertação de mestrado, orientada pelos professores Dr. Antonio 

Claudio Lucas da Nóbrega e Dra. Fabricia Junqueira das Neves. Portanto, a 

presente tese visou dar continuidade à linha de pesquisa já desenvolvida no LACE, 

contudo, dessa vez com um foco mais mecanístico através da aquisição de novas 

técnicas de biologia celular. O objetivo inicial dessas técnicas seria avaliar o papel 

do exercício físico sobre um grupo de células-tronco adultas presentes na circulação 

periférica, chamadas células progenitoras endoteliais.   

Desta forma, no início do doutorado foi identificada a necessidade de 

padronização das técnicas de biologia celular, já iniciadas no final do curso de 

mestrado. Ao final de 2010, as técnicas de citometria de fluxo, cultura de células e 

imunofluorescência estavam padronizadas. O estudo piloto iniciou-se em janeiro de 

2011, permitindo que os experimentos propriamente ditos se iniciassem em março 
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de 2011. Durante esse processo de padronização e de estudos na área exercício 

físico e células progenitoras endoteliais, foi publicado um artigo de revisão sobre o 

assunto na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia, o qual sou co-autora. Além 

disso, alguns resumos com os resultados parciais foram submetidos e aceitos para 

apresentação oral ou sob a forma de poster em congressos científicos nacionais e 

internacionais. 

Após dois anos de doutoramento no Brasil, tive a oportunidade de fazer um 

ano de estágio de doutorado no exterior (doutorado sanduíche) no Laboratório de 

Biologia Vascular Integrativa (IVBLab) da Universidade do Colorado EUA, sob 

orientação do prof. Dr. Christopher A. DeSouza.  

Há alguns anos, o IVBLab vem estudando os efeitos da idade, de fatores de 

risco cardiovasculares e metabólicos, e da atividade física habitual sobre a função 

vascular endotelial. A presença de assuntos complementares entre os dois 

laboratórios (Brasil e EUA) possibilitou a colaboração e o desenvolvimento de 

projetos em conjunto. Essa experiência fez com que eu aprendesse e trouxesse 

para o Brasil conhecimento e pratica em técnicas de biologia celular e molecular, 

especialmente relacionadas às células progenitoras endoteliais e a molécula 

endotelina-1, fato que enriqueceu minha formação e minha tese de doutorado. Essa 

colaboração gerou a submissão de um artigo relacionado à reatividade vascular à 

endotelina-1 em indivíduos obesos com síndrome metabólica, o qual será 

apresentado na presente tese. 

Dois novos artigos, oriundos da colaboração entre o LACE e o IVBLab, estão 

em fase de finalização. Um estudo avaliará a presença de alterações funcionais 

(migração, apoptose, liberação de fatores angiogênicos) nas células progenitoras 

endoteliais precoces de indivíduos sob risco cardiometabólico antes e após o 

treinamento físico, enquanto que o segundo comparará funcionalmente duas classes 

distintas de células presentes no grande grupo de progenitores endoteliais. 

Dessa forma, a presente tese segue o formato de artigo e serão apresentados 

três estudos desenvolvidos durante o doutoramento: um de revisão e dois originais. 

O primeiro artigo intitulado “Mobilização de células progenitoras endoteliais com o 

exercício em sadios: uma revisão sistemática” foi publicado no periódico Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia em 2012; o segundo artigo intitulado “Exercise-induced 

mobilization of endothelial progenitor cells in patients with Metabolic Syndrome: 
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Relation with endothelial dysfunction markers and MMP-9” foi submetido para o 

Journal of Applied Physiology em 2013; e o terceiro artigo intitulado “Metabolic 

syndrome and endothelin-1 mediated vasoconstrictor tone in overweight/obese 

adults” foi submetido para o periódico Obesity em 2013. Dessa forma, a tese está 

estruturada em: uma introdução geral acerca dos temas relacionados aos estudos 

supracitados; capítulos I, II e III com a apresentação de cada um dos três estudos; 

discussão geral; considerações finais; e referências bibliográficas gerais. Cada 

capítulo está apresentado com seus respectivos e específicos itens, ou seja, 

introdução, métodos, resultados, discussão, conclusões e referências bibliográficas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte natural no 

mundo, inclusive no Brasil. Dados preliminares do ano de 2010 apontam que, 

aproximadamente, 30% dos registros de mortalidade nacional foram decorrentes de 

doenças cardiovasculares (1, 2).  

Os mecanismos etiopatogênicos dessas doenças são bastante complexos, 

embora seja evidente o papel da resistência insulínica; hiperglicemia; hiperlipidemia; 

obesidade, particularmente a central; e hipertensão (2, 3). Como esses fatores 

interagem entre si e sinergicamente aumentam o risco para o desenvolvimento e 

progressão de doenças cardiovasculares, o conceito de "risco cardiometabólico" 

tem sido utilizado como o descritor mais adequado deste complexo universo, sendo 

responsável por milhares de mortes ao ano em todo o mundo. Há, portanto, a 

necessidade de uma ação colaborativa, integrada e interdisciplinar de pesquisa para 

compreender, prevenir e tratar de forma inovadora e eficiente.  

Os primeiros estágios de desenvolvimento das doenças cardiovasculares, em 

especial, as ateroscleróticas incluem uma alteração na função da camada de células 

que reveste internamente os vasos sanguíneos, o endotélio. Uma vez disfuncional, o 

endotélio é estimulado a sintetizar e expressar uma série de moléculas de adesão 

que auxiliam no processo de internalização de monócitos e linfócito T para o espaço 

subendotelial, dando início ao processo de aterogênese (4). Em reposta a 

inflamação, o endotélio, as células musculares lisas, os monócitos, dentre outros, 

também são estimulados a liberar metaloproteinases de matriz, como a 

metaloproteinase 9 (MMP-9), fator de risco independente para o desenvolvimento de 

doença arterial coronariana, além de significar um risco aumentado para 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares em indivíduos sob risco 

cardiovascular (5, 6). 

Além disso, o endotélio atua na modulação do tônus vascular. Endotelina-1 

(ET-1), por exemplo, é um potente vasoconstritor produzido pelas células 

endoteliais e tem suas concentrações aumentadas em condições de alto nível de 

estresse oxidativo e inflamatório. Dessa forma, o sistema ET-1 também parece estar 

associado à patogênese da aterosclerose, bem como de várias outras doenças 

cardiometabólicas (7, 8). 
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Avanços substanciais nas três últimas décadas, incluindo uso de estatinas, 

anticoagulantes e agentes antiplaquetários, β-bloqueadores, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina e revascularização cirúrgica ou percutânea, têm 

reduzido a mortalidade e morbidade por doenças cardíacas isquêmicas (9). 

Entretanto, estas doenças cardiovasculares ainda permanecem como líderes na 

causa de morte nos países ocidentais (10). 

A terapia gênica consiste em uma alternativa aos tratamentos convencionais, 

baseada na suposição de que, no coração adulto, os genes responsáveis pela 

angiogênese e seus receptores são expressos em níveis baixos na maioria dos 

indivíduos e, aparentemente, insuficientes para promover uma resposta à isquemia 

(11). Nesse caso específico, a transferência gênica consiste em inserir um ácido 

desoxirribonucleico complementar (cDNA) que codifique o fator de crescimento de 

endotélio vascular (VEGF) em células do miocárdio para induzir a secreção deste 

fator de crescimento (12). Apesar de alguns resultados terem sido otimistas, um 

grande estudo randomizado, duplo-cego mostrou que não há benefício da terapia 

gênica, utilizando fatores de crescimento em comparação com o placebo (9, 13, 14). 

O conceito de medicina regenerativa associando o uso de células-tronco e 

fatores de crescimento para reparar tecidos tem se tornado realidade. Estudos 

envolvendo células-tronco têm aumentado consideravelmente e apresentam 

resultados promissores na recuperação de tecidos lesados. Entretanto, estudos pré-

clínicos ainda são necessários a fim de se afastar a chance de desenvolvimento de 

eventos adversos, como o desenvolvimento de neoplasias malignas (15). 

Nesse contexto, um grupo de células-tronco adultas, denominadas células 

progenitoras endoteliais (CPEs), tem se destacado pelo seu importante papel no 

reparo vascular e na formação de novos vasos devido a sua capacidade em 

proliferar, migrar, e se diferenciar in vivo e in vitro em células endoteliais maduras 

(16). 

 Vale ressaltar que o treinamento com exercícios físicos consiste em uma 

intervenção não farmacológica capaz de atenuar ou reverter fatores de risco 

tradicionais ao aparecimento das doenças cardiovasculares, além de reduzir, 

aproximadamente, 30% da mortalidade por essas causas (17). Um dos possíveis 

mecanismos responsáveis por essa redução parece ser a mobilização de CPEs da 
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medula óssea para os órgãos-alvo, aumentando os processos de angiogênese e 

reendotelização. Como em indivíduos sob risco cardiometabólico, a angiogênese 

natural parece estar prejudicada (18), outros estudos são necessários para 

investigar se o exercício é capaz de restaurar níveis de células multipotentes na 

circulação nesses indivíduos, quando comparados a indivíduos saudáveis. 

 Considerando que a presença de doenças cardiometabólicas crônicas e o uso 

regular de medicamentos interferem no número e funcionalidade de CPEs (19), 

escassos são os estudos que avaliaram se indivíduos sob risco cardiometabólico, 

sem a presença de doenças crônicas ou sob uso de medicações regulares, já 

apresentam disfunção endotelial atestada pela alteração na produção de moléculas 

de adesão, na atividade de endotelina-1 e na quantidade de CPEs circulantes. Além 

disso, não é evidente na literatura o papel do exercício físico sobre as CPEs e a 

MMP-9 nesse grupo de indivíduos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  As doenças cardiovasculares e o endotélio 

A gênese das doenças cardiovasculares, em especial as ateroscleróticas, é 

um processo complexo, no qual os primeiros estágios incluem uma alteração na 

função da camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos, o 

endotélio (20).  

O endotélio é forma uma interface entre o sangue circulante no lúmen 

vascular e as outras estruturas da parede vascular. A importância da função 

endotelial para a homeostasia do sistema cardiovascular começou a ser valorizada, 

principalmente, a partir da descoberta de Furchgott e Zawadzki (21) em 1980. Estes 

autores verificaram que os resultados controversos na literatura quanto ao efeito da 

acetilcolina sobre o tônus vascular (vasodilatação vs. vasoconstrição) eram 

atribuídos ao cuidado durante a preparação experimental. Quando amostras em 

formato de anel, tiras transversais ou tiras helicoidais de aorta de coelhos, eram 

preparadas com cuidado, sem danificar o endotélio vascular, a acetilcolina promovia 

vasodilatação, e o oposto era observado quando o endotélio era danificado durante 

a preparação. 

Esses achados de Furchgott e Zawadzki abriram caminho para a 

compreensão da função endotelial e revolucionaram a fisiologia cardiovascular, 

tanto que foram homenageados com o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 

1998. Atualmente, sabe-se que o endotélio é sensível a estímulos humorais, neurais 

e mecânicos, sintetizando e liberando substâncias que participam do processo de 

modulação do tônus vascular (21), coagulação, trombólise (22), angiogênese (23), 

remodelamento vascular (24) e inflamação (25).  

Agressões químicas, mecânicas ou metabólicas ao vaso podem levar à 

disfunção da célula endotelial, fazendo com que o endotélio se torne um “substrato” 

para o acúmulo de diversos tipos de células (26, 27). A resposta vascular a estes 

agentes agressores é do tipo inflamatória e envolve a interação de diversos grupos 

celulares como monócitos, linfócitos T, células musculares lisas vasculares e 

também plaquetas dando início a uma série de eventos que culminam com a 

formação da placa aterosclerótica (26, 27). A disfunção endotelial representa a 

primeira fase na formação da placa ateromatosa, onde a deposição de leucócitos 
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sobre o endotélio e sua penetração no espaço subendotelial é mediada por 

moléculas de adesão expressas no endotélio e nas células circulantes. Acredita-se 

que a secreção de moléculas de adesão seja regulada por citocinas sintetizadas em 

pequenas quantidades pelo endotélio, como interleucina-6, fator de necrose tumoral-

alfa e interleucina-1. Na vigência de disfunção endotelial, essas citocinas têm suas 

concentrações aumentadas, o que consequentemente estimula a produção de 

moléculas de adesão e favorece o recrutamento e a adesão de monócitos à 

superfície endotelial (4).  

 

2.2  Marcadores de disfunção endotelial e o processo aterosclerótico 

 

2.2.1 Moléculas de adesão 

As moléculas de adesão são liberadas na circulação sistêmica sob a forma 

solúvel em resposta a estímulos de citocinas inflamatórias, de lipopolissacarídeos 

bacterianos ou de lipoproteínas de baixa densidade oxidadas (LDLox) e permitem a 

ligação célula-célula ou célula-matriz extracelular. Essas moléculas, em especial, a 

selectina endotelial (sE-selectina), a molécula de adesão intercelular 1 (sICAM-1) e a 

molécula de adesão vascular 1 (sVCAM-1), possuem papéis importantes no 

desenvolvimento de disfunção endotelial e, consequentemente, na aterogênese (28-

33). 

As sE-selectinas, produzidas nas células endoteliais, são capazes de mediar o 

rolamento inicial de células inflamatórias ao longo do endotélio (28, 29), enquanto 

ICAM-1 e VCAM-1 regulam a fixação e a migração transendotelial dos leucócitos 

(34). A molécula VCAM-1 precede o recrutamento de macrófagos e linfócitos T à 

placa ateromatosa (35) e, por sua alta afinidade aos leucócitos encontrados em 

ateromas nascentes, deflagra uma série de eventos que culminam no enrijecimento 

da parede do vaso e na formação da placa aterosclerótica (26, 27). 

De fato, um endotélio íntegro e saudável é capaz de resistir às ligações de 

leucócitos plasmáticos que transitam na circulação (36), principalmente, devido à 

baixa expressão de moléculas de adesão em sua superfície. A mudança do 

ambiente vascular para o estado inflamatório pode levar a ativação das células 

endoteliais, promovendo uma série de alterações funcionais, aumento da transcrição 

e da expressão de moléculas de adesão.  
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Além do ambiente inflamatório, outros mecanismos são apontados como sendo 

os responsáveis pelo estimulo e liberação das moléculas de adesão. Sabe-se que o 

óxido nítrico (NO) é um potente vasodilatador, produzido endogenamente no 

organismo pelas células endoteliais em resposta ao estresse de cisalhamento. Em 

condições normais, o NO, possui propriedades anti-inflamatórias e pode limitar a 

expressão de VCAM-1. A diminuição de um estresse de cisalhamento laminar pode 

levar a redução na produção de NO, e isso, indiretamente aumentaria a liberação de 

sVCAM-1 na circulação (37). Distúrbios no fluxo sanguíneo também podem 

ocasionar a liberação de outras moléculas de adesão, como ICAM-1 (38). Como 

exemplo desses distúrbios, evidências mostram que indivíduos hipertensos possuem 

concentração aumentada de moléculas de adesão, em especial as sICAM-1 e 

sVCAM (39).  

De uma forma geral, quatro etapas distintas podem ser observadas durante a 

transmigração endotelial dos leucócitos, são elas: 1) marginação, onde os leucócitos 

assumem uma posição periférica ao longo da superfície das células endoteliais; 2) 

captura e rolamento, no qual ocorre a ligação transitória dos leucócitos ao endotélio; 

3) adesão, em que ocorre a firme união dos leucócitos às células endoteliais; e 4) 

diapedese, onde ocorre a passagem dos leucócitos por entre as células endoteliais 

em direção ao parênquima tissular (40-42). 

Uma vez na camada íntima vascular, os monócitos adquirem características 

morfológicas de macrófagos, além de aumentar a expressão de receptores 

scavengers capazes de internalizar LDLox (4). O acúmulo desses lipídios no interior 

de macrófagos, agora conhecidos como células espumosas, caracteriza a fase 

precoce da lesão aterosclerótica. Os macrófagos localizados dentro da lesão 

aterosclerótica também secretam citocinas e fatores de crescimento, gerando 

proliferação de células musculares lisas e o crescimento da lesão (4). 

O acúmulo progressivo de células espumosas no espaço subendotelial 

contribui para o aumento da espessura da parede do vaso reduzindo ou até 

obstruindo o diâmetro do vaso. Nesse momento, podem acontecer sintomas 

característicos de doenças como angina pectoris ou infarto agudo do miocárdio, 

quando as lesões ocorrem em vasos coronarianos. 

Pouco se sabe sobre os mecanismos associados à rotura ou erosão de 

lesões ateroscleróticas. Alguns estudos demonstraram um aumento da morte celular 
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como resultado da produção local de mediadores inflamatórios e citolíticos através 

de células T killers ativadas. Além disso, mediadores pró-inflamatórios e 

lipoproteínas oxidadas podem estimular a ativação de metaloproteinases de matriz 

(MMPs), especializadas em degradar constituintes da matriz extracelular da 

membrana basal subendotelial (43). Evidências corroboram estes achados ao 

mostrar que altos níveis e atividade do subtipo 9 das MMPs são considerados 

fatores de risco independentes para o desenvolvimento de doença arterial 

coronariana, além de significar um risco aumentado para risco cardiovascular em 

indivíduos com síndrome metabólica (5, 6). 

 

2.2.2 Metaloproteinase-9 

 

MMPs pertencem a uma família de endopeptidases dependentes de zinco e 

conhecidas por degradar os componentes da matriz extracelular. Elas foram 

primeiramente descritas no remodelamento de matriz extracelular de girinos em 

metamorfose (44). Atualmente, a família das MMPs compreende em cerca de 12 

membros, subdivididos em colagenases (MMP-1, -8, -13 e -18), gelatinases (MMP-2 

e MMP-9), estromelisinas (MMP-3, -10 e -11), matrilisinas (MMP-7 e MMP-26), 

MMPs membranares  (MMP-14, -15, -16, 17, -24 e -25) e outras (MMP-12, -19, -20, -

21, -23, -27 e -28) (45). Além disso, essas enzimas são capazes de clivar proteínas 

não pertencentes à matriz extracelular, como moléculas de adesão, citocinas, 

inibidores de protease e outras (pro-) MMPs (46). Embora essas enzimas tenham 

sido historicamente organizadas de acordo com seus substratos primários, estrutura 

e localização celular, elas agora são referidas apenas como MMP-1 a MMP-28 (47). 

Elas são sintetizadas por múltiplos tipos celulares, incluindo células endoteliais, 

células musculares lisas, fibroblastos, miofibroblastos, monócitos circulantes em 

macrófagos (48). 

A maioria das MMPs é secretada sob a forma inativa, contendo um domínio 

inibitório pró-peptideo. O domínio catalítico é altamente conservado e contém um 

sítio de ligação ao zinco (49). O domínio pró contém resíduo de cisteína que 

coordena o zinco no seu domínio catalítico, mantendo, assim, a enzima inativa. Em 

condições normais, as atividades das MMPs são precisamente reguladas a nível 

transcricional e pós-transcricional, ou seja, a ativação do precursor zimogênio 
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necessita da interação com componentes de matriz extracelulares e da inibição de 

inibidores endógenos (50). 

A ativação de zimogênios pode ser realizada por vias químicas ou 

proteolíticas. Na primeira via, fatores químicos como agentes modificadores tiol e 

glutationa oxidada, moléculas de oxigênio reativas, peroxinitrito são capazes de 

produzir ativação in vitro (51). A ativação proteolítica é a mais importante via 

biológica e geralmente ocorre em cascata por proteinases teciduais como serino-

proteases, por alguns membros das MMPs ou por separação do domínio pró após 

rompimento da interação entre o domínio pró e o sítio catalítico, liberando a 

exposição do domínio catalítico e, assim, da atividade enzimática (49). Algumas 

MMPs ativadas como MMP-3, MMP-7 e MMP-10 podem também ativar outras pró-

MMPs secretadas (52). De fato, a ativação de MMPs requer uma cascata complexa 

de ativação catalítica que conduz a um efeito proteolítico amplificado. 

A inibição das MMPs ocorre, geralmente, pela interação com seus inibidores 

endógenos, tais como 2-macroglobulina, inibidores ubíquos de protease e 

inibidores teciduais das metaloproteinases (TIMPs). Os TIMPs são inibidores 

específicos de MMPs e atuam no controle de atividades locais das MMPs nos 

tecidos (53). Quatro TIMPs (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4) foram identificados 

como sendo capazes de inibir as atividades de todas as MMPs. Elas possuem 

muitas similaridades e, inclusive, algumas especificidades sobrepostas, porém suas 

propriedades bioquímicas e padrão de expressão local exibem distintas 

características (54). Consequentemente, o balanço resultante da atividade da MMP 

em tecidos é determinado pelos níveis de MMPs ativadas e as TIMPs. 

Muitas MMPs estão intimamente envolvidas na fisiopatologia de doenças 

cardiovasculares, em especial, a MMP-9 (55, 56). Como dito anteriormente, esta 

molécula pertence à classe das gelatinases, sendo capaz de degradar o colágeno IV 

e desnaturar colágenos, elastina, fibronectina e laminina, dentre outras proteínas. 

Ela tem sido relacionada com disfunção cardíaca e ruptura da placa após infarto 

miocárdico, como previamente demonstrados em camundongos knockout (57, 58). 

Estudos clínicos demonstraram que o aumento de MMP-9 estava associado com 

remodelamento ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio (59, 60).  

Lesões ateroscleróticas podem levar a vários eventos cardiovasculares e as 

MMPs estão envolvidas nesse processo. A concentração de MMP-9 circulante pode 
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predizer mortalidade em pacientes com doença arterial coronariana (61) e acidentes 

vasculares (62). Interessantemente, as MMP-9 parecem estar associadas com risco 

de desenvolvimento de eventos ateroscleróticos em indivíduos sem doenças clínicas 

(63-65), além de eventos agudos cardiovasculares e/ou hipertensão em indivíduos 

sem doenças cardiovasculares (66). Portanto, é provável que o aumento de MMPs, 

especialmente, a MMP-9 possa predispor indivíduos saudáveis a eventos 

cardiovasculares. 

 

2.2.3 Endotelina-1 

 

Além das moléculas de adesão e MMP-9, as endotelinas compreendem em 

um grupo de proteínas intimamente relacionado ao processo de disfunção endotelial. 

As endotelinas dos tipos 1, 2 e 3 compreendem em uma família de peptídeos com 

21 aminoácidos, sendo a endotelina-1 (ET-1) a mais abundante e a mais encontrada 

no sistema cardiovascular (67). Esta proteína é sintetizada de novo nas células 

endoteliais em resposta a estímulos, incluindo mediadores inflamatórios, como 

citocinas, hipóxia, baixo estresse de cisalhamento, trombina, glicose, entre outros. 

Os inibidores endógenos incluem NO, prostaciclinas, sendo que ambas as vias 

estimulatórias ou inibitórias agem na região promotora do gene ET-1 a fim de 

modular a transcrição do ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) pre-pro ET-1. Após 

a tradução em pre-pro ET-1, este é clivado no peptídeo biologicamente inativo (Big 

ET-1) que, sob a ação da enzima conversora de endotelina, o converterá na forma 

madura ET-1 (68). 

 ET-1 ativa receptores específicos ligados a proteínas G, os quais elevam os 

níveis de cálcio intracelular através da ativação da via fosfolipase C (69). As células 

musculares lisas expressam os dois tipos de receptores, ETA e ETB que, quando 

ativados, resultam em intensa vasoconstrição envolvendo a rho quinase (Figura 1) 

(70). Entretanto, as células endoteliais só expressam receptores ETB, que causam 

um aumento no cálcio intracelular e ativação de fatores de relaxamento derivados de 

endotélio com, consequente, vasodilatação. Embora a liberação de ET-1 resulte em 

vasoconstrição, a magnitude dos efeitos é diminuída pela ação nos receptores ETB 

endoteliais. Este efeito tem sua magnitude diminuída em ocorrência de injúria 

endotelial ou disfunção dos fatores vasodilatadores dependentes de endotélio. Os 
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efeitos da disfunção endotelial ainda são exacerbados quando se trata de ET-1, pois 

alguns agentes que reduzem a atividade de fatores vasodilatadores são capazes de 

estimular a síntese de ET-1. 

 

 

Figura 1. Mecanismo de ação da endotelina-1 (ET-1) via os receptores tipo A (ETA) e tipo 
B (ETB) (68). 

 

ET-1 é expressa em toda a vasculatura e, geralmente, está elevada em 

tecidos ateromatosos (71). Além disso, o fator de transcrição nuclear κB (NF-κB) 

ativado pela ET-1 é crucial para a ativação da cascata inflamatória (72). Dessa 

forma, o sistema ET-1 está implicado na patogênese da aterosclerose, bem como de 

várias outras doenças cardiometabólicas como hipertensão sistêmica (7), 

hipertensão pulmonar, obesidade (8) e insuficiência cardíaca crônica (73). 

 

2.3  Neovascularização 

  

Os avanços na área de medicina regenerativa tem possibilitado o 

desenvolvimento de estudos sobre o uso de células-tronco a fim de formar novos 

vasos (angiogênese) em tecidos comprometidos como alternativa ao tratamento 
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medicamentoso ou cirúrgico de artérias ateroscleróticas e garantindo a formação de 

uma nova circulação ao paciente. 

O termo angiogênese foi introduzido em 1935, por Hertig, a fim de descrever 

a formação de novos vasos sanguíneos na placenta (74). Sabe-se que a função 

tecidual normal depende do adequado suprimento de oxigênio, por meio de vasos 

sanguíneos. Dessa forma, entender como os vasos sanguíneos se formam, tornou-

se um dos principais desafios da última década na medicina cardiovascular (75). 

 A formação e o crescimento de novos vasos sanguíneos, em tecidos 

isquêmicos, podem ocorrer por três processos (13). O primeiro, a vasculogênese, 

implica na diferenciação in situ dos hemangioblastos em células endoteliais e sua 

subsequente organização em redes capilares primárias. Evidências sugerem que a 

vasculogênese, a qual anteriormente acreditava-se ocorrer apenas no estágio 

embrionário, também pode ocorrer em adultos. O estudo de Asahara e 

colaboradores (76), em 1997, foi fundamental para demonstrar a vasculogênese 

pós-natal. 

 O segundo processo, a angiogênese, define-se como a formação de novos 

vasos sanguíneos, a partir de outros pré-existentes (76). A angiogênese apresenta o 

crescimento vascular de grandes vasos, levando a formação de capilares pela 

divisão das células periendoteliais. O processo envolve vasodilatação, aumento da 

permeabilidade, extravasamento de proteínas para formação de uma matriz 

extracelular, proliferação, migração de células endoteliais e, consequentemente, 

formação de novos vasos (77).  

 O terceiro processo é chamado arteriogênese e tem um papel maior no 

crescimento colateral (74, 78). A arteriogênese é o processo pelo qual as artérias 

que possuem uma túnica média totalmente desenvolvida dão origem a artérias 

colaterais verdadeiras, envolvendo o crescimento, a proliferação, migração e 

diferenciação, de células da musculatura lisa para um fenótipo contrátil (77). Estas 

células podem se diferenciar a partir de vários tipos celulares, incluindo células 

endoteliais e precursores da medula óssea. Assim, estratégias para promover e 

sustentar novos vasos sanguíneos funcionais não devem ser restritas à indução da 

angiogênse capilar, mas devem incluir a estimulação da arteriogênese (75). 

 A neovascularização envolve uma série de eventos complexos, os quais 

incluem a ação coordenada de várias citocinas para produzir novos condutores do 
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fluxo sanguíneo. A diferenciação das células endoteliais segue em resposta ao 

ambiente do tecido local (75). Considera-se que as células endoteliais diferenciadas 

vizinhas a uma área isquêmica possam ser responsáveis pela regeneração durante 

eventos menores, enquanto as células conhecidas com células progenitoras 

endoteliais (CPEs) sejam importantes em processos emergentes de regeneração 

vascular (79). As CPEs, derivadas da medula óssea ou do sangue de cordão 

umbilical humano, são ativadas sob influência de citocinas apropriadas, hormônios 

e/ou fatores de crescimento, por meio de sistemas autócrinos, parácrinos e/ou 

endócrinos (80).  

 

2.4  Células-tronco 

 As células-tronco são tipos de células com capacidade única de auto-

renovação e de dar origem a tipos celulares especializados. Enquanto a maioria das 

células do corpo como, por exemplo, do coração e da pele, estejam comprometida a 

conduzir uma função específica, as células-tronco não são especializadas e 

permanecem dessa forma até receberem uma determinada sinalização para se 

desenvolver em uma célula específica (81). Sua capacidade proliferativa, combinada 

com a habilidade de tornar-se especializada, faz dela um tipo celular único. Por isso, 

muitos pesquisadores da área clínica têm tentado utilizá-las como forma de 

recuperação de células e tecidos danificados ou doentes. 

 Os termos multipotente, pluripotente e totipotente tendem a ser usados como 

sinônimos, o que, muitas vezes, causa confusão. Embora seja difícil alcançar um 

consenso geral quanto ao significado preciso desses termos, alguma concordância 

parece emergir da comunidade científica. Uma célula-tronco multipotente pode dar 

origem a múltiplos tipos celulares que seriam restritos a derivação de uma única 

camada germinativa ou para uma subpopulação específica (por exemplo, células-

tronco hematopoiéticas que dão origem a eritrócitos, leucócitos e linfócitos). Uma 

célula-tronco pluripotente seria capaz de originar tipos celulares derivados das três 

camadas germinativas (endoderme, mesoderme e ectoderme), ou seja, todos os 

tipos celulares presentes em um organismo adulto. Uma célula-tronco embrionária 

seria um típico exemplo de célula pluripotente, mas não é a única. Nesse contexto, 

destacam-se as células-tronco pluripotentes induzidas, também conhecidas como 

células iPS (induced pluripotent stem cells). Elas são artificialmente derivadas de 
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uma célula-tronco não-pluripotente, tipicamente de uma célula somática adulta, pela 

indução da expressão de certos genes. O termo totipotente deveria ser reservado 

para as células que podem produzir um organismo completo, incluindo os tecidos 

extraembrionários (82).  

 Por último, as células progenitoras constituem um grupo de células em uma 

etapa mais avançada de diferenciação celular. Dessa forma, são estimuladas a se 

diferenciar em suas "células alvo", por exemplo, a célula progenitora endotelial tende 

a se diferenciar em célula endotelial madura. O tipo de célula madura a ser gerada 

depende da célula que a originou e também de seu nicho (83). 

  

2.5  Células progenitoras endoteliais 

 Descrita em 1997 por Asahara e colaboradores (76), as CPEs circulantes 

constituem uma população celular heterogênea encontrada, principalmente, na 

medula óssea, cordão umbilical e sangue periférico. Embora a medula óssea seja a 

principal fonte, as CPEs também podem ser observadas em tecidos e órgãos como 

coração, vasos sanguíneos, músculo esquelético e tecido adiposo e se originar de 

múltiplos precursores incluindo hemangioblastos, precursores não hematopoiéticos, 

células monocíticas (84) ou células-tronco residentes nos tecidos (85).  

Alguns estudos utilizam nomenclaturas diferentes para essa mesma classe de 

células. Alguns nomes são baseados na presença de marcadores de superfície 

como é o caso do termo “célula progenitora endotelial” (76), “precursores endoteliais 

circulantes” (86) ou “células angiogênicas circulantes” (87), enquanto outros nomes 

são baseados nas características dessas células quando submetidas em cultura 

como “unidades formadoras de colônia de células endoteliais” (88), “células 

progenitoras endoteliais precoces” (89) ou ainda “células progenitoras endoteliais 

tardias” (90). Além disso, o mesmo termo pode ser usado para nomear diferentes 

linhagens de células precursoras de origens variadas que expressam características 

morfofuncionais de células hematopoiéticas e endoteliais maduras. Por essas 

razões, a exata caracterização dessa classe de células ainda é pouco conhecida.  

Independentemente, as CPEs desempenham importantes funções no reparo 

vascular e na formação de novos vasos, devido a sua capacidade em proliferar, 

migrar, e se diferenciar in vivo e in vitro em células endoteliais. Em casos de lesão 

vascular, as CPEs são atraídas por sinais químicos, seja através de expressões de 
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moléculas de adesão ou pela liberação de citocinas inflamatórias / fatores de 

transcrição e, assim, mobilizadas para a circulação. No órgão-alvo, elas se dirigem 

para o sítio de lesão endotelial e agem como um reservatório celular para o reparo 

do endotélio lesado, se incorporando aos sítios de neovascularização. Além disso, 

são capazes de secretar, paracrinamente, fatores e citocinas pró-angiogênicas que 

estimulam os processos de neovasculogênese e de angiogênese (86). 

 

2.6  Subtipos de células progenitoras endoteliais 

 O termo “célula progenitora endotelial” tem sido extensivamente utilizado na 

literatura (91). Esse termo delimita um grupo heterogêneo de células que possuem a 

capacidade de atuar no reparo endotelial, na angiogênese e/ou vasculogênese. 

Entretanto, por ser um termo generalizado, incluem células com características 

fenotípicas distintas, o que muitas vezes promove certas confusões ao leitor.  

 O primeiro artigo, o qual utilizou o termo, foi escrito por Asahara e 

colaboradores (76). Eles observaram que 15,7% das células do sangue periférico 

adulto que expressavam CD34 poderiam ser isoladas utilizando beads 

imunomagnéticas seguidas de cultura dessa população pré-selecionada em placas 

previamente tratadas com fibronectina humana. Após três dias de cultura, notou-se o 

aparecimento de células fusiformes e, após sete dias, 9 a 71% das células aderidas 

expressaram os marcadores CD45, CD34, CD31, Flk-1 (receptor do fator de 

crescimento de endotélio vascular tipo 2), Tie-2, ou E-selectina. Além disso, estas 

células foram capazes de captar lectina aglutinina 1 de Ulex Europaeus (lectina 

UEA-1) e a fluorescência associada a partícula de lipoproteína de baixa densidade 

acetilada (acLDL) (92). Foi observado ainda que as células aderentes positivas para 

os marcadores acima descritos se inseriram em capilares sanguíneos de tecidos 

isquêmicos de coelhos e camundongos, com consequente melhora do fluxo 

sanguíneo (76). Essas habilidades permitiram aos autores, designá-las como 

progenitores da linhagem endotelial. 

 Quanto ao aspecto de formação de colônias, Asahara e colaboradores (76) 

cultivaram células CD34 positivas e CD34 negativas em placas revestidas com 

fibronectina e observou que, em três dias, as células CD34 positivas estavam 

aderidas e com morfologia fusiforme, o que não foi observado nas células CD34 

negativas. Verificaram ainda que a co-cultura de células CD34 positivas com as 
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CD34 negativas aumentava 10 vezes a taxa proliferação e a formação de 

aglomerados quando comparada a incubação de somente células CD34 positivas. 

Esses aglomerados eram compostos por células arredondadas centrais rodeadas 

por células fusiformes, sendo estas capazes de captar acLDL. Devido à aparência e 

organização semelhante a grupamentos de células sanguíneas e endoteliais 

observadas em cultura de epiblasto de codornas (93), esses grupamentos descritos 

por Asahara e colaboradores foram evidenciados como sendo células CD34 

positivas que se diferenciaram em células endoteliais. 

 Posteriormente, Ito e colaboradores (94) modificaram a forma de isolamento 

descrita anteriormente, determinando que fossem necessárias 24 horas de 

plaqueamento inicial para que ocorresse a depleção de monócitos, com posterior 

replaqueamento das células mononucleares não aderentes. Após cinco a sete dias, 

colônias semelhantes às descritas por Asahara e colaboradores foram visualizadas 

e, dessa forma, denominadas unidades formadoras de colônias. Outra alteração 

neste protocolo foi elaborada por Hill e colaboradores (88), determinando a 

necessidade de 48 horas de plaqueamento inicial antes do replaqueamento das 

células não aderentes. As colônias geradas após cinco dias de replaqueamento 

foram denominadas unidades formadoras de colônia de Hill (UFC-Hill) ou, 

simplesmente, colônias de Hill. 

 Outra forma de cultura se refere ao plaqueamento das células mononucleares 

do sangue periférico ou de células do cordão umbilical em placas revestidas com 

fibronectina humana ou substratos contendo colágeno tipo I. Após cultivo de quatro 

a sete dias, as células apresentam uma morfologia fusiforme e podem ou não ser 

visualizadas colônias com características morfológicas semelhantes às descritas 

anteriormente. A esse tipo de células denominou-se CPEs precoces (95, 96). 

 Fenotipicamente, as colônias de Hill e as CPEs precoces são caracterizadas 

pela captação de acLDL, pela ligação à lectina UEA-1 e pela expressão dos 

marcadores CD31, CD34, VE-caderina, receptor do fator de crescimento de 

endotélio vascular tipo 2 (VEGFR2) e fator de Von Willebrand. Alguns autores ainda 

acreditam que sejam derivadas da linhagem hematopoiética-monocítica, ou seja, 

positivas para CD45 e CD14. Além disso, apresentam baixo potencial proliferativo, 

expressam óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e contribuem para a formação de 
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vasos através da liberação de mediadores por mecanismos parácrinos e através da 

incorporação a vasos sanguíneos recém-formados (97).  

 A manutenção da cultura de CPEs precoces por 14 a 21 dias leva ao 

aparecimento de células denominadas células endoteliais tardias (CPEs tardias), 

também conhecidas como células formadoras de colônias endoteliais (ECFC) (90, 

95). Essas são caracterizadas por colônias firmemente aderidas com aparência de 

paralelepípedo (cobblestone), raras em amostras de sangue adulto humanas (1 

colônia/108 células mononucleares plaqueadas) e frequentes em culturas 

provenientes de células de cordão umbilical. As CPEs tardias, tanto as provenientes 

do sangue periférico humano, quanto as do cordão umbilical, formam vasos 

sanguíneos espontaneamente quando implantados em matriz específica de 

camundongos imunodeficientes (84, 98). Um importante aspecto da habilidade de 

formar vasos sanguíneos das CPEs tardias é a propriedade desses vasos se 

conectarem a vasos já presentes em murinos imunodeficientes e se tornarem parte 

da circulação sistêmica desses animais (84, 99), um forte indicativo de 

vasculogênese pós natal. 

 As CPEs tardias podem ser mantidas extensivamente em cultura, pois 

apresentam alta taxa de proliferação, se replicando em até 20 ciclos. 

Fenotipicamente, são capazes de captar acLDL, ligar-se a lectina UEA-1, além de 

expressar marcadores endoteliais como VEGFR2, CD146, VE-caderina, eNOS e 

fator de Von Willebrand. Entretanto não expressam marcadores hematopoiéticos 

como CD45 e CD14, sugerindo que este subtipo provavelmente não seja de origem 

hematopoiética (86). 

 Na tabela 1, observa-se, resumidamente, as principais características das 

CPEs provenientes de diferentes formas de isolamento em cultura. 
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Tabela 1. Características das células progenitoras endoteliais após diferentes formas de isolamento em cultura. 

Variável CPEs não-aderentes CPEs aderentes precoces CPEs aderentes tardias 

Isolamento em cultura 
Plaqueamento inicial de MNC por 
48h e replaqueamento das células 
não-aderentes por mais 4 a 7 dias 

Plaqueamento das MNC por 7 
dias consecutivos, sem 

replaqueamento 

Plaqueamento das MNC por 14-
21 dias consecutivos, sem 

replaqueamento 

Formação de colônias 

Aglomerado central de células 
arredondadas, com células 

fusiformes se desprendendo deste 
aglomerado (UFC-Hill) 

Não há visualização de colônias 
Aspecto de paralelepípedo  

(cobblestone) 

Substrato Fibronectina humana 
Fibronectina humana ou  

colágeno I 
Fibronectina humana ou  

colágeno I 

Meio de cultura  Meio 199, meio Endocult 
Meio de crescimento endotelial 

tipo 2 (EGM-2) ou derivados 
Meio de crescimento endotelial 

tipo 2 (EGM-2) ou derivados 

Migração Sim Sim Sim 

Proliferação Limitada Limitada Ilimitada 

Formação de vasos Sim Sim Sim 

Marcação para acLDL e lectina UEA-1 Sim Sim Sim 

MNC, células mononucleares; UFC-Hill, unidades formadoras de colônia de Hill; acLDL, lipoproteína de baixa densidade acetilada; lectina UEA-1, lectina 
Ulex Europaeus 1 
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2.7  Mobilização de células progenitoras endoteliais 

 Acredita-se que as CPEs possam ser originadas a partir de células-tronco 

hematopoiéticas, chamados hemangioblastos (97, 100, 101). Os hemangioblastos 

estão presentes no estado quiescente, associados a células estromais da medula 

óssea. A transformação do estado quiescente para o estado proliferativo depende da 

liberação de fatores específicos capazes de promover a mobilização destas para o 

sangue periférico (97, 100, 101).  

 O recrutamento de CPEs da medula óssea parece estar associado à 

liberação de proteinases, como elastase, catepsina G e MMP-9 (102). Essas 

enzimas proteolíticas clivam a matriz extracelular ou moléculas ligadas à membrana 

celular responsáveis pelas ligações entre as CPEs e as células estromais da medula 

óssea. As células estromais apresentam o ligante Kit associado à membrana (mKitL) 

capaz de ligar-se ao receptor c-kit de membrana das CPEs, quando o mesmo se 

encontra na sua forma solúvel (sKitL). A MMP-9 cliva proteoliticamente o mKitL em 

sKitL, permitindo que este interaja com o receptor c-Kit nas CPEs e conduza o sinal 

necessário para diferenciação e migração das CPEs para o sangue periférico (100, 

102). 

 Um dos modelos utilizados para o estudo do recrutamento das CPEs da 

medula óssea utiliza a supressão da mesma por agentes citotóxicos. Essa 

supressão não afeta as células tronco hematopoiéticas na fase G0 do ciclo celular. 

Portanto, essas células podem atuar na reconstituição da hematopoiese e na 

liberação de CPEs. A introdução da supressão citotóxica da medula óssea de 

camundongos MMP-9+/+ e MMP-9-/- resultou num reduzido recrutamento e 

diferenciação das células hematopoiéticas somente no último grupo de animais 

(102). O tratamento de camundongos MMP-9+/+ com VEGF, fator derivado do 

estroma tipo 1 (SDF-1) e fator estimulante de colônias de granulócitos (G-CSF) 

causou um aumento significativo na concentração plasmática de sKitL quando 

comparado com animais controles (102). Isso demonstrou que os fatores VEGF, 

SDF-1 e G-CSF possuem papéis importantes na indução do precursor de MMP-9 

durante sua biossíntese e secreção, além da mobilização de CPEs da medula óssea 

para o sangue periférico (91, 100, 103, 104). 
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2.8  Marcadores das células progenitores endoteliais 

A citometria de fluxo é um recurso emergente que permite uma análise 

multiparamétrica rápida, objetiva e quantitativa, de uma população de células em 

suspensão. As células da amostra são marcadas com anticorpos específicos, 

ligados a fluorocromos, para designar grupos de diferenciação celular (CD). Dessa 

forma, a citometria de fluxo permite a identificação e a quantificação de células pelo 

tamanho, granulosidade e intensidade de fluorescência dos diversos fluorocromos 

empregados. Essa técnica possui ampla aplicação, incluindo a identificação e 

caracterização de tipos celulares específicos como as células-tronco, além de ser 

um caminho conveniente e rápido para caracterizar e quantificar as CPEs (105). 

A identificação de CPEs é baseada na expressão de vários marcadores de 

superfície. Não existe, até o momento, uma definição exata de quais marcadores 

delimitam essa população de células (106). Isso porque se trata de um grupo 

heterogêneo associado a diferentes perfis de expressão de antígenos de superfície 

celular. Entretanto, na maior parte dos casos, essas células são identificadas pela 

expressão dos marcadores de superfície que compartilham com as linhagens 

hematopoiética [CD34, CD117 (também conhecido como c-kit) e CD133] e endotelial 

[VEGFR2 (também conhecido como KDR), CD31, fator de Von Willebrand], porém 

nem todos esses marcadores são expressos simultaneamente na superfície das 

células (106).  

A melhor opção seria considerar o maior número de marcadores possível, fato 

que é limitado pela baixa concentração desse tipo celular na circulação periférica, 

representando apenas 0,01 a 0,0001% da camada de células mononucleares, além 

da dependência de vários outros fatores como a afinidade pelo anticorpo ou o 

estado de saúde individual. Uma solução para todas essas dificuldades é a 

combinação dos marcadores CD34 e VEGFR2, mais frequentemente utilizada pela 

comunidade científica (106). Alguns autores também utilizam o marcador CD133 

associados aos dois supracitados, uma vez que a presença do mesmo identificaria 

uma maior imaturidade celular (107). 

O anticorpo monoclonal anti-CD34 reconhece antígenos de superfície 

celulares de 110kD. Seu gene é expresso seletivamente em células progenitoras 

hematopoiéticas, células progenitoras dependentes de estroma, células endoteliais, 

fibroblastos embrionários e algumas células de tecido nervoso embrionário e adulto. 
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Apesar de estarem presentes em células endoteliais adultas (108), nem todas elas 

apresentam CD34 in vivo (109). Sua função não é completamente compreendida, 

mas acredita-se que esteja relacionada com interações celulares e de adesão 

celular (109). 

O marcador VEGFR2 é uma proteína predominantemente expressa na 

superfície da célula endotelial (12, 110), sendo também conhecido como flk-1 em 

camundongos, ou KDR em humanos. Esse receptor possui alta afinidade pela 

molécula VEGF, representando um sistema sinalizador parácrino essencial para 

diferenciação das células endoteliais no sistema vascular (111). A produção 

transitória do VEGF e a expressão dos receptores de VEGF estão correlacionadas, 

na maioria dos tecidos, como o rápido crescimento do endotélio, embora a 

expressão constitutiva seja observada em alguns locais (112).  

O VEGF, por sua vez, é um potente mitógeno para as células endoteliais e 

promove a proliferação e migração dessas células, remodelamento da matriz 

extracelular, formação de túbulos capilares e rede vascular (113). Estimula o 

nascimento de vasos sanguíneos e produz sinais cruciais para o recrutamento de 

células progenitoras circulantes para auxiliar nos mecanismos de reparo no infarto 

agudo do miocárdio (114). 

O antígeno CD133 humano é caracterizado por uma glicoproteína com cincos 

domínios transmembrana, uma porção extracelular n-terminal e uma porção 

citoplasmática conhecida como resíduo-C. Possui peso molecular de 120 kD e 

geralmente é co-expresso com o marcador CD34. Ele está presente nos 

progenitores hematopoiéticos, porém não existe em células endoteliais maduras 

(107, 108). Peichev e colaboradores (107) sugeriram ainda que na transição da 

medula óssea para a circulação, as CPEs poderiam perder o marcador de células 

imaturas, o CD133, e mais lentamente o CD34 enquanto acabam adquirindo novos 

marcadores de células endoteliais maduras como CD146. 

Atualmente, não há função conhecida para o antígeno CD133 e não existe um 

receptor homólogo ou outros antígenos de superfície que possam indicar uma 

função em potencial. Sua presença em células indiferenciadas é sugestiva de que 

sua função seja a de um receptor para fator de crescimento e a presença de 

resíduos de tirosina em alguns aminoácidos da porção citoplasmática poderia indicar 



 

 

24 

 

que a proteína é fosforilada em resposta a um ligante, iniciando a cascata de 

sinalização celular (115). 

 

2.9  Células progenitoras endoteliais e risco cardiometabólico 

Estudos recentes mostraram que a quantidade de CPEs circulantes 

correlaciona-se inversamente com a presença de fatores de risco para a 

aterosclerose (88, 116). Quando comparados a indivíduos saudáveis, cerca de 50% 

dos pacientes com doença arterial coronariana apresentaram número reduzido de 

células positivas para CD34 e VEGFR2. Além disso, CPEs isoladas de pacientes 

com doença aterosclerótica mostraram alterações funcionais na atividade migratória  

(116).  

Outros estudos mostraram relação inversa entre o aumento da pressão 

arterial sistólica e o número de células positivas para CD34 e VEGFR2 ou CD133. 

Aparentemente, a angiotensina II é capaz de acelerar o processo de senescência 

das CPEs por um aumento da expressão da proteína gp91phox mediadora do 

estresse oxidativo, o que levaria a uma reduzida capacidade de proliferação das 

CPEs. Contudo, o tratamento com o bloqueador do receptor AT1 poderia reverter 

esse quadro, resultando em aumento dos níveis das CPEs (117, 118).  

Estudos experimentais e clínicos têm descrito efeitos prejudiciais da diabetes 

no número e função das CPEs (119, 120). Em pacientes com diabetes tipo II, as 

capacidades de proliferação, de aderência, bem como a de formação de vasos in 

vitro estão reduzidas. Um possível mecanismo causador dessa alteração seria as 

diminuições da produção de óxido nítrico e da atividade de metaloproteinases-9 

causadas pela hiperglicemia, o que pode explicar a relação inversa entre 

hemoglobina glicada com os níveis de CPEs (121).  

Múltiplos estudos têm consistentemente relatado associação entre o 

metabolismo lipídico e a biologia das CPEs. O número de unidades formadoras de 

colônias de CPEs está reduzido em indivíduos saudáveis com elevados níveis de 

colesterol total. Em pacientes com doença arterial coronariana, há uma relação 

inversa entre o colesterol presente nas lipoproteínas de baixa densidade e o número 

de CPEs circulantes (122-124). A hipercolesterolemia, por sua vez, está associada 

com reduções nos níveis de CPEs, na capacidade proliferativa, na atividade 

migratória e vasculogênese in vitro (123). Estes efeitos negativos podem ser 
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revogados pela HMG-CoA redutase (estatinas). As estatinas são capazes de 

aumentar o número e a função das CPEs através de um mecanismo dependente de 

PI3 quinase/Akt (125).  

Além desses fatores, o fumo é um importante fator de risco para a 

aterosclerose e tem sido associado com diminuição no número de CPEs (116). 

Outro estudo ainda mostrou que a nicotina, quando em baixas concentrações, seria 

capaz de elevar os níveis das CPEs, enquanto que altas concentrações (>10-6 

mol/L) seriam capazes de reduzir os níveis dessas células (126). Além disso, foi 

demonstrado que fumantes crônicos só conseguem reestabelecer os níveis de CPEs 

circulantes após quatro semanas de cessação do tabagismo (127).  

Vários outros fatores de risco cardiovasculares [por exemplo, homocisteína 

(128) e proteína C reativa (129, 130)] estão associados com redução no número e 

função das CPEs. A proteína C reativa é um marcador inflamatório que está 

associado a disfunção endotelial e ao processo de aterosclerose. Quando incubados 

com proteína C reativa in vitro, o número de CPEs ficam significativamente 

reduzidos em comparação a uma condição controle (130). Além disso, a 

angiogênese in vitro está significativamente prejudicada na presença desse 

marcador.  

De forma geral, fatores de risco cardiometabólicos parecem estar 

negativamente associados ao número e à função das CPEs, o que parece estar 

relacionado ao processo de aterosclerose e de disfunção endotelial. Desta forma, o 

papel potencial das CPEs pode ser uma importante ferramenta que se correlaciona 

com o estado de doença do paciente.  

 

2.10 Células progenitoras endoteliais e exercício físico 

As CPEs são raras na circulação, representando entre 0,01% a 0,0001% das 

células mononucleares e podem ser mobilizadas da medula óssea para o sangue 

periférico por uma série de estímulos, dentre eles, o exercício físico.  

Uma sessão de exercício físico representa um estresse fisiológico que 

provoca um desequilíbrio na homeostase do organismo ao promover um aumento da 

demanda energética da musculatura exercitada e, consequentemente, do organismo 

como um todo. Assim, são desencadeadas inúmeras respostas fisiológicas 

integradas, notadamente do sistema cardiorrespiratório, incluindo elevação do débito 
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cardíaco, diminuição da resistência vascular periférica e aumento do fluxo sanguíneo 

periférico e coronariano. Estas respostas fisiológicas podem ocorrer durante e após 

cada sessão de exercício físico, podendo perdurar por horas após o término do 

exercício. A somação temporal desses efeitos subagudos consiste nos efeitos 

crônicos do exercício (131). 

Os benefícios do exercício sobre as CPEs se baseiam no princípio de que 

programas de treinamento físico são capazes de melhorar a função endotelial de 

pacientes com doença arterial coronariana (132) e insuficiência cardíaca (133) e que 

CPEs são potenciais alvos de reparo da camada de células endoteliais (91). Adams 

e colaboradores (134) demostraram que um único episódio de isquemia induzido 

pelo exercício promoveu um aumento tempo-dependente na mobilização de CPEs 

da medula óssea para a circulação periférica em indivíduos com doença arterial 

coronariana. Este achado foi confirmado por dois outros estudos (87, 135), os quais 

demonstraram que exercícios, do tipo sintoma-limitado em bicicleta ou esteira, 

aumentaram agudamente a quantidade de CPEs, e que este aumento pode ter sido 

provocado por elevações nos níveis do VEGF (134, 135), ou ainda por estresse de 

cisalhamento mediado por exercício (87). Assim como uma sessão de exercício, o 

treinamento físico parece também influenciar o número e a função de CPEs. Laufs e 

colaboradores (136) investigaram em modelos animais e humanos com doença 

arterial coronariana, o impacto do treinamento sobre as CPEs. Eles mostraram que o 

treinamento físico por 3 a 4 semanas aumentou significativamente o número de 

CPEs circulantes em ambos os modelos. Como possíveis mecanismos, eles 

destacaram o aumento nos níveis de VEGF e de NO. 

Contudo, diferentes tipos, durações e intensidades de exercício podem 

promover distintas respostas e, consequentemente, alterar a biodisponibilidade e 

funcionalidade das CPEs (137). Dessa forma, um estudo verificou que exercícios de 

alta intensidade, como maratona, foram capazes de reduzir os níveis de células 

positivas para CD34 ou CD133, porém não alterou os níveis de CPEs, em indivíduos 

saudáveis (138). 
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2.11 Células progenitoras endoteliais, risco cardiometabólico e exercício 

físico 

Além da diminuição da prevalência e incidência de síndrome metabólica, 

diversas evidências mostram que exercícios físicos diminuem em aproximadamente 

30% a mortalidade por doenças cardiovasculares (17), sendo um dos possíveis 

mecanismos responsáveis por essa redução, a mobilização das CPEs da medula 

óssea para os órgãos-alvo (139). Entretanto, a diminuição de fatores de risco 

cardiometabólico clássicos, como hiperlipidemia, hipertensão e resistência à insulina 

explicam apenas aproximadamente 40% da redução da mortalidade induzida por 

exercícios físicos (17), e variáveis relacionadas diretamente ao endotélio poderiam 

ajudar a explicar por que e como exercícios físicos previnem, ou ainda diminuem a 

progressão de doenças cardiovasculares.  

 A capacidade de mobilização das CPEs para a circulação periférica e a 

melhora da função das mesmas são, em parte, responsáveis pelos efeitos 

cardioprotetores do exercício (140). O exercício de forma aguda eleva o número de 

CPEs e aumenta sua capacidade de secretar fatores de crescimento ou incorporar-

se no endotélio vascular (141).  

Em alguns casos, não apenas a presença de fatores de risco, mas a ausência 

de estímulos vasoprotetores influencia negativamente os níveis de CPEs. 

Explicações se concentram no fato de que a inatividade física está associada com 

aumento do estresse oxidativo, da disfunção endotelial e da aterosclerose em 

animais experimentais (142).  Camundongos submetidos à prática regular de 

exercícios apresentaram níveis mais elevados de CPEs quando comparados a 

camundongos sedentários (136). Indivíduos saudáveis e doentes com estilo de vida 

ativo apresentam regulação positiva das CPEs em relação ao estilo de vida 

sedentário (140, 143).  

 

2.12 Lacuna científica 

  

Estudos prévios mostraram que o número e a função das CPEs estão 

diminuídos em indivíduos sob risco cardiometabólico, principalmente, em condições 

de síndrome metabólica (18) e/ou doença arterial coronariana (144). Entretanto, os 

indivíduos estudados até o momento apresentavam doenças crônicas pré-



 

 

28 

 

existentes, como hipertensão, diabetes, ou estavam sob o uso de medicações 

regulares. Dessa forma, não está claro na literatura se indivíduos com síndrome 

metabólica, sem doenças pré-existentes e uso de medicações, já apresentam um 

endotélio disfuncional com alteração no número de CPEs circulantes. O exercício 

físico agudo, por sua vez, é um estímulo fisiológico capaz de mobilizar CPEs 

aumentando seus níveis na circulação periférica (139) e a alteração nos níveis e na 

atividade de MMP-9 (145) pode ser um dos mecanismos que influenciam esse 

processo.  

Além disso, não se sabe se alterações associadas à reatividade 

vasoconstritora mediada por ET-1 em indivíduos com síndrome metabólica, também 

considerado um marcador de disfunção endotelial, são devido à presença de 

obesidade, comumente encontrada nesse grupo de indivíduos, ou se seria devido à 

associação de fatores cardiometabólicos agindo em sinergia e aumentando o risco 

de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Face ao exposto, três estudos 

foram realizados a fim de responder os seguintes objetivos:  

Capítulo I: Verificar, através de revisão sistemática, o impacto de uma única sessão 

de exercício aeróbico sobre a mobilização de CPEs em indivíduos sadios e os 

potenciais mecanismos envolvidos;  

Capítulo II: Determinar os efeitos de uma única sessão de exercício aeróbico sobre 

o número de CPEs, concentração e atividade de MMP-9 em indivíduos com 

síndrome metabólica sem doenças crônicas pré-existentes e tratamento 

farmacológico; 

Capítulo III: Avaliar o tônus vasoconstrictor dependente de ET-1 em indivíduos 

sobrepesos/obesos com síndrome metabólica e compará-lo a indivíduos 

sobrepesos/obesos sem síndrome metabólica. 
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3.1  Resumo 

Fundamento. O exercício físico mobiliza células progenitoras endoteliais (CPEs) 

para o sangue periférico. Entretanto, esse efeito parece depender de características 

do exercício, como duração e intensidade.  

Objetivos. Verificar, através de revisão sistemática, o impacto de uma única sessão 

de exercício aeróbico sobre a mobilização de CPEs em indivíduos sadios e os 

potenciais mecanismos envolvidos. 

Métodos. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados eletrônicas 

SciELO, LILACS, Cochrane, ClinicalTrials.gov, SPORTDiscus e Medline, em maio de 

2011. Dos 178 estudos inicialmente identificados, 12 atenderam aos critérios de 

inclusão e foram classificados quanto a qualidade através de critérios da escala 

PEDro. 

Resultados. A magnitude e a duração da resposta de mobilização das CPEs foram 

maiores após a realização de exercícios de longa/ultralonga duração e estão 

correlacionadas com níveis plasmáticos de fator de crescimento endotélio vascular 

(VEGF). O pico de mobilização dessas células em resposta a uma sessão de 

exercício máximo ou submáximo, com duração de até uma hora, ocorre no período 

imediatamente após o esforço até uma hora após sua interrupção. Um possível 

mecanismo é a biodisponibilidade do óxido nítrico (NO). A idade dos indivíduos e a 

intensidade do exercício parecem interferir na resposta de mobilização das CPEs. 

Conclusões. Exercícios de longa/ultralonga duração promovem mobilização mais 

acentuada das CPEs quando comparados a exercícios máximos ou submáximos. 

Os mecanismos envolvem a liberação do VEGF em exercícios de longa/ultralonga 

duração e a biodisponibilidade de NO em exercícios máximo e submáximo com até 

uma hora de duração. 

 

Palavras-chave: exercício, CPE, óxido nítrico, VEGF. 
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3.2  Introdução 

 

As células progenitoras endoteliais (CPEs), descritas em 1997 por Asahara et 

al. (1), constituem uma população heterogênea de células circulantes no sangue 

periférico (1) cuja origem encontra-se em múltiplos precursores, incluindo 

hemangioblastos (1), precursores não hematopoiéticos, células monocíticas (2) ou 

células-tronco residentes nos tecidos (3). Estas células desempenham importante 

função no reparo vascular e na formação de novos vasos devido a sua capacidade 

de proliferar, migrar, se diferenciar in vivo e in vitro em células endoteliais (1), bem 

como se incorporar ao endotélio preexistente (2,4). Por isso, apresentam, 

fenotipicamente, tanto características morfofuncionais de células hematopoiéticas, 

quanto de células endoteliais maduras (5).  

As CPEs são raras, representando cerca de 0,01% a 0,0001% da fração 

mononuclear no sangue periférico (6). Entretanto, diversos estímulos são capazes 

de mobilizá-las da medula óssea, elevando-as temporariamente na circulação 

periférica e dentre esses estímulos destaca-se o exercício físico (7-9). Uma vez na 

circulação periférica, as CPEs secretam fatores pró-angiogênicos, como o fator de 

crescimento de endotélio vascular (VEGF) (10) e o fator estimulante de colônia de 

granulócitos (G-CSF) (11), capazes de estimular paracrinamente os processos de 

neovasculogênese e angiogênese (1).  

A prática regular de exercícios físicos contribui para a redução de cerca de 

30% da mortalidade por doenças cardiovasculares (12). Como a diminuição de 

fatores de risco cardiometabólico clássicos como hiperlipidemia, hipertensão e 

resistência à insulina explicam apenas aproximadamente 40% da redução da 

mortalidade induzida por exercícios (13), variáveis relacionadas diretamente ao 

endotélio poderiam ajudar a explicar por que e como os exercícios físicos previnem, 

diminuem a progressão e reduzem a mortalidade decorrente da presença de 

doenças cardiovasculares (14). 

Um dos possíveis mecanismos envolvidos nesse processo é a mobilização de 

CPEs para o sangue periférico (9). Contudo, diferentes tipos, durações e 

intensidades de exercício podem promover distintas respostas e, 

consequentemente, alterar a biodisponibilidade e funcionalidade das CPEs. Assim, 

revisamos de forma sistemática o impacto de uma sessão de exercício aeróbico na 
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mobilização de CPEs em indivíduos sadios e os possíveis mecanismos envolvidos 

neste processo. 

 

3.3  Métodos 

 

Seleção dos estudos 

A busca bibliográfica foi realizada no mês de maio de 2011, por dois 

avaliadores independentes (JFRS e NGR) através das bases de dados eletrônicas 

SciELO, Cochrane, LILACS, ClinicalTrials.gov, SPORTDiscus e Medline. Os 

trabalhos foram consultados utilizando todos ou parte dos descritores identificados a 

seguir em inglês e sua correspondência em português: (“endothelial progenitor” OR 

CD34+KDR+ OR CD34+VEGFR2+ OR sca-1_flk-1 OR CD133+VEGFR2+ OR 

CD133+KDR+ OR AC133+VEGFR2+ OR AC133+KDR+ OR “circulating angiogenic 

cells” OR “blood derived progenitor cells” OR “circulating progenitor”) AND (exercise 

OR “aerobic fitness” OR training OR “physical activity” OR “physical fitness” OR 

“sports activities” OR “sports medicine” OR marathon OR athletes OR cyclists OR 

runners OR ergometer OR endurance OR treadmill). 

Foram identificados 178 estudos em todas as bases de dados eletrônicas. 

Após aplicação dos termos NOT disease e NOT review à busca, foram selecionados 

56 estudos na base Medline, quatro na base ClinicalTrials.gov, dois na base SciELO, 

dois na base Cochrane, um na base SPORTDiscus e nenhum na base LILACS. 

Destes, dois estudos foram encontrados em duas bases de dados distintas (Medline 

e Cochrane), e um estudo foi encontrado em três bases de dados distintas (Medline, 

ClinicalTrials.gov e SPORTDiscus). 

Através de uma análise manual, foram excluídos estudos cujos participantes 

fossem crianças ou adolescentes (n = 02); acometidos por doença, inflamação, 

alteração metabólica ou fizessem uso de drogas (n = 27); estudos que não 

avaliassem a intervenção ou o desfecho de interesse, ou seja, a intervenção não 

fosse uma sessão única de exercício físico ou a população celular analisada não 

correspondesse ao perfil de CPEs, conforme critérios de inclusão (n = 19); e estudo 

de revisão (n = 01) (Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama de fluxo da seleção dos estudos. 

 

 

Quando o título e o abstract (resumo) da publicação sugeriam que o estudo 

fosse potencialmente elegível para a inclusão, uma cópia do texto completo era 

obtida e o estudo era classificado através da aplicação de cinco critérios de inclusão: 

1. Ano de publicação: a partir de 1997, data da primeira publicação sobre CPEs; 2. 

Delineamento dos estudos: coorte, transversais, ensaios clínicos, ensaios clínicos 

controlados e ensaios clínicos controlados randomizados; 3. População do estudo: 

Artigos nas bases de 
dados 

178 

Artigos incluídos 

12 

Filtro automático  

117 

Não avaliam intervenção 
ou desfecho de interesse 

19 

Artigos de revisão 

01 

Participantes com doença 
ou em uso de drogas 

27 

Participantes são crianças 
ou adolescentes 

02 
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adultos saudáveis (humanos ou animais); 4. Intervenção: uma sessão de exercício 

físico aeróbico; e 5. Desfecho de interesse: avaliação quantitativa das CPEs, 

caracterizadas como sendo positivas para CD133 (AC133) ou CD34 (sca-1) e 

VEGFR2 (KDR ou flk-1), ou unidades formadoras de colônia de célula endotelial 

(UFC-CE) (15). 

A qualidade dos estudos foi avaliada através da escala PEDro (16), na qual 

estudos com um escore maior ou igual a quatro são classificados como de alta 

qualidade. Os critérios adotados foram: 1. Critérios de inclusão bem definidos; 2. 

Alocação aleatória entre os grupos; 3. Descrição das características demográficas e 

o tamanho da amostra (≥ 8 indivíduos); 4. Cego (os participantes ou os avaliadores 

ou as análises de resultados foram feitos de forma cega); 5. Método suficiente 

(quando o protocolo de exercício foi descrito detalhadamente ou a análise celular foi 

realizada por pelo menos um método quantitativo ou qualitativo); 6. Mensurações 

(foram obtidas em mais de 85% dos indivíduos inicialmente alocados nos grupos 

para pelo menos um resultado-chave); 7. Análise estatística (foi descrito, ao menos, 

um resultado das comparações estatísticas entre grupos ou entre momentos); 8. 

Análise de regressão (para avaliar a associação entre as variáveis intervenção e 

desfecho) (Tabela 1). 

 

Extração dos dados 

Foram extraídos os seguintes dados de cada publicação: o nome do primeiro 

autor e o ano de publicação; os dados da população/demografia/tamanho da 

amostra; o momento de obtenção da amostra de sangue; as variáveis estudadas e o 

método pelo qual foram analisadas; o protocolo, a intensidade e o volume do 

exercício; e os resultados do estudo, com a correlação entre intervenção e desfecho. 

 

Características dos participantes 

O nível de treinamento dos participantes variou desde indivíduos 

denominados como não ativos ou sedentários (17, 18) até atletas que terminaram 

uma corrida de 246 km em até 36 horas (19). Por essa razão, na presente revisão 

sistemática foi elaborada uma classificação baseada no volume de treinamento dos 

participantes de todos os estudos a fim de padronizar e qualificar os indivíduos em 

somente três níveis de condição física: Grupo sedentário, participantes cujo volume 
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de treinamento aeróbico era inferior ou igual a uma vez por semana, com sessões 

de 20 minutos cada; Grupo ativo, praticantes de exercício aeróbico duas a três 

vezes por semana, com sessões de 20 minutos cada; Grupo treinado, participantes 

cujo volume de treinamento aeróbico era superior ou igual a quatro vezes por 

semana, com sessões de 30 minutos cada.  

 

Características do exercício 

A resposta das CPEs ao exercício pode variar de acordo com o tipo de 

protocolo utilizado (7,8,20). Por isso, foram extraídos de cada estudo, os dados 

referentes à intensidade, volume, duração e frequência de exercício físico utilizado, 

informações sobre valores percentuais da frequência cardíaca máxima, do consumo 

de oxigênio (VO2) máximo ou do limiar anaeróbico dos participantes, bem como a 

descrição dos autores sobre o protocolo de exercício utilizado, possibilitando a 

classificação dos exercícios em três categorias: 1. Exercício de longa/ultralonga 

duração (meia maratona, maratona ou ultramaratona); 2. Exercício de intensidade 

máxima, normalmente de caráter progressivo atingindo o máximo do esforço e/ou 

VO2 máximo em torno de cinco a 20 minutos. São exemplos típicos o teste 

ergométrico convencional ou o teste cardiopulmonar de exercício (TCPE); e 3. 

Exercício de intensidade submáxima, normalmente utilizando como referência o 

percentual do limiar anaeróbico e/ou VO2 máximo e com duração máxima de uma 

hora. No presente estudo a intensidade do exercício variou entre 80% e 100% do 

limiar anaeróbico ou superior a 75% do VO2 máximo.  

 

3.4  Resultados 

 

Os 12 estudos incluídos foram classificados como de alta qualidade. Destes, 

sete eram do tipo transversal; quatro, do tipo longitudinal; e um, com ambos os 

delineamentos. Em todos os estudos incluídos, os procedimentos metodológicos 

adotados no dimensionamento e na seleção da amostra, as mensurações das 

variáveis e os aspectos éticos foram suficientemente descritos. A composição das 

amostras (total de 286 participantes) variou quanto à faixa etária, de 18 a 80 anos, e 

à condição física, de sedentários a treinados (Tabela 1). 
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Tabela 1. Qualidade metodológica dos estudos 

Estudo 
Critérios 
inclusão 

Alocação 
aleatória 

Amostra Cego Métodos Medidas 
Análise 
estatística 

Análise de 
regressão 

Resultado 

Adams et al., 

2008 (7) 
⁺ ⁻ 68 ♂ treinados, 57±6 anos ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁻ 6/8 

Bonsignore et 
al., 2010 (8) 

⁺ ⁻ 
Maratona (n=9, 43±12 

anos); Corrida de 1.500 m 
(n=8, 43±11 anos) 

⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ 7/8 

Cubbon et al., 

20102 (6) 
⁺ ⁻ 

15 europeus sedentários, 
28±1 ano; 15 sul-asiáticos 

sedentários, 30±1 anos 
⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ 7/8 

Goussetis et al., 

2009 (19) 
⁺ ⁻ 

10 ♂ treinados, 43±1 ano; 
10 homens sedentários, 

42±10 anos 
⁻ ⁺ ⁺ ⁺ ⁻ 5/8 

Jenkins et al., 

2009 (17) 
⁺ ⁻ 

8 ♂ treinados, 25±4 anos; 8 
♂ ativos, 25±3 anos 

⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁻ 6/8 

Laufs et al., 
2005 (27) 

⁺ ⁺ 25 ♂ treinados, 28±7 anos ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁻ 
7/8 

 

Lockard et al., 

2010 (18) 
⁺ ⁻ 

12 ♂ treinados, 62±2 anos; 
11 ♂ ativos, 65±2 anos 

⁻ ⁺ ⁺ ⁺ ⁻ 5/8 

Möbius-Winkler 
et al., 2009 (22) 

⁺ ⁻ 18 ♂ treinados, 32±2 anos ⁻ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ 6/8 

Thijssen et al., 

2006 (21) 
⁺ ⁻ 

8 idosos sedentários (67-76 
anos); 8 jovens sedentários 

(19-28 anos); 8 jovens 
treinados (18-28 anos) 

⁻ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ 6/8 

Thorell et al., 
2009 (25) 

⁺ ⁻ 
11 indivíduos treinados (9 

♀ e 2 ♂), 31±7 anos 
⁻ ⁺ ⁺ ⁺ ⁻ 5/8 

(+) – aplicado pelo estudo; (-) – não aplicado pelo estudo. 
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Tabela 1. (continuação) 

Estudo 
Critérios 
inclusão 

Alocação 
aleatória 

Amostra Cego Métodos Medidas 
Análise 
estatística 

Análise de 
regressão 

Resultado 

Van 
Craenenbroeck 
et al., 2008 (23) 

⁺ ⁻ 
11 indivíduos ativos, 

24±1 ano; 14 indivíduos 
ativos, 36±9 anos 

⁻ ⁺ ⁺ ⁺ ⁻ 5/8 

Yang et al., 
2007 (24) 

⁺ ⁻ 
16 ♂ sedentários, idade: 

25±3 anos 
⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ 7/8 

(+) – aplicado pelo estudo; (-) – não aplicado pelo estudo. 
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A maioria dos estudos relatou efeitos significativos do exercício de diferentes 

características sobre a mobilização de CPEs para o sangue periférico. No entanto, o 

volume de treinamento ou condição física do participante não influenciou o número 

de CPEs no momento pré-exercício (17, 18, 21). Além disso, após uma sessão única 

de exercício submáximo, o número de CPEs aumentou na circulação de 

participantes com maior volume de treinamento (17), sugerindo a necessidade de 

um estímulo agudo perturbador no organismo para a mobilização das mesmas. 

Nas Tabelas 2a-2c são apresentadas informações específicas sobre os 

estudos incluídos e ordenados como: 1. Exercício de longa/ultralonga duração (n = 

04 estudos, Tabela 2a); 2. Exercício de intensidade máxima (n = 04 estudos, Tabela 

2b); 3. Exercício de intensidade submáxima (n = 05 estudos, Tabela 2c).  
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Tabela 2a. Resultados de estudos que utilizaram protocolo de exercício de longa/ultralonga duração 
 

Estudo Coleta de sangue 
Identificação das 

CPEs 
Protocolo de 

exercício 
Variáveis/ Métodos Resultados  

Correlação 
(intervenção/ 

desfecho) 

Adams et al., 

2008 (7) 

Antes e 
imediatamente 

após a maratona 

Citometria: 
CD34+/VEGFR2+ 

Maratona de 
Dusseldorf 2006, 

duração 4h 

VEGF e EGF 
plasmáticos/ ELISA 

Sem alteração no nº de células 
CD34+/ EGFR2+ e ↓ EGF 

após a maratona 
Sem correlação 

Bonsignore et al., 
2010 (8) 

2-3 dias antes, 
imediatamente 

após e 18-20h após 
a maratona 

Citometria: 
CD34+/KDR+; Cultura: 

CACs 

Maratona 
Internacional de 
Palermo 2005, 

duração 3h 30min 

VEGF-A, VEGF-C e 
VEGF-D plasmáticos/ 

ELISA 

↑CD34+/KDR+ 

( 2x), ↑CACs (3x) 
imediatamente após e ↑ EGF-

C (18-20h após) 

⁻ 

Goussetis et al., 
2009 (19) 

Antes, 
imediatamente 

após e 48h após a 
corrida 

Cultura: UFC-CE 

Corrida de 
ultradistância de 246 

km (Spartathon), 

duração 32h 8min 

⁻ 
↑UFC-CE (11x) imediatamente 

após e 48h após a corrida 
⁻ 

Möbius-Winkler et 
al., 2009 (22) 

Antes, durante (5, 
10, 15, 30, 60, 90, 
120, 150, 180, 210, 

240 min) e após 
(30, 60, 120, 1.440 

min) o exercício 

Citometria: 
CD34+/KDR+ e 
CD133+/KDR+ 

Teste em 
cicloergômetro a 70% 

do LA durante 4h 

VEGF plasmático/ 
ELISA 

↑CD34+/KDR+ (5,5x), 
↑CD133+/KDR+ (3,5x) e 
↑ EGF após 10min 

Correlação entre 
células CD133+/ 
KDR+ e VEGF           

(r = 0,67) 

CPE – células progenitoras endoteliais; (+) – positivo; CD34 – cluster de diferenciação 34; VEGFR2 –em inglês, receptor 2 do fator de crescimento endotélio vascular; VEGF – 
em inglês, fator de crescimento endotélio vascular (tipos A, C, D); EGF – em inglês, fator de crescimento epidermal; ELISA – em inglês, ensaio de imunoabsorbância; KDR – 
em inglês, domínio de inserção da quinase do receptor do fator de crescimento endotélio vascular; CAC – em inglês, células angiogênicas circulantes; UFC-CE – unidade 
formadora de colônia de célula endotelial; CD 133 – cluster de diferenciação 133; LA – limiar anaeróbico. 
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Tabela 2b. Resultados de estudos que utilizaram protocolo de exercício de intensidade máxima 

 

Estudo Coleta de sangue 
Identificação das 

CPEs 
Protocolo de 

exercício 
Variáveis/ Métodos Resultados  

Correlação 
(intervenção/ 

desfecho) 

Bonsignore et al., 

2010 (8) 

Antes e após a 
corrida 

(3-5min) 

Citometria: 
CD34+/KDR+ 
Cultura: CACs 

Corrida de 1.500m 
(duração: 5min ± 35s); 

frequência cardíaca 
máxima 178 ± 6 bpm 

VEGF- A, VEGF-C e 
VEGF-D plasmáticos/ 

ELISA 

↑CD34+/KDR+ ( 3x), ↑CACs e 
↑ EGF-C 

⁻ 

Thijssen et al., 
2006 (21) 

Antes e 10 min 
após exercício 

Citometria: 
CD45-/CD34+/ 

VEGFR2+ 

TCPE máximo em 
cicloergômetro – 

Jovens: 20W /min e 
Idosos: 10W/min 

VEGF plasmático/ 
ELISA 

Sem alteração no nº de células 
CD34+/VEGFR2+ entre jovens 

e idosos (treinados ou 
sedentários); sem alteração 
VEGF em jovens e idosos 
(treinados ou sedentários) 

Sem correlação 

Van 
Craenenbroeck et 
al., 2008 (23) 

Antes e 10 min 
após o pico do 

exercício 

Citometria: 
CD34+/KDR+; 

Cultura: UFC-CE 

TCPE máximo em 
cicloergômetro a 40W 

e incremento de 
20W/min 

Nitrato-Nitrito 
plasmáticos/ 

Colorimetria; VEGF/ 
ELISA 

↑CD34+/KDR+ após exercício 
em ambos os grupos 

Sem correlação 

Yang et al., 

2007(24) 
Antes e 30 min 
após exercício 

Citometria: 
CD34+/KDR+; Cultura: 
Lectina UEA-1+/ Dil-

acLDL+ 

TCPE máximo em 
esteira (protocolo de 
Bruce modificado, 
duração de 9,6 ± 

2,2min e 10,2 MET) 

Nitrato-Nitrito 
plasmáticos e em 

cultura/ Colorimetria; 
VEGF/ ELISA 

↑CD34+/KDR+, ↑UEA-1+/Dil-
acLDL+ e ↑nitrato-nitrito 

plasmáticos após exercício 

Correlação 
positiva entre 
CPEs e níveis 

de nitrato-nitrito 
plasmáticos  (r 

=0,70) 

CPE – células progenitoras endoteliais; (+) – positivo; CD34 – cluster de diferenciação 34; VEGFR2 – em inglês, receptor 2 do fator de crescimento endotélio vascular; VEGF 
– em inglês, fator de crescimento endotélio vascular (tipos A, C, D); ELISA – em inglês, ensaio de imunoabsorbância; KDR – em inglês, domínio de inserção da quinase do 
receptor do fator de crescimento endotélio vascular; CAC – em inglês, células angiogênicas circulantes; UFC-CE – unidade formadora de colônia de célula endotelial; UEA-1-
FITC – em inglês, aglutinina Ulex Europeus tipo 1 conjugada com isotiocianato de fluoresceína; Dil-acLDL – em inglês, lipoproteína de baixa densidade acetilada marcada com 
1,1’-dioctadecil-3,3’,3’-tetrametilindocarbocianina; TCPE – Teste cardiopulmonar de esforço; MET – em inglês, equivalente metabólico; W – watts; bpm – batimentos por 
minuto; CD45 – cluster de diferenciação 45. 
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Tabela 2c. Resultados de estudos que utilizaram protocolo de exercício de intensidade submáxima com duração menor que 1h 

Estudo Coleta de sangue 
Identificação das 

CPEs 
Protocolo de 

exercício 
Variáveis/ Métodos Resultados  

Correlação 
(intervenção/ 

desfecho) 

Cubbon et al., 

2010 (26) 
Antes e 20min após 

exercício 

Citometria: 
CD34+/KDR+; 

CD133+/CD34+/ 
KDR+ 

Teste em 
cicloergômetro a 80% 
do LA durante 30min 

Bloqueio da eNOS 
(L-NMMA) 

↑CD34+/ EGFR2+, 
↑CD133/CD34+/KDR após 
exercício; ↓CD34+/KDR+; 

↓CD133+/CD34+/KDR+ após 
infusão de L-NMMA 

⁻ 

Jenkins et al., 2009 

(17) 
Antes e 30min após 

exercício 
Cultura: UFC-CE 

Teste em esteira a 75-
80% do VO2 máx. 

durante 30min 

NO intracel/ corante 
fluorescente; Estresse 

oxidativo/ 
PCR-RT 

↑UFC-CE no grupo treinado 
após exercício; ↓NADPH-ox 

(gp91
phox

) em ambos os grupos 
após exercício; ↑NOi e 

↓NADPH-ox (p47
phox

) no grupo 
ativo, após exercício 

⁻ 

Laufs et al., 2005 

(27) 

Antes e 10min, 
30min, 2h, 6h e 24h 

após o exercício 
 

Citometria: 
CD34+/KDR+; 

Cultura: UFC-CE 

Corridas: 
1) ↑ intensidade: 

30min, 100% do LA; 
2) Moderada 

intensidade: 30min, 
80% do LA; 3) Curta e 
moderada intensidade: 

10min, 80% do LA 

VEGF plasmático/ 
ELISA 

↑CD34+/ EGFR2+ 30min após 
corrida de alta e moderada 
intensidades; ↑UFC 30min 

após corrida de alta 
intensidade 

Sem correlação 

Lockard et al., 

2010 (18) 
Antes e 30min após 

exercício 

Citometria: 
CD34+/VEGFR2+; 
Cultura: UFC-CE 

Teste em esteira (75% 
± 5% do VO2 máx.) 

durante 30min 
⁻ 

Sem alteração nº de células 
CD34+/VEGFR2+ ou UFC-CE 

antes e após exercício 
⁻ 

Thorell et al., 2009 

(25) 
Antes, 1h, 24h e 

48h após exercício 

Cultura: colônias de 
célula endotelial de 
crescimento tardio 

Spinning em bicicleta 

a 80% da frequência 
cardíaca máxima 

durante 1h 

VEGF plasmático/ 
ELISA 

↑nº de colônias tardias (2x) 1h 
após exercício 

Correlação entre 
nº de colônias e 

os níveis de 
VEGF (r = 0,903) 

CPE – células progenitoras endoteliais; (+) – positivo; CD34 – cluster de diferenciação 34; VEGFR2 – em inglês, receptor 2 do fator de crescimento endotélio vascular; VEGF 
– em inglês, fator de crescimento endotélio vascular (tipos A, C, D); ELISA – em inglês, ensaio de imunoabsorbância; KDR – em inglês, domínio de inserção da quinase do 
receptor do fator de crescimento endotélio vascular; UFC-CE – unidade formadora de colônia de célula endotelial; CD 133 – cluster de diferenciação 133; LA – limiar 
anaeróbico; eNOS – em inglês óxido nítrico sintase endotelial; L-NMMA – N5- [imino(methylamino)methyl]- L- ornithine citrate; NO intracel – óxido nítrico intracelular; NADPH 
oxidase – em inglês, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase; PCR-RT – em inglês, reação em cadeia da polimerase em tempo real; VO2 máx. – consumo máximo 

de oxigênio.  
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Exercício de longa/ultralonga duração 

O aumento no número de células CD34+/KDR+ ou de UFC-CE após um 

exercício de longa/ultralonga duração (maratona/corrida de ultradistância) foi 

observado em três, dos quatro estudos avaliados (Tabela 2a). Nos estudos 

analisados, ocorreu elevação dos marcadores inflamatórios após o exercício, com 

destaque para a interleucina-6 (8, 19, 22).  

Em indivíduos treinados, o número de células CD34+/KDR+ aumentou, 

aproximadamente, duas vezes ao final de uma maratona (P < 0,005), enquanto o 

número de células angiogênicas circulantes (CACs) aumentou, aproximadamente, 

três vezes (8,5 ± 1,9 vs. 30,2 ± 4,6 células/1x106 mononucleares; P < 0,0001), com 

retorno aos níveis basais na manhã do dia seguinte (8) (10,9 ± 1,8 células/1x106 

mononucleares). Também em homens treinados, o número de UFC-CE aumentou 

em torno de 11 vezes (44,5 ± 2,5 vs. 494,5 ± 27,9/mL) após o término de uma 

corrida de ultradistância (246 km) em até 36 horas, mantendo os níveis elevados até 

48 horas (428,5 ± 31,5/mL; P < 0,0001) após o término da mesma (19). Por outro 

lado, ainda em corredores treinados, o número de células CD34+/VEGFR2+ não se 

alterou após uma maratona (7) (117,0 ± 8,0 vs. 128,0 ± 9,0 células/mL; P = 0,33). 

Uma sessão de exercício em cicloergômetro a 70% do limiar anaeróbico revelou 

aumento de 5,5 vezes para as células CD34+/KDR+ (P < 0,001) e de 3,5 vezes para 

as células CD133+/KDR+ a partir de 210 minutos de exercício (P < 0,001) de forma 

tempo dependente, com retorno aos níveis basais após 24 horas (22). Os níveis de 

VEGF-C aumentaram no dia seguinte a uma maratona e foram maiores do que no 

exercício máximo (P < 0,05) (8). Após 10 minutos de exercício em cicloergômetro 

(22), os níveis plasmáticos de VEGF mostraram aumento máximo de 1,9 vez (79,8 ± 

15,4 pg/mL vs. 132,6 ± 32,1 pg/mL; P <0,05), apresentando correlação significativa 

com o número de células CD133+/KDR+ (r = 0,67; P = 0,0045) (22). Entretanto, 

Adams et al.(7) mostraram diminuição dos níveis plasmáticos de VEGF após a 

maratona (48,9 ± 8,0 vs. 34,0 ± 7,5 pg/mL; P < 0.05), porém sem correlação com o 

número de células CD34+/VEGFR2+. 

 

Exercício de intensidade máxima 

Quatro estudos avaliaram o efeito de uma sessão única de exercício máximo 

no número de CPEs (8, 21, 23, 24) (Tabela 2b).  
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No estudo de Yang et al. (24) houve aumento significativo de células 

CD34+/KDR+ (P < 0,05) e de células lectina UEA1-FITC+/Dil-acLDL+ (P < 0,05) nos 

30 minutos após a realização de um TCPE em esteira. Em indivíduos treinados, as 

células CD34+/KDR+ aumentaram três vezes (P < 0,01) após o término de uma 

corrida de 1.500 m (8). Os níveis de CACs também aumentaram significativamente 

após a corrida de 1.500 m (8) (P < 0,005). Resultados semelhantes foram mostrados 

por Van Craenenbroeck et al. (23), que revelaram aumento de 76% das células 

CD34+/KDR+ em jovens com idades de 24 ± 1 anos (15,4 ± 10,7 vs. 27,2 ± 13,7 

células/mL; P = 0,01) e aumento de 69% em adultos com idades de 36 ± 9 anos 

(30,9 ± 14,6 vs. 52,5 ± 42,6 células/mL; P = 0,03), entretanto, não ocorreu mudança 

significativa no percentual de UFC-CE (11,9 ± 10,9 vs. 9,0 ± 8,3 UFC-CE; P = 0,2). 

Somente no estudo de Thijssen et al. (21), não houve mudança no número de CPEs 

após TCPE entre jovens e idosos treinados e sedentários (21) (P > 0,05). 

 Na maioria dos estudos não houve mudança significativa nos níveis 

plasmáticos de VEGF após sessão única de exercício máximo (21,23,24), porém no 

estudo de Bonsignore et al. (8), os níveis plasmáticos de VEGF-C (7,3 ± 1,8 vs. 8,8 ± 

1,7 pg/mL; P < 0,001) aumentaram após uma corrida de 1.500 m (Tabela 2b). 

O aumento dos níveis plasmáticos de óxido nítrico (NO) foi observado 30 

minutos após a realização de um TCPE em esteira pelo estudo de Yang et al. (24) 

(P < 0,05). Além disso, a análise por regressão linear revelou correlação positiva (r = 

0,70; P < 0,05) entre o aumento de CPEs e os níveis de NO (24). 

 

Exercício de intensidade submáxima com duração menor que uma hora 

Dos cinco trabalhos (17, 18, 25-27) que avaliaram o efeito de uma sessão de 

exercício submáximo sobre o número de CPE ou de UFC-CE (Tabela 2c), três 

estudos (17, 18, 27) utilizaram um protocolo baseado em uma corrida em pista de 

400 m ou em esteira com 30 minutos de duração e intensidade de exercício entre 

68% e 82% do VO2 máximo, aproximadamente.  

Apesar de Lockard et al.(18) não terem encontrado alteração no número de 

células CD34+/VEGFR2+ (P > 0,05) e nas UFC-CE (P > 0,05) após 30 minutos de 

exercício com intensidade de 75 ± 5% do VO2 máximo, a maioria dos estudos não 

parece corroborar esse achado. Jenkins et al. (17) mostraram que, em homens 

treinados, as UFC-CE aumentaram significativamente após 30 minutos de exercício 
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submáximo (P = 0,02). O exercício moderado ou intenso (80% e 100% do limiar 

anaeróbico, respectivamente) de mesma duração aumentou o número de CPEs 

circulantes (CD34+/VEGFR2+ e lectina UEA 1-FITC+/Dil-acLDL+) com pico de 

resposta entre 10 e 30 minutos após o término da sessão do exercício (P < 0,01). As 

UFC-CE também aumentaram após 30 minutos de corrida de alta intensidade (27) 

(P < 0,05). Além disso, uma sessão de exercício em cicloergômetro, com duração de 

30 minutos a 80% do limiar anaeróbico (26), provocou o aumento do número de 

células CD34+/KDR+ e CD133+/CD34+/KDR+ em indivíduos caucasianos europeus 

(85,4 ± 1,3% e 73,9 ± 9,1%; respectivamente), bem como em asiáticos (53,2 ± 6,9% 

e 48,3 ± 8,8%; respectivamente) 20 minutos após o término da sessão. Em outro 

estudo (25), uma sessão única de spinning, com duração média de 44,3 ± 3,4 

minutos e uma frequência cardíaca que variou entre 77-95% da frequência cardíaca 

máxima, foi capaz de dobrar o número de colônias de célula endotelial de 

crescimento tardio, outro tipo de colônias de CPEs. Além disso, os níveis de VEGF 

apresentaram correlação significativa com o número de colônias de célula endotelial 

de crescimento tardio (r = 0,903) (25). Os efeitos da sessão única de spinning 

diminuíram ao longo do tempo com retorno aos níveis basais após 48 horas.  

Em homens treinados, o exercício reduziu, agudamente, os níveis de RNA 

mensageiro (RNAm) da NADPH oxidase (gp91phox) em UFC-CE(P = 0,02)(17). Em 

homens ativos, houve aumento da produção de NO intracelular (P = 0,004) e 

redução da expressão da subunidade p47
phox

 da NADPH oxidase (P < 0,05), mas 

sem diferença para outros marcadores de estresse oxidativo (P > 0,05) (17). A 

infusão de L-NMMA, um inibidor da enzima óxido nítrico sintase (eNOS) reduziu o 

número de CPEs (CD34+/KDR+: -3,3% vs. 68,4%; P <0,001; CD133+/CD34+/KDR+: 

0,7% vs. 71,4%; P < 0,001). Além disso, uma análise por regressão linear mostrou 

uma correlação positiva entre a vasodilatação mediada pelo fluxo e as células 

CD34+/KDR+ (r = 0,41; P = 0,02) e CD133+/CD34+/KDR+ (r = 0,39; P < 0,04) (26). 

 

3.5  Discussão 

 

Recentes trabalhos (15,24) demonstraram que a melhora da função endotelial 

induzida pelo exercício se deve, em parte, pela mobilização de CPEs para a 

circulação periférica, onde atuam nos processos de neovascularização e de reparo 
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endotelial (15). Por essa razão, o exercício físico é um importante método para 

promover a saúde do sistema cardiovascular tanto em indivíduos saudáveis (28), 

quanto em indivíduos com fatores de risco cardiovascular (29, 30). 

 

Exercício de longa/ultralonga duração 

As maratonas, meia maratonas e corridas de ultradistância são modelos de 

inflamação induzida que estimulam o aumento dos níveis circulantes de mediadores 

pró e anti-inflamatórios (31), promovendo a liberação, a migração e a diferenciação 

das células-tronco da medula óssea (32). Esse tipo de exercício também aumenta 

os níveis plasmáticos de citocinas e de marcadores de ativação endotelial, 

oferecendo uma oportunidade de se avaliar os mecanismos fisiológicos relacionados 

ao reparo vascular, antes que um dano tecidual irreversível tenha ocorrido (33).  

Os resultados mostraram que os exercícios de longa/ultralonga duração 

aumentam significativamente a concentração de células progenitoras, especialmente 

as endoteliais, e de leucócitos (8, 19, 22). Os níveis plasmáticos de interleucina-6 

mostraram-se elevados durante e após exercício de longa/ultralonga duração, 

evidenciando o seu caráter inflamatório (8, 19). 

Ainda neste contexto, os maiores níveis plasmáticos de VEGF foram 

verificados após esse tipo de exercício. Acredita-se que os níveis elevados desse 

fator estejam associados à presença de hipóxia nos tecidos nessas condições, o que 

favoreceria o estímulo de mobilização das CPEs e o reparo endotelial. Portanto, este 

aumento de VEGF parece demonstrar um mecanismo de adaptação fisiológica ao 

exercício de longa/ultralonga duração e sugere que haja uma correlação positiva 

entre a intensidade do exercício e a liberação de fatores de crescimento (8).  

A duração do exercício, por sua vez, parece estar associada à permanência 

dos efeitos do mesmo sobre as CPEs. Protocolos de exercício com aspecto extremo 

(19) apresentaram respostas mais duradouras (até 48 horas após o término da 

sessão de exercício) do que maratonas (até 24 horas após o término da sessão de 

exercício) (8).  

Finalmente, acredita-se que a diferença de idade entre as populações dos 

estudos analisados possa explicar os resultados contraditórios obtidos, uma vez que 

a idade influencia o número e a funcionalidade das CPEs (34).  
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Exercício de intensidade máxima 

Os exercícios de intensidade máxima são caracterizados por um grande 

aumento no estresse de cisalhamento vascular (35), o qual pode ser considerado 

um efeito subagudo do exercício físico (28). A maioria dos resultados mostrou que 

uma única sessão de exercício máximo parece aumentar o número de CPEs 

(8,23,24), os níveis de NO plasmático (24), bem como os níveis plasmáticos do 

VEGF-C (8). Entretanto, uma correlação positiva foi encontrada apenas entre o 

aumento de CPEs e os níveis de NO (24). Além disso, a magnitude do incremento 

utilizado nos protocolos de exercícios parece contribuir para resultados mais 

significativos (24).  

Alguns estudos que utilizaram condições semelhantes de exercício e perfil 

populacional (21, 23, 24) mostraram resultados muito diferentes para o número de 

CPEs na condição basal. Ao menos parte desta heterogeneidade decorre da 

ausência de um protocolo padronizado para a quantificação, identificação e análise 

das CPEs. Por essa razão, torna-se difícil comparar e consolidar os resultados dos 

diferentes estudos, sendo este o maior desafio metodológico no avanço do 

conhecimento nesta área.  

 

Exercício de intensidade submáxima com duração menor que uma hora 

 Sessões de exercício de intensidade submáxima correspondem às sessões 

sucessivas que compõem o treinamento, portanto, o estudo das respostas 

fisiológicas a este tipo de exercício pode contribuir para a compreensão do processo 

global de adaptação endotelial ao treinamento físico (36).  

Em jovens, o exercício de intensidade submáxima promoveu aumento 

significativo das UFC-CE, das CPEs ou de colônias de célula endotelial de 

crescimento tardio. Além disso, verificou-se que os níveis de CPEs circulantes não 

variaram em resposta a um exercício de maior intensidade e mesma duração (27). 

Entretanto, um protocolo fadigante, que combina intensidade submáxima e maior 

duração (cerca de uma hora de duração) documentou um efeito mais duradouro do 

exercício sobre as CPEs, sendo observado até 48 horas após o término da sessão. 

Além disso, este protocolo se correlacionou fortemente com os níveis plasmáticos de 

VEGF (r = 0,903) (25). 
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Devido à grande variabilidade interindividual encontrada, não foram 

verificadas diferenças significativas no número de CPEs ou de UFC-CE após 

exercício, em atletas idosos (18).  

Quanto à influência da condição física sobre as CPEs, os estudos são 

controversos. Jovens treinados (17) mostraram aumento significativo de UFC-CE. 

No entanto, o aumento de células CD34+/KDR+ ou CD34+/VEGFR2+ foi observado 

tanto em indivíduos sedentários (26) quanto em indivíduos treinados (27). 

O principal mecanismo envolvido na mobilização das CPEs após a realização 

de exercício submáximo parece estar associado à biodisponibilidade de NO. Em 

homens ativos, o exercício promoveu uma diminuição da expressão da NADPH 

oxidase, importante fator causador de estresse oxidativo no sistema cardiovascular e 

um aumento dos níveis de NO intracelular nas UFC-CE (17). Em indivíduos 

sedentários, o exercício promoveu redução significativa da mobilização de células 

CD34+/VEGFR2+ após o bloqueio da eNOS por infusão com L-NMMA (26). Esses 

dados sugerem que a NADPH oxidase pode ser um dos mecanismos envolvidos na 

inibição da produção de NO intracelular nas UFC-CE (17). 

Até o momento, alguns estudos (9, 26, 35) têm demonstrado um dos 

possíveis mecanismos pelo qual a produção de NO induzida agudamente pelo 

exercício contribui para o aumento de CPEs. Nestes estudos, os autores propõem 

que o exercício promova aumento do estresse de cisalhamento no endotélio, 

elevando os níveis de cálcio intracelular e, consequentemente, ativando a eNOS. A 

ativação desta enzima, por sua vez, promove o aumento do NO, a ativação da 

metaloproteinase 9 e a liberação do ligante Kit solúvel, sendo este crucial para a 

mobilização de CPEs da medula óssea para a circulação periférica (26). 

Apesar do fato de que um tecido isquêmico é por definição um tecido 

patológico e, por essa razão, está ausente em indivíduos saudáveis, os exercícios 

de longa e ultralonga duração são modelos de isquemia fisiológica, pois provocam 

mudanças no metabolismo glicolítico anaeróbico, além de gerar estresse oxidativo 

(23). As espécies reativas do oxigênio são essenciais para a hipóxia (37). O fator 

induzido por hipóxia-1 é ativado após sessões únicas de exercício (38), estimulando 

a expressão gênica de importantes moléculas mobilizadoras de CPEs, como o 

VEGF (10). Na presença de VEGF ocorre a ativação da eNOS, o aumento do NO e, 

assim, a mobilização de CPEs da medula óssea (26). Além dessas condições, o NO 
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também é a molécula-chave nos exercícios de menor duração e o aumento na sua 

biodisponibilidade parece depender, principalmente, de dois mecanismos: no 

primeiro, a ativação da proteína quinase 3 mediada pelo aumento do estresse de 

cisalhamento ativa a eNOS e esta aumenta a produção de NO (39). No segundo 

mecanismo, o exercício reduz a expressão de NADPH, aumentando a 

biodisponibilidade de NO com consequente mobilização de CPEs da medula óssea. 

Pelo exposto, podemos sugerir que as sessões únicas de exercício de intensidade e 

durações diferentes mobilizam as CPEs para o sangue periférico por mecanismos 

diferentes, entretanto, o NO parece ser uma molécula comum em ambas as vias de 

mobilização. 

 

3.6  Conclusão 

 

A mobilização de células progenitoras endoteliais foi mais acentuada no 

exercício de longa/ultralonga duração e parece estar associada aos níveis 

plasmáticos de fator de crescimento de endotélio vascular. Enquanto os exercícios 

máximo e submáximo com até uma hora de duração provocam aumento, em menor 

magnitude, do número de células progenitoras endoteliais na circulação, porém o 

mecanismo principal de mobilização parece ser a biodisponibilidade de óxido nítrico. 
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4.1  Abstract 

 

Introduction. Metabolic Syndrome (MetS) is associated with early endothelial 

dysfunction. Acute exercise stimulates matrix metalloproteinase 9 (MMP-9), which 

regulates the process of endothelial progenitor cell (EPC) mobilization, but it is not 

clear whether this mechanism works properly in subjects with early MetS. 

Objectives. This study aimed to determine the effects of a single bout of dynamic 

exercise on EPCs and MMP-9 in subjects with early MetS, but with no established 

diseases or pharmacological treatments.  

Methods. Fourteen subjects with early MetS (36±2 years) and ten healthy subjects 

(32±3 years) underwent an exercise session and a non-exercise session, in random 

order. Presence of endothelial dysfunction was verified by the measurement of sE-

selectin, sICAM and sVCAM. EPCs and MMP-9 were evaluated before and 10 

minutes after exercise or non-exercise sessions.  

Results. At baseline, levels of sE-selectin, sICAM-1 and Dil-acLDL+/FITC-UEA1-

Lectin+ cells were higher in subjects with MetS than healthy subjects (P<0.05). 

Number of these cells were associated with sE-selectin (r=0.50, P<0.05) and sICAM-

1 (r=0.65, P<0.01). No differences were found in either number of CD34+/VEGFR2+ 

or CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells (P>0.05) between the groups. After exercise, only 

healthy subjects increased the number of Dil-acLDL+/FITC-UEA1-Lectin+ cells 

(P<0.01). Subjects with MetS presented less CD34+/VEGFR2+ (P<0.05) and higher 

activity of MMP-9 (P<0.05) than healthy subjects. Number of 

CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells also trended to be lower in MetS (P=0.08). There 

were no differences between groups and moments in non-exercise sessions. 

Conclusion. Subjects with early MetS presented impaired endothelial function at rest 

and altered response of EPCs to exercise that may be related to increased MMP-9 

activity. 

 

Keywords: metabolic syndrome; endothelial dysfunction markers; endothelial 

progenitor cells; single bout of exercise; matrix metalloproteinase 9 
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4.2  Introduction 

 

 Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world (1). The 

mechanisms underlying atherosclerosis, which are the pathologic basic process, are 

tightly related to the presence of cardiometabolic risk factors. Metabolic Syndrome 

(MetS) has been increasing in the global population (2). It is characterized by a 

cluster of metabolic disorders including dysglycemia, dyslipidemia, obesity and 

hypertension (3, 4). These MetS factors interact with each other and increase the 

chance of atherogenesis by inducing endothelial dysfunction (5). 

 Endothelial dysfunction represents the early phase of atherosclerosis plaque 

formation and facilitates the accumulation of leukocytes in the subendothelial layer, 

which is mediated by adhesion molecules and cytokines (6, 7). In these conditions, 

endothelial progenitor cells (EPCs) are recruited from bone marrow to peripheral 

blood promoting neovasculogenesis and maintaining vascular integrity. Despite being 

controversial, studies have shown associations between chronic diseases like 

hypertension (8), diabetes (9) and dyslipidemia (10), and the number/functionality of 

EPCs. For example, Jialal et al. (11) showed a decreased number of EPCs along 

with impaired functionality in subjects with MetS, who were using anti-hypertensive 

drugs. However, it is currently unknown whether the number of EPCs is already 

altered in drug naive subjects with MetS and free of overt diseases.   

 Regular physical activity is a central component in the primary and secondary 

prevention of cardiovascular disease. It is associated with reduced morbidity, 

improved cardiovascular prognosis (12), and diminished prevalence and incidence of 

MetS (13). Although the cellular mechanisms involved in the beneficial effects of the 

exercise are not completely understood, it was already shown that regular moderate 

exercise training improves the endothelial repair capacity of early EPCs in subjects 

with MetS (14).  

Acutely, exercise provokes a transient inflammatory response through the 

increase of several cytokines (15, 16) and of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in 

the circulation (17). MMP-9 is related to inflammation, angiogenesis, wound healing 

and cell migration, including the EPCs migration from bone marrow to peripheral 

blood (18). Studies have shown that subjects with established diseases in MetS, 

such as diabetes and hypertension, present high levels of pro-inflammatory markers 
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and MMP-9. This may have a role in the increased cardiovascular risk in these 

patients (18). However, the acute effects of exercise on MMP-9 levels in subjects 

with MetS without any cardiovascular disease and their influence on EPCs are still 

unknown. 

 Taken together, this study aimed: 1) To determine the levels of endothelial 

dysfunction markers and the number of EPCs at baseline in subjects with early MetS; 

2) To verify the association between the number of EPCs and endothelial dysfunction 

markers; 3) To evaluate the effects of a single bout of exercise on circulating EPCs 

and on concentration and activity of MMP-9 in subjects with early MetS. We 

hypothesized that subjects with early MetS present reduced levels of EPCs after 

exercise and that altered levels or activity of MMP-9 might influence the response of 

EPCs to exercise. 

 

4.3  Methods 

 

Sample 

Subjects were recruited through advertisements at the University and in local 

newspapers. Twenty four subjects were enrolled, fourteen subjects with early MetS 

(MetS group, aged: 36±2) and ten healthy subjects, with none of the five criteria for 

MetS (Healthy group, aged: 32±3) that worked as controls. The MetS group 

presented at least three of the following five criteria, defined by American Heart 

Association (3): waist circumference > 90 cm (men) or > 80 cm (women); systolic 

blood pressure ≥ 130 mmHg and/or diastolic blood pressure ≥ 85 mmHg; fasting 

glucose ≥ 100 mg.dL-1; triglycerides ≥ 150 mg.dL-1; high density lipoprotein 

cholesterol (HDL-c) < 40 mg.dL-1 (men) or < 50 mg.dL-1 (women). Other inclusion 

criteria were: absence of any diagnosed disease, no recent infection, without taking 

any medication, non-smoker, woman with regular menstrual cycle, and sedentary 

(not engaged in exercise activities lasting ≥ 30 minutes, three times per week during 

the last three months). The eligibility requirements were verified through clinical 

history assessment, physical examination, blood pressure measurement, biochemical 

blood analyses, resting electrocardiogram, and peak cardiopulmonary exercise 

testing. 
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This study protocol was approved by the ethical committee of Fluminense 

Federal University and conformed to the standards set by the latest revision of the 

Declaration of Helsinki. All subjects gave written informed consent before 

participation in the study. 

 

Biochemical blood analyses 

Blood was drawn from an anterior cubital vein in the morning after 12 hours 

fasting. Cholesterol and its subfractions [HDL-c and low-density lipoprotein (LDL-c)], 

as well as triglycerides and glucose were determined by the enzymatic colorimetric 

methods. Plasma insulin was measured by electrochemiluminescence immunoassay. 

The insulin resistance was estimated using the homeostasis model assessment 

(HOMA-IR) derived from fasting glucose and insulin concentrations (19). The total 

leukocytes count was measured by an electronic counter, the HST-302N system. 

 

Clinical evaluation 

A physician performed the evaluation including clinical history assessment and 

resting electrocardiogram (CardioCare 2000, Bionet, USA). With the participant in the 

upright sitting position, resting blood pressure measurements were performed twice, 

one in each arm, on two separate days. The recordings were made under quiet, 

comfortable (approximately 24°C) laboratory conditions. An appropriately sized cuff 

(cuff bladder encircling at least 80% of the arm) was used. Recordings were made in 

duplicate and the average recorded. 

 

Physical examination 

Anthropometric variables such as weight and height were measured using a 

medical beam balance (Welmy, Brazil). Body mass index (BMI) was calculated as 

weight (kg) divided by height (m) squared. Waist circumference was considered the 

midpoint between the iliac crest and the last floating rib (XII rib). 

 

Cardiopulmonary exercise testing 

Subjects underwent a standard cardiopulmonary exercise test performed until 

fatigue on a cycle ergometer (CG400 model, Inbramed, Brazil). The protocol was 

individualized according to predicted maximal exercise capacity. Subjects were 
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verbally encouraged to exercise until exhaustion in order to reach volitional fatigue at 

approximately 10 minutes of testing. Ventilation, oxygen uptake, and carbon dioxide 

output were measured with each breath (CPX Ultima Gas Exchange System, 

Medgraphics Corp, USA). Electrocardiogram was monitored through 12 leads (Welch 

Allyn CardioPerfect Workstation, Welch Allyn, USA), and perceived exertion was 

assessed every minute using the 0-10 Borg scale. Breath-by-breath ventilation and 

expired gas data were averaged to 20 seconds to identify peak oxygen consumption 

(   
 
O2peak), which was considered the highest value of oxygen uptake recorded 

during exercise. Ventilatory threshold was identified by combination of the following 

methods: 1) Inflection of ventilation vs. time curve; and 2) consistent increase in the 

ventilatory equivalent of oxygen ( E/  O2) without a concomitant increase ventilatory 

equivalent of carbon dioxide (VE/VCO2).   

 

Experimental protocol 

On two separate days, at least two days apart, subjects of both Healthy and 

MetS groups underwent the exercise session and non-exercise session in a random 

order. Venous blood samples were drawn at rest before the first session in order to 

measure the baseline endothelial dysfunction markers. Levels of EPCs and MMP-9 

were determined before the exercise or non-exercise session and 10 minutes after 

the session. In the non-exercise session, subjects sat still on the cycler ergometer for 

the same period of time as the exercise session.  

 

Exercise session 

An individualized continuous submaximal bout of exercise was performed for 

40 minutes on a cycle ergometer (CG400 model, Inbramed, Brazil) at an intensity 

corresponding to 80% of ventilatory threshold, which was observed in the previous 

peak cardiopulmonary exercise test. The intensity was chosen based on pilot data, 

which indicated that this was the highest intensity that most of the sujects with MetS 

could exercise during 40 min maintaing steady state. This exercise was preceded by 

five minutes of warm-up pedaling at 30 watts, followed by five minutes of recovery 

pedaling at 30 watts. Breath-by-breath ventilation and expired gas were recorded 

throughout the exercise bout by a digital metabolic analyzer (CPX Ultima Gas 
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Exchange System, Medgraphics Corp, USA), which was linked to a computer for 

data recording and off-line analysis. 

 

Concentration of endothelial dysfunction markers and MMP-9 

Levels of soluble endothelial selectin (sE-selectin), soluble intercellular 

adhesion molecule 1 (sICAM-1), soluble vascular cell adhesion molecule 1 (sVCAM-

1), and matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) were determined by a multiplex 

sandwich immunoassay that was performed using Luminex 200 (Luminex, Austin, 

USA) and xMAP technology (20, 21). In this assay, the specific antibody was 

covalently coupled to Luminex microspheres and uniquely labeled with a fluorescent 

dye. Briefly, the microspheres were incubated overnight with standards, controls and 

serum samples in a 96-well microliter filter plate for duplicate determination. After 

washing the wells, a mixture of relevant biotinylated detection antibodies was added 

and incubated for 30 minutes at room temperature. Then, streptavidin-phycoerythrin 

was added for an additional 30 minutes. The beads were finally washed twice, re-

suspended in buffer, and analyzed by Exponent software according to manufacturer's 

instructions. Results were multiplied by dilution factor 100 and reported as the mean 

of duplicates.  

 

Circulating endothelial progenitor cells evaluation 

EPCs were analyzed by immunofluorescence and flow cytometry. Peripheral 

blood mononuclear cells (PBMC) were isolated by Ficoll density-gradient 

centrifugation from 25 mL of blood according to the manufactures instructions. The 

plasma was stored in a -20°C freezer for use in culture techniques. 

 

Cell culture and immunofluorescence 

After isolation, 1x106 cells from each subject were plated on a 24-well 

fibronectin-coated plate (5 μg/ml; Sigma) in endothelial growth medium type 2 (EGM-

2; Lonza, Switzerland) containing 2% fetal bovine serum, hydrocortisone, ascorbic 

acid, gentamicin-amphotericin, heparin and growth factors (hFGF-B, hEGF, VEGF, 

R3-IGF-1). They were incubated in a humidified atmosphere of 5% CO2 at 37°C for 

four days. On the fourth day, non-adherent cells were removed by the first medium 

change. Next, the following EGM-2 changes were done every 48 hours and 10% of 



 

 

60 

 

plasma of the respective moment was added in the culture in order to keep the 

exercise or non-exercise condition. The adherent cells were kept under standard 

culture conditions for seven days.  

On the seventh day of culture, the adherent cells were incubated with 1,1'-

dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethyl-indocarbocyanine perchlorate (Dil-acLDL; Life 

Technology, USA) for 4 hours at 37ºC. The cells were fixed with 4% 

paraformaldehyde and counter stained with FITC conjugated to Ulex Europaeus 

agglutinin I lectin (FITC UEA-1 lectin, Sigma-Aldrich, USA) for one hour at room 

temperature. All the cells nuclei were stained with 4', 6-diamidino-2-phenylindole 

(DAPI; Sigma-Aldrich, USA). Double-positive cells (DiL-acLDL+/FITC UEA-1 lectin+) 

were considered EPCs. Manual quantification in four random fields of each well was 

performed by two investigators and then averaged. It was used the image acquisition 

system of the Leica microscope at a magnification of 200X (DMI 3000 model, Leica 

DFC 310 FX camera) and the Leica Application Suite V3 software (Leica 

Microsystems, Germany). A negative control was used in order to analyze the auto-

fluorescence of the cells. 

 

Flow cytometry 

After the isolation of PBMCs, 5x106 cells were incubated with 10 μL of CD34 

FITC (Miltenyi, Germany), 6 μL of CD133 PE (Miltenyi, Germany) and 10 μL of 

VEGFR2 APC (R&D Systems, Germany). All antibodies were added directly to the 

cell suspension and kept for 40 min in the dark at 4ºC. Cells were washed three 

times in cell-wash and fixed with FACS Lysing solution (Becton Dickinson, Germany). 

It was used the respective isotypes (FITC, PE and APC) as controls. Cell 

fluorescence was measured by flow cytometry using FACSVerse flow cytometer 

(Becton Dickinson, Germany) and a total of 3x106 events were analyzed using the 

Suits software (Becton Dickinson, Germany). CD34+/VEGFR2+ cells and 

CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells were considered EPCs. They were calculated as a 

percentage of VEGFR2+ cells and CD133+VEGFR2+ cells in CD34+ gate, 

respectively. The analyses were done by a single blind observer. 
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Gelatin zymography 

Gelatinolytic activity of serum MMP-9 was examined by gelatin zymography 

technique. Quantification of serum protein was determined by the Lowry method (22). 

They were electrophoresed through a 9% polyacrylamide gel copolymerized with 

gelatin (2 mg/mL, type A from porcine skin; Sigma-Aldrich, USA) and a 4% 

polyacrylamide stacking gel. The gels were washed with 2.5% Triton X-100 and 

incubated for 24 hours at 37°C in activation buffer (10 mM Tris buffer pH 7.5 with 

CaCl2 5 mM and ZnCl2 1µM) to determine the activity of the enzyme. After 

incubation, the gels were stained with solution containing 30% methanol, 10% acetic 

acid and 0.05% Coomassie brilliant blue (R-250; Sigma-Aldrich, USA). Gelatinolytic 

activities were detected as transparent bands against the dark blue background. 

Zymograms were digitally scanned, the band intensities were quantified using Scion 

Image (Scion Corporation, USA), and expressed as a ratio to the internal standard. 

Fetal bovine serum was used in each gel as a molecular weight standard for 

gelatinases and as an internal standard to correct for intergel variability. 

 

Statistical analysis 

Data distribution of each variable was verified through the Shapiro-Wilk test 

and homogeneity of variances by the Levene’s test. A two-tailed unpaired Student’s t 

test was performed to identify significance between-group differences in all normally 

distributed variables. When distributional assumption of normality was not met, the 

variables were transformed to a logarithmic scale or statistical inference was 

obtained using the Mann-Whitney U test, an equivalent nonparametric test. Chi-

square test was used to analyze categorical variables. Two-way ANOVA was used to 

compare the variables before and after exercise or non-exercise session between the 

groups. It was followed by Fisher post hoc test in case of significant interaction, 

group and/or moment effect. Associations between variables of interest were 

assessed by Pearson’s or Spearman’s correlations. The data are presented as mean 

± standard error of the mean (SE) or median ± interquartile differences, when 

appropriate. Outliers were considered as mean ± 3 times standard deviation and 

were excluded of the analyses. Significance was accepted at the 0.05 level. 
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4.4  Results 

 

 The anthropometric, clinical, and biochemical profile of healthy and subjects 

with MetS are presented in Table 1. As expected, body mass, body mass index 

(BMI), body fat, waist circumference, blood pressure, lipid profile and glucose profile, 

were significantly different between the healthy and MetS groups. There were no 

differences between the groups regarding gender, age, absolute peak oxygen 

consumption (  O2peak) and total leukocytes count. 
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Table 1. Selected subjects characteristics. 

Variable Healthy MetS P value 

No. 10 14 -  

Age, yr 32 ± 3 36 ± 2 0.14 

Sex, M/W 6 / 4 12 / 2 0.15 

Body mass, kg 69 ± 4 95 ± 4 < 0.01 

BMI, kg/m2 23 ± 1 32 ± 1 < 0.01 

Body fat, % 27 ± 2 36 ± 2 < 0.01 

Waist circumference, cm 78 ± 3 103 ± 2 < 0.01 

Systolic BP, mmHg 116 ± 3 129 ± 3 < 0.01 

Diastolic BP, mmHg 72 ± 3 85 ± 2 < 0.01 

VO2peak, L/min 2.2 ± 0.2 2.3 ± 0.2 0.75 

Total cholesterol, mg/dL 167 ± 9 220 ± 9 < 0.01 

LDL-cholesterol, mg/dL 98 ± 9 140 ± 7 < 0.01 

HDL-cholesterol, mg/dL 57 ± 4 40 ± 2 < 0.01 

Triglycerides, mg/dL 62 ± 8 187 ± 19 < 0.01 

Glucose, mg/dL 85 ± 2 100 ± 3 < 0.01 

Insulin, μUI/mL* 7.4 ± 2.5 14.5 ± 12.7 < 0.01 

HOMA-IR * 1.5 ± 0.8 3.7 ± 3.1 < 0.01 

Total leukocytes count, 10³/mm³ 6.2 ± 0.7 6.8 ± 0.4 0.46 

Values are means ± SE or (*) medians ± interquartile range. M, men; W, women; BMI, body mass 
index; BP, blood pressure; LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; HOMA-IR, 
homeostasis model of insulin resistance. 

 

 Figure 1 shows the baseline levels of endothelial dysfunction markers (sE-

selectin, sICAM and sVCAM) in healthy and subjects with MetS.  Levels of sE-

selectin and sICAM-1 were 100% and 80% higher in the subjects with MetS when 

compared with healthy subjects (P < 0.05; Figure 1). There was no difference 

between the groups regarding the levels of sVCAM-1 molecule. 
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Figure 1. Endothelial dysfunction markers in healthy (n=10) and subjects with MetS (n=14). sE-
selectin, soluble endothelial selectin; sICAM-1, soluble intercellular adhesion molecule-1; sVCAM-1, 
soluble vascular cell adhesion molecule-1. (*) P < 0.01 vs. healthy subjects. 

 

 Figure 2A shows the identification and quantification of EPCs (Dil-

acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells) after seven days of culture in fibronectin-coated 

plates. At baseline, the Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells were increased in the 

subjects with MetS compared to healthy controls (P = 0.01). After one bout of 

exercise, the number of Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells increased only in the 

healthy subjects (P < 0.01). The response of Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells to 
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exercise was positive in the healthy subjects and negative in the subjects with MetS 

(P < 0.01; Figure 2B). 

 

Figure 2. Double positive cells (Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+) in culture before and after exercise 
session (A) and response to exercise (B) in healthy (n=8) and subjects with MetS (n=8). Dil-acLDL, 
1,1'-dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethyl-indocarbocyanine perchlorate; FITC UEA-1 lectin, FITC 
conjugated to Ulex Europaeus agglutinin I lectin. (*) P ≤ 0.01 vs. healthy subjects; (†) P < 0.01 vs. pre 
exercise. 

  

Pearson’s correlations have shown positive associations between the number 

of Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells and the levels of sE-selectin (r = 0.50, P < 

0.05; Figure 3A) or sICAM-1 molecule (r = 0.65; P < 0.01; Figure 3B). No association 

was verified between the same cells and sVCAM (r = 0.27, P < 0.30; Figure 3C). 
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Figure 3. Pearson’s correlations between Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ and sE-selectin (A) or 

sICAM-1 (B) or VCAM-1 (C) in healthy and subjects with MetS. sE-selectin, soluble endothelial 
selectin; sICAM-1, soluble intercellular adhesion molecule-1; sVCAM-1, soluble vascular cell adhesion 
molecule-1. 

 

Regarding the cytometry data (Figure 4), no differences were found at 

baseline in either CD34+/VEGFR2+ cells (P = 0.16; Figure 4A) or 

CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells (P = 0.20; Figure 4B) between the groups. Subjects 

with MetS showed a lower number of CD34+/VEGFR2+ cells (P = 0.047) than 
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healthy controls and trended to reduce the number of CD34+/CD133+/VEGFR2+ 

cells (group effect P = 0.08) after exercise. Response of CD34+/VEGFR2+ cells and 

CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells to exercise was similar between the groups (P > 

0.05).  

 

 

Figure 4. Endothelial progenitor cells (A, CD34+/VEGFR2+ cells; B, CD34+/CD133+/VEGFR2+cells) 
before and after exercise session in healthy (n=10) and subjects with MetS (n=7). (*) P <0.05 vs. 
healthy subjects; (‡) Group effect P = 0.08.  

 

Figure 5 shows the concentration and activity of MMP-9 before and after 

exercise session in healthy controls and subjects with MetS. There were no 

differences in the concentration and activity between the groups at baseline (P > 

0.05). After exercise, the concentration of MMP-9 was also similar between the 

groups and it was not different from baseline (P > 0.05). In addition, subjects with 

MetS presented an increase in the MMP-9 activity after exercise (P < 0.01) and it 

was different between the groups (P = 0.02). Responses of concentration and activity 

of MMP-9 to exercise bout were not different between the groups (P > 0.05).  
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Figure 5. Concentration (A) and activity (B, C) of MMP-9 before and after exercise in healthy (n=9) 

and subjects with MetS (n=14).C, representative SDS-PAGE zymogram showing bands corresponding 
to MMP-9 in serum samples.MMP-9, matrix metalloproteinase 9. (*) P = 0.02 vs. healthy subjects; (†) 
P < 0.01 vs. pre exercise. 

 

Spearman’s correlation has shown a negative association between the 

increase of MMP-9 activity and the increase of CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells to 

exercise (r = -0.77; P = 0.02; data not shown). There were no differences in all 

variables between groups and moments in non-exercise session (P > 0.05; data not 

shown). 

 

4.5  Discussion 

 

 Our study hypothesized whether subjects with early MetS present reduced 

levels of EPCs after exercise and whether altered levels or activity of MMP-9 could 

influence the response of EPCs to exercise. Novel findings of this study were: 1) high 

levels of endothelial dysfunction are associated with higher baseline number of Dil-

acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells as observed in subjects with MetS; 2) subjects 
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with MetS presented an impaired response of Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells 

to exercise and a lower number of CD34+/VEGFR2+ after exercise; 3) response of 

MMP-9 activity seem to be related to the response of CD34+/CD133+/VEGFR2+ 

cells to exercise. 

Adhesion molecules play a critical role during inflammatory responses by 

mediating the interactions of leukocytes to endothelial cells, and subsequently, their 

migration into perivascular tissues (23). The levels of adhesion molecules such as 

sE-selectin, sICAM-1 and sVCAM-1 are generally low in normal conditions and 

increase during an inflammatory response or in pathological conditions (24). Studies 

have associated high levels of cell adhesion molecules, especially sICAM and sE-

selectin, with endothelial dysfunction and the development of atherosclerosis (25). 

The present study corroborated these findings by showing that subjects with MetS 

presented increased baseline levels of sE-selectin and sICAM and consequently 

early endothelial dysfunction. Moreover, these endothelial dysfunction markers were 

positively associated with the number of Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells in the 

same condition. Studies (26, 27) have recently showed that EPCs in culture express 

surface endothelial markers, which can bind to soluble E-selectin, ICAM or VCAM 

contributing for adherence in the fibronectin-coated plate. Although the number of 

EPCs in peripheral blood usually decreases in established pathological conditions 

(28, 29), the present study recruited subjects with MetS who were free of chronic 

diseases, such as diabetes, hypertension, or even pharmacological treatment, and 

represent a specific risk group in an acute phase of the development of 

cardiovascular diseases (30). Thus, it seems that the number of EPCs is increased in 

the early phases of the natural history of MetS and decreased later on when 

diseases are established, denoting a transitory compensatory mechanism, similar to 

insulin levels in the course of insulin resistance into overt diabetes mellitus (31, 32). 

Exercise increased the number of Dil-acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+ cells in 

healthy subjects when compared with the moment pre exercise. Subjects with MetS 

had a negative response in the number of these cells to exercise. This fact could be 

partially explained by an elevated pro-inflammatory state (33, 34), which contributes 

to apoptosis or loss of EPCs functionality. Acutely, the exercise induces a transient 

inflammatory response through the increase of several cytokines such as interleukin-

6, tumor necrosis factor-, C-reactive protein (16), nuclear factor kappa B (15) and 
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oxidative stress (35) in healthy humans and with coronary artery disease (36). 

Following acute exercise, there is also EPC mobilization from bone marrow and 

improvement in endothelial function (37). As a consequence, chronic repetitive 

exercise, i.e. physical training, develops over time as an adaptation to acute stress of 

exercise bouts (38) and reduces basal levels of pro-inflammatory cytokines, induces 

expression of antioxidant and anti-inflammatory mediators in the vascular wall (36). 

These factors may directly inhibit the development of atherosclerosis (33) and 

consequently, diminish the risk of cardiovascular events (39). 

Previous studies have shown that chronic exercise increases the number of 

EPCs in subjects with MetS (14, 40). However, these subjects presented established 

diseases, such as hypertension, diabetes, and coronary artery disease and were 

under the effect of different medications. Therefore, the results of those studies could 

be biased by the presence of cardiometabolic diseases or the pleiotropic effects of 

the drugs. To our knowledge, the present study is the first one investigating the 

number of EPCs after one bout of exercise in subjects with early MetS, free of overt 

disease or pharmacological treatment.  

In addition, only subjects with MetS presented an increase in activity of MMP-9 

after exercise. MMP-9 is released from skeletal muscle into circulation as a response 

to pro-inflammatory conditions. Active enzyme is able to digest the connective tissue, 

contributing for disruption of atherosclerotic plaques (41). It was already shown that 

concentration and activity of MMP-9 increased during exercise in healthy subjects, 

returning to baseline levels in the end of exercise (17). Our results corroborated 

these findings, showing that there is no difference between the pre and post exercise 

moments in healthy controls. On the other hand, it seems that subjects with MetS 

exhibited a sustained or late increase in MMP-9 activity, what could partially explain 

the high activity observed after exercise. High levels and activity of MMP-9 have 

been considered an independent risk factor for development of coronary artery 

diseases (18, 42) and is associated with increased cardiovascular risk in subjects 

with MetS (43).  

Nitric oxide (NO) and/or oxidative stress could also be involved in this process. 

It is already known that NO is a potent stimulator of EPCs mobilization and is 

inversely correlated with MMP-9 (44). Thus, reduction of serum NO associated with 

high activity of MMP-9 would be a mechanism which may explain the low levels of 
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EPCs in subjects with MetS after exercise. In contrast, oxidative stress can stimulate 

the MMP-9 activity (45) and impair the EPC mobilization (46). Studies have shown 

that levels of anti-oxidative enzymes are reduced in subjects with MetS (47) and that 

oxidative stress is increased in subjects with MetS (47) and after acute exercise (35). 

Those factors together would also play a role in the diminished number of 

CD34+/VEGFR2+ and CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells after exercise in subjects 

with early MetS.   

The present results on MMP-9 and EPCs may have an alternative 

interpretation. As a compensatory manner, the activation of proteinases such as 

MMP-9 increases EPCs mobilization from the bone marrow quiescent niche (48). 

Active enzyme proteolytically cleaves the extracellular matrix- or cell membrane-

bound molecules responsible for EPCs’ adhesive bonds to bone marrow stromal 

cells. This process allows the interaction between EPC c-kit receptor and soluble Kit 

ligand to conduct the signal essential for EPCs differentiation and migration to the 

peripheral blood (49). It is also conceivable that high activity of MMP-9 after exercise 

in subjects with early MetS may have led to a transitory increase of EPCs 

mobilization from bone marrow to peripheral blood followed by an increase of EPCs 

consumption by impaired endothelium of subjects with early MetS. However, other 

specific studies are necessary to confirm those hypotheses.  

There are some technical issues regarding this study that should be 

mentioned. First, antibodies anti-CD34, anti-VEGFR2 and anti-CD133 were used to 

quantify EPCs by flow cytometry. At the moment, there is no gold-standard marker 

described to characterize and to quantify circulating EPCs. This point makes it 

difficult to standardize and compare the quantification of EPCs among different 

published studies. However, CD34+/VEGFR2+ and CD34+/CD133+/VEGFR2+ are 

most frequently used for identification of EPCs because the level of circulating 

CD34+/VEGFR2+ cells predicts the occurrence of cardiovascular events and death 

from cardiovascular cause, which may help to identify patients at increased 

cardiovascular risk (50). Second, we used different EPC markers for culture (Dil-

acLDL+/FITC UEA-1 Lectin+) and flow cytometry (CD34+/VEGFR2+ or 

CD34+/CD133+/VEGFR2+). It is well-established that both stains identify EPCs (51). 

Several studies (51, 52) have used both types of stains in their analyses that 

supports the idea that it is acceptable to have some different, but complementary 



 

 

72 

 

markers of this population of cells. It was also shown that Dil-acLDL+/FITC UEA-1 

Lectin+ cells can be incorporated into the vessels promoting repair and angiogenesis 

(53).  

 

4.6  Conclusion 

 

 Despite being free of established chronic diseases and pharmacological 

treatment, the subjects with MetS already presented an early impairment of 

endothelial function, as shown by the increased baseline levels of sE-selectin and 

sICAM. These subjects also presented a greater baseline number of EPCs in culture, 

possibly as a transitory and compensatory mechanism to endothelial injury. In 

addition, subjects with MetS already exhibit an impaired response of EPC to 

exercise, failing to present the physiological increase observed in healthy controls, an 

effect that may be related to an increase of MMP-9 activity. 
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5.1  Abstract 

 

Objective. To determine whether endothelin (ET)-1 vasoconstrictor tone is greater in 

overweight and obese adults with the metabolic syndrome (MetS). 

Design and Methods. Forty overweight/obese middle-aged and older adults (age: 

43-71 years; BMI: 25.1-36.9 kg/m2) were studied: 20 without MetS (13 M/7 F) and 20 

with MetS (13 M/7 F). MetS was established according to NCEP ATP III guidelines.  

Forearm blood flow (FBF; plethysmography) responses to intra-arterial infusion of 

selective ETA receptor blockade (BQ-123; 100 nmol/min; for 60 min) and 

nonselective ETA/B receptor blockade (BQ-123 + BQ-788 [50nmol/min for 60 min]) 

were determined.  

Results. In response to the selective ETA antagonism, there was a significant 

increase in forearm blood flow from baseline in both groups.  However, the increase 

in forearm blood flow was significantly higher (~45%) in the overweight/obese group 

with MetS than the group without MetS.  In contrast, there were no significant group 

differences in FBF responses to nonselective ETA/B receptor blockade.  Peak 

vasodilator responses to nonselective ETA/B blockade were ~50% higher than 

baseline blood flow in the overweight/obese groups without and with MetS.  

Conclusion. MetS is associated with higher ET-1 vasoconstrictor tone in 

overweight/obese adults.  The enhanced ET-1 vasoconstrictor activity with MetS is 

mediated by the ETA receptor subtype. 

 

Keywords: metabolic syndrome, endothelin-1, blood flow 
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5.2  Introduction 

 

 Overweight and obesity is associated with profound endothelial dysfunction, 

which is thought to contribute etiologically to the increased risk of cardiovascular 

disorders and events with excess adiposity.  Indeed, we (1, 2) and others (3) have 

shown that overweight and obese adults, independent of other cardiovascular risk 

factors, demonstrate significant impairments in endothelial vasomotor and fibrinolytic 

function. Metabolic syndrome (MetS) involves a clustering of cardiometabolic 

disorders, specifically hypertension, dyslipidemia, insulin resistance and 

hyperglycemia, that often coexists with excess adiposity; further heightening the 

cardiovascular risk burden in overweight and obese adults (4-6). With the escalating 

prevalence of overweight and obesity, it is estimated that ~35% of the US adult 

population have the MetS (7). This is alarming considering that the presence of the 

MetS confers a two- to four-fold increased risk of coronary artery disease (6) and a 

sharp rise in all-cause mortality (8). The mechanisms underlying the greater 

cardiovascular risk with the MetS, especially in overweight and obese adults, are not 

completely understood. 

 Endothelin-1 (ET-1) is a powerful endogenous vasoconstrictor peptide that is 

produced and released by the vascular endothelium. In addition to its role in the 

regulation of vascular tone, ET-1 has been linked to the pathogenesis of 

hypertension, heart failure and atherosclerotic vascular disease (9, 10). We have 

previously reported that ET-1 vasoconstrictor tone is elevated with increases in 

adiposity, contributing to diminished endothelium-dependent vasodilation and 

augmented cardiovascular risk in overweight and obese adults (1). The impact of the 

MetS on ET-1 system activity in overweight and obese adults is currently unknown.  

Accordingly, we tested the hypothesis that ET-1 mediated vasoconstrictor tone is 

higher in overweight/obese adults with MetS compared with overweight/obese adults 

free of MetS. 
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5.3  Methods 

 

Subjects 

Forty overweight/obese middle-aged and older adults (age: 43-71 yrs; body 

mass index[BMI]:    25.1-36.9 kg/m2) were studied: 20 without MetS (13 M/7 F) and 

20 with MetS (13 M/7 F). MetS was established according to the National Cholesterol 

Education Program (NCEP) Adult Treatment Plan (ATP) III criteria (4, 11). NCEP-

ATP III criteria for MetS was used rather than other criteria such as the World Health 

Organization (12) or International Diabetes Federation (13) definition due to its 

greater strength in predicting CVD (14, 15). The subjects were sedentary, 

nonsmokers, nonmedicated (including vitamins), nondiabetic and free of overt 

cardiovascular disease as assessed by medical history, physical examination, resting 

and exercise electrocardiograms, and fasting blood chemistries.  All of the women in 

the study were at least ≥ 1 year postmenopausal and had never taken or 

discontinued hormone replacement therapy ≥ 1 year before the start of the study. 

Before participation, subjects provided written informed consent according to the 

guidelines of the University of Colorado, Boulder. 

 

Body Composition and Metabolic Measurements 

Body mass was measured to the nearest 0.1 kg using a medical beam 

balance. Percent body fat was determined by dual-energy X-ray absorptiometry 

(Lunar Radiation, Madison, WI). BMI and minimal waist circumference were 

measured according to published guidelines (16). Fasting plasma lipid and 

lipoprotein, glucose, and insulin concentrations were determined using standard 

techniques by the clinical laboratory affiliated with the University of Colorado, Clinical 

Translational Research Center. Insulin resistance was estimated using the 

homeostasis model assessment (HOMA-IR) derived from fasting glucose and insulin 

concentrations (17). 

 

Intra-arterial Infusion Protocol 

All studies were performed between 7:00 AM and 10:00 AM after a 10-hour 

overnight fast in a temperature-controlled room, as previously described by our 

laboratory (1). Briefly, a 5-cm, 20-gauge catheter was inserted into the brachial artery 
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of the nondominant arm under local anaesthesia. Heart rate and arterial blood 

pressure were continuously measured throughout the infusion protocol. Forearm 

blood flow (FBF) at rest and in response to ET-1 receptor blockade was measured in 

both the experimental (nondominant) and contralateral (dominant) forearm by strain-

gauge venous occlusion plethysmography (D. E. Hokanson, Bellevue, WA). 

 Following measurement of baseline FBF, BQ-123 (Clinalfa, AG), a selective 

ETA receptor antagonist, was infused at a rate of 100 nmol/min for 60 minutes. FBF 

was measured every 10 minutes throughout the infusion period. The selected dose of 

BQ-123 has been shown to completely inhibit the vasoconstrictor effect of ET-1 in the 

human forearm of healthy adults (18).  After 60 minutes of BQ-123 infusion, the FBF 

response to nonselective ET-1 receptor blockade was assessed by the co-

administration of BQ-123 and BQ-788 (Clinalfa, AG) for an additional 60 minutes.  

FBF was measured every 10 minutes during the combined BQ-123 and BQ-788 

infusion. BQ-788, a specific antagonist of ETB receptors, was infused at a rate of 50 

nmol/min, a dose shown to effectively inhibit ETB receptors (18, 19).  Due to limited 

drug availability, studies involving BQ-788 were performed in a subset of the total 

study population (12 of the 20 subjects without MetS and 12 of the 20 subjects with 

MetS). 

 

Statistical analysis 

Differences in subject baseline characteristics were determined by between-

groups analysis of variance (ANOVA). Group differences in FBF responses to BQ-

123 and BQ-123+BQ-788, expressed as percent change from resting FBF, were 

determined by repeated-measures ANOVA. Relations between variables of interest 

were assessed by linear regression analysis. There were no significant gender 

interactions; therefore, the data were pooled and presented together. All data are 

expressed as mean ± SEM. Statistical significance was set at P < 0.05. 

 

5.4  Results 

 

 Table 1 presents selected subject characteristics. There were no significant 

differences in age, gender, body mass, BMI, body fat, waist circumference, diastolic 

blood pressure, total and LDL-cholesterol between the groups. As expected, the 
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metabolic syndrome criteria variables were significantly different in the MetS group, 

specifically: higher systolic blood pressure, triglycerides, fasting glucose and insulin 

concentrations, HOMA-IR and lower HDL-cholesterol.  

 

Table 1. Selected subject characteristics. 

Values are meanSEM.  BMI, body mass index; BP, blood pressure; HOMA-IR, homeostasis model of 
insulin resistance.  *P < 0.05 vs. overweight/obese. 

 

 Baseline FBF was not significantly different between the groups. In response 

to BQ-123, FBF increased significantly in both groups from baseline. However, the 

vasodilator response to selective ETA receptor blockade (BQ-123) was higher (~45%; 

P < 0.05) in the group with MetS (Figure 1). There were no significant correlates 

Variable 
Overweight/Obese 

(n=20) 
 

Overweight/Obese/MetS 

(n=20) 

Age, yr 56  2  56  1 

Body mass, kg 88.3  3.0  92.1  2.9 

BMI, kg/m2 30.0  0.7  30.4  0.6 

Body fat, % 35.5  2.3  36.2  1.8 

Waist circumference, cm 96.2  2.2  100.6  1.9 

Systolic BP, mmHg 124  2  132  2* 

Diastolic BP, mmHg 81  1  81  2 

Total cholesterol, mmol/L 5.3  0.1  5.1  0.1 

HDL-cholesterol, mmol/L 1.3  0.1  1.0  0.1* 

LDL-cholesterol, mmol/L 3.4  0.1  3.3  0.1 

Triglycerides, mmol/L 1.3  0.1  1.9  0.2* 

Glucose, mmol/L 4.8  0.1  5.2  0.2 

Insulin, mmol/L 51.9  5.4  72.6  4.8* 

HOMA-IR 1.9  0.2  2.6  0.2* 
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between the FBF response to BQ-123 and any anthropometric, hemodynamic or 

metabolic variables. 

 

 

Figure 1. Selective ETA receptor blockade. Forearm blood flow responses to BQ-123 in 
overweight/obese adults without and with the MetS. The P value refers to differences in forearm blood 
flow response between the groups. Values are expressed as means + SEM. 

 

In contrast to selective ETA receptor blockade, there were no significant group 

differences in FBF responses to nonselective ETA/B receptor blockade (Figure 2). The 

co-infusion of BQ-788 with BQ-123 resulted in significant further increases in FBF in 

both groups with that observed with BQ-123 alone. Peak FBF responses to 

nonselective ETA/B blockade was ~50% higher than baseline blood flow in the 

overweight/obese groups without and with MetS.    
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Figure 2. Nonselective ETA/B receptor blockade. Forearm blood flow responses to BQ-123 and BQ-

123 + BQ-788 in overweight/obese adults without and with the MetS. The P value refers to group 
differences in forearm blood flow response to selective ETA receptor antagonism (BQ-123) and dual 
ETA and ETB receptor blockade (BQ-123 + BQ-788).  Values are expressed as means + SEM. 

 
 
5.5  Discussion 

 

The novel findings of the present study are as follows: (1) selective ETA 

receptor blockade elicited a significantly greater vasodilator response in 

overweight/obese adults with MetS compared with overweight/obese adults without 

MetS; (2) nonselective ETA and ETB receptor blockade resulted significantly greater 

vasodilation than that produced by selective ETA antagonism in both groups; and (3) 

vasodilator response to nonselective ET receptor blockade was not different between 

overweight/obese adults without or with MetS .  Collectively, these findings indicate 

that MetS is associated with enhanced ETA, but not ETB, receptor mediated ET-1 

vasoconstrictor tone in overweight/obese adults. To the best of our knowledge this is 

the first study to assess the influence of the MetS on ET-1 system activity in 

overweight/obese adults.  We have previously reported that overweight and obesity, 
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independent of other cardiometabolic risk factors, are associated with elevated ET-1 

bioavailability and augmented ETA receptor-mediated ET-1 vasoconstrictor tone (1). 

The results of the present study significantly extend these findings by demonstrating 

that the presence of the MetS adversely influences ET-1 system in overweight/obese 

adults. 

The vascular effects of ET-1 are mediated by two distinct ET receptor 

subtypes; ETA receptors located exclusively on vascular smooth muscle and ETB 

receptors located on both the vascular smooth muscle and endothelial cells (20-22). 

Binding of ET-1 to ETA and ETB receptors on vascular smooth muscle cells activates 

vasoconstriction. Conversely, activation of ETB receptors on endothelial cells 

stimulates the release of nitric oxide and prostacyclin inducing vasodilation (9, 23). 

Our findings indicate that the presence of the MetS in overweight/obese adults 

appears to preferentially affect the ETA receptor subtype. Although blockade of the 

ETA receptor produced a significant increase in FBF from baseline in both groups, 

the vasodilator response was much higher (~45%) in subjects with MetS; indicative of 

greater ETA mediated ET-1 vasoconstrictor tone. The lack of group differences in the 

vascular responses with the addition of ETB receptor blockade argues against a 

MetS-related influence on the ETB receptor mediated vasoconstriction. In addition to 

excess adiposity, elevated ETA receptor mediated vasoconstriction has been shown 

in a number of cardiometabolic risk factors that are integral components of the MetS 

(18, 24-26). For example, elevations in blood pressure in both the prehypertensive 

(120/80-139/89 mm Hg) and hypertensive (>140/90 mm Hg) range are associated 

with higher ETA receptor mediated vasoconstriction compared with normal blood 

pressure (18, 24). Moreover, we recently reported greater ET-1 vasoconstrictor 

activity via the ETA receptor in middle-aged adults with impaired fasting blood 

glucose (25). Thus, it is difficult to discern whether the negative influence of the MetS 

on ETA receptor mediated ET-1 vasoconstrictor tone is due to a specific MetS 

component or is a general consequence of the syndrome per se. Indeed, we have 

previously demonstrated that the MetS worsens the inflammatory and oxidative 

stress burden with overweight and obesity (27). Considering inflammatory and 

oxidative mediators have been linked to ET-1 system activation (28-30) and ETA 

receptor activity (31), it is plausible these processes may also contribute to the MetS-

related elevation in ETA mediated ET-1 vasoconstrictor tone. 
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The apparent lack of a MetS-related influence on the vascular response to 

concurrent ETA/B receptor blockade was somewhat surprising. ETA/B receptor 

antagonism has been shown to augment the vasodilator responses to selective ETA  

receptor blockade under hypertensive (18) and hyperglycemic (25) conditions, both 

major components of the MetS.  In the present study, both groups demonstrated 

similar increases in FBF to BQ-123 + BQ-788 above that elicited by BQ-123 alone; 

suggesting greater propensity for ETB mediated vascular smooth muscle 

vasoconstriction over ETB mediated endothelial vasodilation in overweight and obese 

adults without and with MetS.  Lower ETB mediated vasodilator capacity is consistent 

with many studies detailing impaired endothelium-dependent vasodilator function 

with overweight and obesity (3, 32, 33). While the vascular effects of ETB receptors 

appear to be more influenced by adiposity than the presence of the MetS, it should 

be noted that the hemodynamic and metabolic characteristics of our MetS subjects 

were not grossly abnormal. None of the subjects were hypertensive, diabetic or 

profoundly dyslipidemic. MetS-related differences in the vascular responses to 

nonselective ETA/B receptor antagonism may emerge in overweight/obese adults with 

a clinically more remarkable atherogenic cardiometabolic risk profile. 

There are two experimental considerations regarding this study that deserve 

mention. Firstly, an inherent limitation with all cross-sectional design studies is the 

inability to discount the potential influence of genetic and/or lifestyle behaviors on 

study results. In an effort to minimize the effects of lifestyle behaviors and isolate the 

influence of the MetS on our outcome variables we studied overweight/obese 

(without and with MetS) of similar age who were nonsmokers, not taking any 

medication, and not habitually physically active. Moreover, we employed strict 

inclusion criteria to eliminate the confounding effects of clinically overt cardiovascular 

and metabolic diseases. Secondly, our study population was not gender equivalent, 

with only 14 of the 40 subjects (7 in each experimental group) being women.  

Although we observed no effect of gender in the present study, gender-differences in 

ET-1 system activity have been reported (34). Given the relatively modest number of 

women in our study, we are unable to be conclusive regarding possible gender 

interactions/differences with MetS-related influences on ET-1 vasoconstriction tone.  

Finally, all of the subjects in our study were Caucasian adults. Given the racial and 
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ethnic differences reported in susceptibility to, and prevalence of, MetS (35), it is 

prudent to view our findings within the context of the population studied. 

 

5.6  Conclusion 

 

In conclusion, the results of the present study demonstrate that the presence 

of the MetS is associated with higher ET-1 vasoconstrictor tone in overweight/obese 

adults. Moreover, the enhanced ET-1 vasoconstrictor activity with MetS is mediated 

by the ETA receptor subtype. Considering that the ETA receptor is the predominant 

ET receptor subtype in the coronary vasculature (36, 37) and ET-1 system activity is 

linked to atherogenesis and cardiovascular events (9, 38, 39), increased ETA-

mediated ET-1 vasoconstrictor tone may be an important characteristic of the MetS 

that contributes to the higher coronary artery disease risk in overweight and obese 

adults with MetS. 
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6 DISCUSSÃO GERAL 

 

O início do doutorado foi caracterizado pela padronização de técnicas de 

biologia celular e molecular, além do intenso estudo envolvendo o papel do exercício 

físico sobre as CPEs em humanos. Durante esse período e, em consequência a 

essa procura incessante pelo conhecimento, decidimos publicar uma revisão 

(capítulo I) acerca do assunto, o que nos facilitou na busca do protocolo mais 

adequado para a consolidação da tese de doutorado. 

O artigo em questão procurou revisar sistematicamente o impacto de uma 

única sessão de exercício sobre a mobilização de CPEs em indivíduos saudáveis, e 

os possíveis mecanismos envolvidos nesse processo. Foi verificado que exercícios 

de longa/ultralonga duração, como maratona, meia maratona ou ultramaratona, 

promovem uma mobilização mais acentuada das CPEs (139, 141) quando 

comparados a exercícios máximos ou submáximos. Além disso, os mecanismos 

envolvidos na mobilização das CPEs também parecem depender da intensidade e 

da duração do exercício.  Acredita-se que a liberação de VEGF esteja associada à 

mobilização de CPEs em exercícios de longa/ultralonga duração (141), enquanto 

que a biodisponibilidade de NO, em exercícios máximo e submáximo com até uma 

hora de duração (146). 

As maratonas, meia maratonas e corridas de ultradistância são modelos de 

inflamação induzida (147) que estimulam a intensa liberação, a migração e a 

diferenciação das células-tronco da medula óssea (148), em especial, das células 

progenitoras endoteliais (139, 149). Esse efeito mobilizador funcionaria como forma 

de reparo celular antes que um dano tecidual irreversível ocorra (150). Nessas 

condições, acredita-se que a presença de hipóxia fisiológica transitória possa 

estimular a síntese e a liberação de VEGF e, consequentemente, a mobilização de 

CPEs (141).  

A mobilização de CPEs em exercícios de intensidade máxima (135, 141, 146) 

parece estar associada à biodisponibilidade de NO. O aumento no estresse de 

cisalhamento durante o exercício máximo (151) estimula a enzima eNOS que, por 

sua vez, converte o aminoácido L-arginina em L-citrulina e NO. Esta molécula volátil 

atua diretamente no músculo liso adjacente promovendo vasodilatação, além de 

funcionar como mecanismo quimiotático para mobilização das CPEs.  
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Foi verificado, ainda, que o exercício de intensidade submáxima promoveu 

aumento significativo das UFC-CE, das CPEs ou de colônias de célula endotelial de 

crescimento tardio. Contudo, as respostas parecem variar de acordo com a idade 

(152) e a condição física do indivíduo (140, 153). O mecanismo associado à 

mobilização de CPEs parece ser semelhante aos decorrentes no exercício de 

intensidade máxima, ou seja, a biodisponibilidade de NO. Em indivíduos sedentários, 

exercício submáximo promoveu redução significativa da mobilização de células 

CD34+/VEGFR2+ após o bloqueio da eNOS por infusão com L-NMMA (153).  

A intensidade submáxima é a opção mais utilizada por pesquisadores que 

objetivam avaliar os efeitos do exercício sobre as CPEs. Isso porque o somatório 

dos efeitos de sucessivas sessões de exercício de intensidade submáxima 

corresponde ao efeito crônico do treinamento físico. Dessa forma, o estudo das 

respostas fisiológicas a esse tipo de exercício pode contribuir para a compreensão 

do processo global de adaptação endotelial ao treinamento físico (131).  

O segundo estudo (capítulo II) seguiu esta mesma linha de raciocínio, ou seja, 

utilizou o exercício de intensidade submáxima como estímulo fisiológico capaz de 

mobilizar CPEs, bem como de evidenciar as diferenças não visualizadas em 

condições basais. A hipótese testada no capítulo II foi a de que indivíduos com 

síndrome metabólica precoce apresentavam níveis reduzidos de CPEs após o 

exercício e que níveis ou atividade alterada da MMP-9 poderiam influenciar a 

resposta dessas células ao exercício. 

Primeiramente, vale ressaltar que os indivíduos com síndrome metabólica 

incluídos neste estudo não apresentavam doenças crônicas nem mesmo faziam uso 

de medicamentos regulares. Apesar disso, já apresentavam sinais de disfunção 

endotelial, verificados através dos níveis elevados das moléculas de adesão sE-

selectina e sICAM-1 quando comparados a indivíduos saudáveis. O número de 

CPEs em cultura estava aumentado em indivíduos com síndrome metabólica em 

condições basais, bem como positivamente associado aos níveis elevados de 

moléculas adesão. Acreditamos que nas fases iniciais de desenvolvimento da 

síndrome metabólica, ocorra uma elevação transitória do número de CPEs em 

cultura como mecanismo agudo e compensatório à presença de disfunção endotelial 

e à necessidade de reparo.  
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De forma diferente da cultura, não foram verificadas diferenças entre os 

grupos no número de células CD34+/VEGFR2+ e CD34+/CD133+/VEGFR2+ em 

condições basais. Considerando que a técnica de citometria nos fornece uma idéia 

de quantidade de células presentes na circulação, enquanto a cultura nos fornece 

uma medida indireta de função, através da aderência e proliferação in vitro (154), 

especulamos que o número dessas células circulantes ainda esteja preservado e a 

capacidade de adesão aumentada em indivíduos com síndrome metabólica em 

comparação a indivíduos saudáveis. 

O exercício físico, agudamente, induz uma resposta inflamatória transitória 

através da liberação de citocinas e de moléculas de adesão, bem como aumento do 

estresse oxidativo (155, 156). Além disso, há mobilização das CPEs para a 

circulação periférica e, consequentemente, melhora da função endotelial (157). 

Após o exercício, as CPEs aumentaram somente em indivíduos saudáveis, 

não sendo observado nos indivíduos com síndrome metabólica. Além disso, os 

indivíduos com síndrome metabólica apresentaram menor número de CPEs 

circulantes do que indivíduos saudáveis após o exercício e um aumento na atividade 

de MMP-9. 

Esse aumento na atividade de MMP-9 poderia explicar, parcialmente, o 

número diminuído de CPEs em indivíduos com síndrome metabólica após o 

exercício. Estudos têm demonstrado uma relação inversa entre MMP-9 e NO (64), 

um potente agente quimiotático na mobilização dessas células. Além disso, o 

estresse oxidativo é capaz de estimular a atividade de MMP-9 (158) e diminuir a 

mobilização de CPEs (159). Dessa forma, a atividade aumentada de MMP-9, 

juntamente com um ambiente oxidativo poderia diminuir a biodisponibilidade de NO 

e, consequentemente, diminuir a mobilização de CPEs para o sangue periférico. 

Uma via alternativa deve ser considerada. A MMP-9 cliva as ligações entre as 

células estromais e as CPEs na medula óssea, liberando-as para a circulação (102). 

Assim, a outra interpretação seria que o aumento da atividade da MMP-9 após o 

exercício levaria um aumento transitório na mobilização de CPEs, acompanhado por 

um aumento no consumo pelo endotélio disfuncional dos indivíduos com síndrome 

metabólica. O consumo maior que a mobilização resultaria, assim, em uma redução 

plasmática dos níveis de CPEs após o exercício. 
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Vale destacar que o treinamento físico resulta em uma adaptação aos efeitos 

estressores de várias sessões de exercício (131) e reduz os níveis basais de 

citocinas pró-inflamatórias, induz a expressão de antioxidantes e mediadores anti-

inflamatórios na parede vascular (156). Esses fatores podem inibir diretamente o 

desenvolvimento de aterosclerose (160) e, consequentemente, diminuir o risco de 

eventos cardiovasculares (17). Alguns mecanismos associados à redução do 

ambiente inflamatório no treinamento físico devem ser destacados. O aumento dos 

níveis de HDL associado a sua capacidade de promover o efluxo de colesterol e de 

proteger contra a peroxidação lipídica (161) leva à inibição da atividade da 

esfingosina quinase induzida pelo TNF e da ativação da sinalização via quinase 

regulada por sinais extracelulares (ERK) e pelo fator de transcrição NF-κB, os quais 

são importantes ativadores da resposta inflamatória (162). Outro mecanismo 

envolvido na redução da inflamação como efeito do treinamento físico, é o aumento 

na produção de NO com redução concomitante do estresse oxidativo (163). O NO, 

por sua vez, é uma potente molécula anti-inflamatória que inibe a produção de 

citocinas (164). 

Estudos prévios já demonstraram que o treinamento físico reduz o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (17), bem como diminui a incidência 

e a prevalência de síndrome metabólica (165) através da modulação de fatores 

relacionados ao endotélio (166). Muitos destes fatores, como ET-1, estão alterados 

em indivíduos obesos e/ou com síndrome metabólica. Weil e colaboradores (8) 

observaram que indivíduos sobrepesos/obesos apresentam aumento da 

vasoconstrição mediada pela ET-1, o que contribui para disfunção vasodilatadora 

endotelial. Por outro lado, o mesmo grupo de pesquisadores mostrou que a 

presença de síndrome metabólica não piora o quadro de disfunção fibrinolítica 

mediada pela obesidade (167). Considerando que a obesidade e a síndrome 

metabólica geralmente estão presentes de forma simultânea nos indivíduos, alguns 

pesquisadores defendem a idéia de que a obesidade funcionaria como o fator 

preditor das consequências fisiológicas verificadas em indivíduos com síndrome 

metabólica. 

 Dessa forma, o terceiro estudo (capítulo III) propôs avaliar a associação entre 

obesidade e síndrome metabólica sobre a função vasodilatadora endotelial. A nossa 

hipótese era de que o tônus vasoconstritor mediado pela ET-1 seria maior em 
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indivíduos sobrepeso/obesos com síndrome metabólica quando comparados a 

indivíduos sobrepeso/obesos sem síndrome metabólica. Foi verificado que o 

bloqueio seletivo do receptor ETA promoveu uma maior resposta vasodilatadora nos 

indivíduos sobrepeso/obesos com síndrome metabólica do que em indivíduos 

sobrepeso/obesos sem síndrome metabólica; e o bloqueio não seletivo, receptores 

ETA e ETB, resultou em uma resposta vasodilatadora maior do que a produzida pelo 

bloqueio seletivo do receptor ETAe esta foi semelhante entre os grupos. 

Como explicado anteriormente, ETA e ETB são os principais receptores de ET-

1 presentes no organismo. O primeiro se concentra, exclusivamente, nas células 

musculares lisas, enquanto o segundo é expresso nas células musculares lisas e no 

endotélio (168, 169). A ligação de ET-1 em ambos os receptores resulta em 

vasoconstrição. Entretanto a ativação seletiva do ETB nas células endoteliais 

estimula a liberação de NO e prostaciclinas, gerando vasodilatação (170). O estudo 

demonstrou que a presença de síndrome metabólica em indivíduos com 

sobrepeso/obesidade parece afetar somente os receptores do subtipo ETA. 

Entretanto, não se sabe se essa alteração verificada é devido à presença de um 

critério específico (171, 172) para diagnóstico de síndrome metabólica ou se é uma 

consequência geral da associação entre eles. Além disso, essa resposta alterada 

dependente do receptor ETA pode estar associada aos elevados níveis de fatores 

inflamatórios e do estresse oxidativo presente nesse grupo de indivíduos (173, 174). 

A similaridade entre os grupos quanto à resposta vasodilatadora ao bloqueio não 

seletivo pode ter sido decorrente da ausência de doenças crônicas dos indivíduos 

sobrepeso/obesos com síndrome metabólica, caracterizando um estágio inicial e 

precoce da doença.  

Este estudo demonstrou que a presença de síndrome metabólica é capaz de 

potencializar os efeitos da obesidade sobre o tônus vasoconstritor mediado pela ET-

1. Entretanto, outras variáveis precisam ser estudadas a fim de entender, de forma 

mais abrangente, esses efeitos potencializadores da síndrome metabólica na 

obesidade sobre a função endotelial.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da revisão sistemática, verificamos que ambos os exercícios de 

longa/ultralonga duração e os exercícios máximos ou submáximos promovem 

mobilização das CPEs, sendo que os primeiros o fazem de maneira mais acentuada. 

Os mecanismos de mobilização de CPEs variam de acordo com 

intensidade/duração do exercício e envolvem a liberação de VEGF e de NO. Nossos 

resultados demonstraram que indivíduos com síndrome metabólica já apresentam 

disfunção endotelial precoce em condições basais e uma resposta alterada das 

CPEs ao exercício submáximo, fato que parece estar associado a maior atividade da 

MMP-9. Além disso, a síndrome metabólica está associada a um maior tônus 

vasoconstritor em indivíduos sobrepeso/obesos. A atividade vasoconstritora 

aumentada na síndrome metabólica é mediada pelo receptor ETA. 
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9 APÊNDICES 

  

9.1  Apêndice I 

 

Imagem representativa da identificação e quantificação de células 

progenitoras endoteliais (Dil-acLDL+/Lectina UEA-1 FITC) após sete dias de cultura, 

através da técnica de imunofluorescência. 

 

A, contraste de fase; B, marcação nuclear com DAPI; C, marcação com Dil-acLDL; 
e D, marcação com Lectina Ulex Europaeus 1 FITC (Lectina UEA-1 FITC). Barra: 
20µm. 
 

 

Imagem representativa da tripla marcação (coloração 
amarelada) com DAPI (azul), com Dil-acLDL (vermelho) 
e com Lectina UEA-1 FITC (verde). Barra: 20µm. 
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9.2  Apêndice II  

 

Imagem representativa da quantificação de células duplo positivas 

(CD34+/VEGFR2+) obtidas a partir da camada de células mononucleares de sangue 

periférico pela técnica de citometria de fluxo. 

 

 

 

A, controle negativo; B, região marcada refere-se a população de células 
positivas para CD34; C, região marcada refere-se a população de células 
positivas para CD34 e VEGFR2 antes da realização do exercício; e D, 
região marcada refere-se a população de células positivas para CD34 e 
VEGFR2 após a realização do exercício. 
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9.3  Apêndice III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROJETO: MECANISMOS BIOQUÍMICOS, CELULARES E GENÉTICOS DA ADAPTAÇÃO DA FUNÇÃO ENDOTELIAL AO 
EXERCÍCIO FÍSICO EM INDIVÍDUOS SOB RISCO CARDIOMETABÓLICO 
Pesquisador responsável: Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia – Universidade Federal Fluminense 
Telefone para contato: (21)2629-2403 / (21) 2629-2404 
Nome do voluntário: ___________________________________________________________________________________ 
Idade: __________________________ RG: __________________________________________________________________ 
O Sr(a). está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Mecanismos bioquímicos, celulares e genéticos da 
adaptação da função endotelial ao exercício em indivíduos sob risco cardiometabólico”  de responsabilidade do pesquisador 
Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega. Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP/Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 
Justificativa: Os marcadores bioquímicos, celulares e genéticos da função endotelial têm sido considerados fatores de risco 
cardiometabólico, enquanto a realização de treinamento físico parece atenuar ou reverter esses fatores de risco.  
Objetivos: Avaliar seu perfil bioquímico (variáveis associadas a doenças cardiovasculares e inflamação), perfil celular (células 
relacionadas com o reparo da camada de revestimento dos vasos sanguíneos) e perfil genético (herança genética, que passa 
de pais para filhos), assim como a resposta dessas variáveis ao exercício submáximo e treinamento físico em indivíduos sob 
risco cardiometabólico. 
Procedimentos: Será realizada uma primeira avaliação em quatro dias no período da manhã. No primeiro dia o voluntário 
comparecerá ao laboratório em jejum de 12 h para uma coleta de sangue onde serão dosados glicose, insulina, colesterol, 
entre outros. Além disso, nesse mesmo dia serão realizadas medidas de peso, altura, circunferência da cintura, aferição de 
pressão arterial e eletrocardiograma de repouso. No segundo dia de avaliação, um médico fará aferição da pressão arterial, 
uma entrevista buscando seu histórico familiar e de doenças prévias e realizará um teste de esforço máximo em bicicleta 
ergométrica. No terceiro dia, será realizado um exame para avaliar a circulação do braço e pressão arterial. Estando deitado, 
será colocado no antebraço esquerdo um manguito de pressão, semelhante aos aparelhos comuns de medir pressão arterial, e 
será posicionado no braço esquerdo um transdutor do equipamento de ultra-som para medir o fluxo de sangue do braço. Um 
manguito será colocado no dedo médio da mão direita, e outro na perna direita. O pesquisador irá encher de ar os manguitos 
para aferição da pressão arterial durante alguns minutos, bem como aferirá a pressão arterial. Em seguida, será realizado um 
exercício submáximo ou não, de acordo com o sorteio realizado no próprio dia. O exercício submáximo consiste em pedalar 
numa bicicleta por 40 minutos. Eletrocardiograma, pressão arterial e função pulmonar estarão sendo avaliados durante o 
exercício. Neste dia, ainda, serão coletadas 3 amostras de seu sangue (85 ml no total), através de scalp posicionado no 
antebraço direito, para realização de testes para a determinação de 1. células circulantes responsáveis pelo reparo e formação 
de novos vasos sanguíneos, 2. níveis circulantes de substâncias envolvidas no processo inflamatório e 3. níveis de óxido 
nítrico (vasodilatador). O quarto dia será exatamente o mesmo protocolo realizado no terceiro dia, porém com a realização do 
exercício submáximo ou não (de acordo com o sorteio realizado anteriormente). Após esta avaliação inicial o voluntário será 
alocado aleatoriamente no grupo que permanecerá sedentário ou no grupo que participará de um programa de atividade física 
três vezes por semana durante 3 meses. Cada sessão de treinamento terá duração de 50 minutos e englobará caminhada em 
esteira rolante e pedalagem em bicicleta. Todos os testes acima citados serão repetidos 5 a 6 semanas após o início do 
treinamento e ao final dos três meses de treinamento. 
Desconfortos ou riscos associados: O teste de esforço e o exercício submáximo poderão causar desconforto como cansaço 
e dor nas pernas, porém todas as medidas de precaução serão tomadas para reduzir as possibilidades de complicações e 
quaisquer efeitos indesejáveis. Haverá acompanhamento médico e interrupção do teste, se necessário. Quando o manguito de 
pressão for inflado uma dormência e desconforto passageiro poderá ocorrer no antebraço e mão. A coleta de amostras de 
sangue do voluntário pode causar dor, pele roxa, mas a compressão no local da punção geralmente resolve, e se mesmo 
assim persistir, com o passar dos dias, desaparecerão. Um professor de Educação Física supervisionará as sessões de 
treinamento, as quais não deverão causar nenhum problema, desde que seguidas às orientações. Vale lembrar que o estudo 
será imediatamente suspenso caso seja identificado algum risco ou dano à saúde do participante da pesquisa. 
Benefícios esperados: Os resultados de todos os exames realizados serão entregues gratuitamente. Durante todo o 
programa de treinamento físico será feito acompanhamento individual das sessões de exercício por um profissional de 
Educação Física. Além disso, com esse estudo será possível reunir informações sobre o efeito do treinamento físico, o que 
poderá futuramente auxiliar a prevenir ou retardar o aparecimento de doenças cardiovasculares. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do pesquisador principal e do Comitê 
de Ética em Pesquisa, podendo tirar suas dúvidas sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados 
com a pesquisa e o tratamento individual a qualquer momento. Sua participação é voluntária, o consentimento poderá ser 
retirado a qualquer momento, sem que isso traga prejuízo à continuação do tratamento do voluntário. Será mantido o caráter 
confidencial das informações relacionadas com a sua privacidade sendo divulgados somente dados diretamente relacionados 
aos objetivos da pesquisa. Será oferecido, por parte da instituição, tratamento médico em caso de danos diretamente causados 
por esta pesquisa. 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 
 
________________________________________________         _________________________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal           Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
 
_________________________________        ____________________________________ 
                             Testemunha    Testemunha 
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9.4  Apêndice IV 

 
 

Overweight/Obesity and Vasclar Function:  Effects of Vitamin C supplementation 
Principal Investigator:  Christopher A. DeSouza, Ph.D. 

 
PARTICIPANT INFORMED CONSENT FORM 

DATE: __________ 
 
Please read the following material that explains this research study.  Signing this form will indicate that you have been informed 
about the study and that you want to participate.  We want you to understand what you are being asked to do and what risks 
and benefits—if any—are associated with the study.  This should help you decide whether or not you want to participate in the 
study. 
 
You are being invited to voluntarily participate in the above-titled research project conducted under the direction of Christopher 
A. DeSouza, Ph.D. and Brian L. Stauffer, M.D. in the University of Colorado’s Department of Integrative Physiology, Campus 
Box 354, Boulder, CO 80309 (303-492-2988).   
 
Project Description: 
You are being asked to take part in a research study designed to determine the influence of overweight/obesity on the ability of 
your arteries to increase in diameter and increase blood flow when needed.  With an increase in body fatness the ability to 
“vasodilate” (or increase in size) is reduced which may contribute to an increased risk of cardiovascular diseases associated 
with being overweight or obese.  One of the potential mechanisms that may contribute to this reduced vasodilator capacity is an 
increased tendency towards vasoconstriction (decrease in size and/or resistance to vasodilation), mediated by a substance 
called endothelin-1.  Elevations in ET-1 production and activity has been linked to an increased risk of cardiovascular disease.  
An additional aim of this study is to compare the effects of vitamin C supplementation, a safe and inexpensive treatment, and 
regular aerobic exercise in reducing the tendency of arteries to vasoconstrict.  The following tests will be performed in 372 lean, 
mild and moderately overweight healthy men and women aged 45-65 years.   
 
This study will involve two separate phases: 
 
PHASE 1:  comparing the vasoconstriction of arteries of lean and mild/moderately overweight sedentary adults. 
 
PHASE 2:  a 3-month intervention involving either daily vitamin C supplementation or regular low to moderate exercise training 
(primarily walking).  Phase 2 will only involve mild and moderately overweight individuals. 
 
The purpose of this form is to make you aware of any risks/benefits that may arise by your voluntary participation in this study. 
 
If you agree to participate in this study, you will be interviewed to determine your general health; you may be ineligible to 
continue participation based on any medication use or if you are a smoker.  Emergency medical care will be available during all 
exercise testing.   
 
Participation in PHASE 1 of the study will require you to come to the Clinical and Translational Research Center on the CU-
Boulder campus:  
 
•  on five separate days  
•  for a total of approximately 15 hours 
•  over a period of 4 to 6 weeks 
 
For sessions 2, 4 and 5 (described below) you will be asked to go without eating or drinking anything but water for 10 hours 
prior to your arrival. 
 
PHASE 2 of the study will involve being randomly assigned to either a daily vitamin C supplement regimen or an exercise 
training program.   
 
Participation in PHASE 2 will include:  
(a) a 3-month period in which you will be randomly assigned to either daily vitamin C supplementation (500 mg in tablet form by 
mouth) or performing regular low to moderate exercise (primarily walking); 
(b) 2, three-week periods of testing prior to and at the end of the 3 month period described in "a"; 
(c) during the 3 month intervention period of either vitamin C supplementation or regular exercise you will be asked to return to 
the Clinical and Translational Research Center on the CU-Boulder campus every 10-14 days to have your weight and exercise 
log checked as well as your vitamin C tablets counted.   
 
Participation in PHASE 2 of the study will require you to come to the Clinical and Translational Research Center on the CU-
Boulder campus:  
 
•  on 18 separate days  
•  for a total of approximately 35 hours 
•  over a period of ~28 weeks 
 
Experimental Sessions.  This study involves 5 distinct testing sessions. 
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Session 1:  Time approximately 1 hour. 
Physical Examination:  Prior to the exercise stress test described below a physician will perform a standard ear, nose, and 
throat exam as well as listen to your lungs and heart. 
 
Treadmill Stress Test:  This test evaluates your heart and blood pressure response to exercise.  You will be asked to walk on a 
motorized treadmill for approximately 10-12 minutes while the grade increases 2.0% every 2 minutes.  While you are walking we 
closely monitor your heart rate with an electrocardiogram and measure your blood pressure.  A physician and exercise 
specialist experienced in exercise testing will conduct the test.  If any abnormalities in response to the test are discovered you 
will be referred to your primary care physician for further testing, and you may be ineligible to participate in the study. 
 
Session 2:  Time approximately 2.5 hours. 
Oral Glucose Tolerance Test: This test measures how well your body responds to a glucose challenge, and is used to 
determine whether you have a diabetic response.  You will be asked to fast overnight for 12-hours prior to the test.  To conduct 
this test a small plastic catheter is inserted into a vein of your arm to collect blood samples over a 2-hour period. You will then 
be asked to drink a very sweet sugar solution (75 grams glucose). Blood samples will be drawn before and every 30 minutes for 
2-hours after you drink the sugar solution. The total amount of blood drawn for this test is approximately 5 tablespoons.  If you 
demonstrate a diabetic response you will be referred to your primary care physician for further testing, and you will be ineligible 
to participate in the study. 
 
Blood Chemistries and Risk Factors for Heart Disease:  a small sample of blood (~6 tablespoons) will be drawn from one of the 
catheters (described above under oral glucose tolerance test) to measure specific coronary risk factors (such as total 
cholesterol, high-density cholesterol, low-density cholesterol, triglycerides, fibrinogen, and a variety of inflammatory and cellular 
markers). 
 
Session 3:  Time approximately 2.5 hours. 
Maximal Exercise Test:  This test will measure your aerobic exercise capacity (how aerobically fit you are).  It is conducted in a 
similar fashion to the treadmill stress test.  You will be asked to walk on a treadmill as the speed remains the same and the 
grade slowly increases.  Your heart rate will be closely monitored throughout the test.  During the test we will collect the air you 
expire through a mouthpiece. 
 
Body Composition. Your body fat percentage will be measured by Dual Energy X-ray Absorptiometry or DXA.  This test involves 
you lying on a padded table while a small probe, that emits energy to measure tissue density, passes over your body.  This test 
gives accurate measures of your bone mineral density and percent body fat. 
 
Blood Pressure:  Your blood pressure will be measured (a) non-invasively in the laboratory by the standard cuff technique (i.e., 
as in your Doctors' office) and an automated blood pressure monitor, and (b) using the same technique but during incremental 
treadmill walking (increasing the grade every 2 minutes while the speed remains constant) performed to voluntary fatigue under 
physician supervision. 
 
Heart Rate:  Your heart rate will be measured non-invasively using electrocardiography.  
 
Dietary Records:  You will be asked to record what you eat in order to determine your total daily caloric intake and the amounts 
of carbohydrates, protein, and fat in your diet.  You will be instructed by a member of the investigative team on how to record 
what you eat over a 4-day period. A registered dietitian will review your records and assess your diet. 
 
Physical Activity Questionnaire:  You will be asked by a member of the investigative team questions regarding how much 
physical activity you perform daily.  Your answers to these questions help us estimate how much energy you expend daily. 
 
Session 4: Time approximately 5 hours. 
Intravenous Glucose Tolerance Test: This test measures how sensitive your body is to insulin and how tolerant it is to glucose.  
You will be asked to fast overnight for 12-hours prior to the test.  A small plastic catheter is inserted into a vein of each arm in 
order to administer a dose of glucose and insulin intravenously and to collect blood samples over a 3-hour period. The total 
amount of blood drawn for this test (~16 tablespoons) is less than half of the amount taken when you donate blood.  
 
Session 5: Time approximately 4.5 hours for each session. 
Forearm Blood Flow:  Blood flow to your forearm will be measured with a flexible rubber cuff that fits around the forearm while 
two blood pressure cuffs (one around your upper arm and the other around your wrist) are periodically inflated and deflated. 
Forearm blood flow will also be measured in response to small local doses of endothelin-1 (ET-1), BQ-123, BQ-788, 
norepinephrine, acetylcholine and sodium nitroprusside.  ET-1, BQ-788, and noreinephrine cause small reductions in blood flow 
in your forearm, while BQ-123, acetylcholine and sodium nitroprusside increase blood flow (via different mechanisms).  A small 
plastic catheter is inserted into your brachial artery (after the area is numbed with lidocaine), at your elbow, in order to 
administer the small and safe doses of these drugs.   
 
You will not receive all of these drugs.  You will be randomly assigned to undergo either Session 5A, Session 5B, or Session 
5C.  The drugs associated with each session are as follows: 
 
Session 5A:  Forearm blood flow will be assessed in response to norepinephrine, ET-1, BQ-123 and BQ-123 combined with BQ-
788. 
Session 5B:  Forearm blood flow will be assessed in response to norepinephrine, ET-1, and BQ-788. 
Session 5C: Forearm blood flow will be assessed in response to acetylcholine, sodium nitroprusside, acetylcholine combined 
with BQ123, and sodium nitroprusside combined with BQ-123. 
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Note, if you participate in either the vitamin C supplementation program or the exercise training program the infusion session 
you are assigned to will be repeated at the end of each 3-month intervention program. 
 
Sessions for Phase 2: Phase 2 will begin after Sessions 1-5, described above, are completed. Then, you will either take daily 
vitamin C supplements or do regular low to moderate exercise for three months. After the three months is over, Sessions 2-5 will 
be repeated. 
 
Risks: Every effort has been made by the investigators to keep the risks and discomfort involved in this study to a minimum.  
You were carefully screened at the beginning of this study to determine whether you could participate safely. Nevertheless, the 
risks associated with this study include: 
 
1. Treadmill Exercise Testing: about 1 in 100 people will have an irregular heart beat during the exercise test. Based upon 
protocols performed at the CU Boulder Campus Clinical Translational Research Center, the incidence for an irregular heart beat 
increases to 1 in 7 when the exercise testing is performed as a screening measure for individuals older than 40 years of age. If 
you have an irregular heartbeat, then we will ask that you see your doctor for follow-up before continuing with the study. Many 
times, a participant’s doctor will determine that the irregular heartbeat is not a serious problem and the participant can continue 
to be in the study. About 4 in 10,000 people have chest pain or a heart attack and 1 in 10,000 people die during an exercise 
test. In addition, the treadmill test can cause fatigue and minor discomfort. This test will be performed three times if you 
participate in either the vitamin C or exercise training program. 
 
2. Body Composition: there is a small amount of radiation exposure (0.04 mRem) associated with the DEXA scan. This 
amount of exposure is less than the amount that you receive on daily basis living in Colorado.This study will expose you to 
radiation in addition to the natural background radiation you receive each day. The more radiation you receive over the course 
of your life, the greater the risk of having cancerous tumors or inducing changes in genes. The radiation in this study is not 
expected to greatly increase these risks, but the exact increase in such risks is unclear. This test will be performed twice if you 
participate in either the vitamin C or exercise training program. 
 
3. Venous Catheter Risks: a hollow needle/plastic tube will be placed in your arm for taking small blood samples, giving fluids, 
or infusing glucose and insulin (intravenous glucose tolerance test).  This will be left in for as long as 4 hours.  When the needle 
goes into a vein, it hurts for a short time.  Also there will be the minor discomfort of having the needle/plastic tube taped to your 
arm.  In about 1 in 10 cases a small amount of bleeding under the skin will produce a bruise.  The risk of a blood clot forming in 
the vein is about 1 in 100, while the risk of infection or significant blood loss is 1 in 1,000. There is a side effect/risk of 
participants fainting as a result of placing the venous catheter and/or drawing blood from the vein. 
 
4. Arterial Catheter Risks: placing a catheter into an artery causes some discomfort/pain, however, you will receive a small 
amount of numbing medication to lessen this discomfort/pain.  In about 1 in 10 cases a small amount of bleeding under the skin 
will produce a bruise.  Very rarely (1 in 1,000) damage may occur to the artery which can result in decreased blood flow to the 
forearm or hand caused by a blood clot or artery spasm.  Although rare, these conditions can be serious if they develop and 
may require surgery to correct.  Tests involving arterial catheters will be performed twice if you participate in either the vitamin C 
or exercise training program. There is a side effect/risk of participants fainting as a result of placing the arterial catheter and/or 
drawing blood from the artery. 
 
5. Intravenous Glucose Tolerance Test: there is a slight chance (1 in 1,000) of low or high blood sugar symptoms during the 
intravenous glucose tolerance test.  You will be closely monitored throughout each test by a registered nurse and every effort 
will be made to make you comfortable and if necessary treat symptoms (such as a mild headache, light-headedness, dizziness, 
dry mouth).  This test will be performed twice if you participate in either the vitamin C or exercise training program. 
 
6. Oral Glucose Tolerance Test: there is a slight chance (1 in 1,000) of low or high blood sugar symptoms during the oral 
glucose tolerance test.  You will be closely monitored throughout each test by a registered nurse and every effort will be made 
to make you comfortable and if necessary treat symptoms (such as a mild headache, light-headedness, dizziness, dry mouth). 
 
7. Infusion of Vasoactive Drugs: infusion of endothelin-1 (ET-1), BQ-788, and norepinephrine cause decreases in forearm 
blood flow while BQ-123, acetylcholine and sodium nitroprusside causes an increase in blood flow.  Since low doses of these 
drugs will be used there is little or no effect on the rest of the body.  There is no pain or discomfort associated with the drug 
infusions. The only significant risks associated with the infusion of the drugs are: a sudden and small increase or decrease in 
blood pressure (+ 5-7 mm Hg), chest tightness, light-headedness, headache, fainting, and a slight chance of an allergic 
reaction.  There are no documented cases of serious events such as heart attack or stroke with the small doses of the drugs 
used in this procedure.  ET-1, BQ-123, and BQ-788 are each classified as an investigational new drug by the FDA.  The 
investigators have FDA approval to use these drugs for research purposes.  The reason for using these different drugs is to gain 
information on potential mechanisms by which your blood vessels are more prone to vasoconstrict (decrease in size) and carry 
less blood.  If you would like more information on any of the drugs used in this study please do not hesitate to ask either Dr. 
DeSouza or Dr. Stauffer who can provide you with published studies that have safely used these drugs.  In addition, information 
on these drugs can be obtained from Goodman and Gillman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, (10th ed), New York; 
Sydney: McGraw-Hill Health Professions Division, 2001. 
 
8. Exercise Training:  slight chance of muscle soreness and stiffness with beginning the exercise training program, risk of heart 
attack or stroke in starting a moderate exercise program, as in the present study, is 2 events per 375,000 subject hours of 
exercise training (~1.7 million walk/jog miles). 
 
9. Vitamin C Supplementation:  The daily supplement of vitamin C (500 mg/day) used in this study has been shown to be safe 
and without side effects. 
 
Benefits:  The benefits of participation in this study include:  
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(1) medical information derived from a medical history, physical examination, and blood pressure readings; 
(2) measurement of your maximal oxygen consumption (an estimate of your aerobic exercise capacity and current level of 
aerobic fitness as part of the incremental exercise test) and body fat levels free of charge;  
(3) measurement of blood cholesterol levels free of charge; 
 
Source of Funding:  This study is funded by the National Institutes of Health. 
 
Cost to Participant: There is no cost to you for participation in this study. 
 
Subject Payment: You will not be paid for participation in this study. 
 
If You Are Injured or Harmed: If you have a medical emergency, call 911. If you have medical complaints, contact the Clinical 
and Translational Research Center (CTRC) at 303-735-2304. After hours, call at 303-206-6339 (physician pager). 
 
It is important that you tell the Principal Investigator Christopher DeSouza, Ph.D., if you think that you have been injured as a 
result of taking part in this study. You can call him at phone number: 303-492-2988. 
 
If you were injured as a direct result of participating in this study, the cost for any treatment would be billed to you or your 
medical or hospital insurance. The University of Colorado Boulder has no funds set aside for the payment of health care 
expenses for this study. 
 
Ending Your Participation:  You have the right to withdraw your consent or stop participating at any time. You have the right to 
refuse to answer any question(s) or participate in any procedure for any reason.  If you stop participating in the study, already 
collected data may not be removed from the study database. 
 
If there are any new findings during the study that may affect whether you want to continue to take part, you will be told about 
them.If you are enrolled in more than one research study, please let the principal investigators of the studies know. The 
investigators reserve the right to withdraw you from the study for reasons that they deem necessary for subject safety, or if  you 
fail to comply with study procedures. 
 
Confidentiality: We will make every effort to maintain the privacy of your data.  Your individual privacy will be maintained in all 
published and written data resulting from this study.  The results of your tests and all of your records will be kept strictly 
confidential; only members of the investigative team will have access to your files.  If your individual test results are reported at 
a scientific meeting or published in a paper, your full name or initials will not be used.  Any information regarding your test 
results will be provided to you and will be forwarded to your physician upon your request.  Other than the research team, only 
regulatory agencies such as the Office of Human Research Protections, the University of Colorado Institutional Review Board 
and the FDA may see your individual data as part of routine audits. Laboratory derived data will be stored on computer disc and 
protected under lock and key.  This information will only be assessed by the investigators and will be kept for 10 years after 
completion of the study then erased. 
 
Invitation for Questions: For questions, concerns, or complaints about this study, call:  303-492-2988    
 
If you are injured as a result of participating in this study or for questions about a study-related injury, call: 303-492-2988    
 
If you have questions about your rights as a research study participant, you can call the Institutional Review Board (IRB). The 
IRB is independent from the research team. You can contact the IRB if you have concerns or complaints that you do not want to 
talk to the study team about. The IRB phone number is (303) 735-3702. 
 
Authorization: I have read (or someone has read to me) this form. I am aware that I am being asked to be in a research study. 
I have had a chance to ask all the questions I have at this time. I have had my questions answered in a way that is clear. I 
voluntarily agree to be in this study. I am not giving up any legal rights by signing this form. I will be given a copy of this form." 
 
Name of Participant (printed) ______________________________________________________________________________ 
 
Signature of Participant ___________________________ Date ______________. 
 
__________________________________________       Date ______________. 
Signature of person obtaining consent 
 
_________________________________          
Printed name of person obtaining consent 

 


