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RESUMO

As doenças cardiovasculares (DCV) são a maior causa de morte no mundo, sugere-se
que essa alta incidência seja causada por fatores de risco modificáveis, como alimentação e
sedentarismo. Sabe-se que treinamento aeróbio é importante para prevenção de DCV, porém
não se sabe se este poderia prevenir o aparecimento de alterações cardiometabólicas em um
modelo com alterações subclínicas sob constante estímulo do agente agressor. Logo, o
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do treinamento aeróbio sobre as variáveis
cardiometabólicas de ratos Wistar em alto risco de desenvolvimento de síndrome metabólica.
O experimento foi realizado com ratos Wistar machos, adultos, que foram alocados em dois
grupos: Controle (C) e Frutose (F). O grupo F recebeu durante todo o protocolo frutose a 10%
na água de beber. Após duas semanas de tratamento, uma parte dos animais foram
eutanasiados para análises bioquímicas e composição corporal. Após esse período, cada grupo
foi subdividido em dois grupos: sedentário (C e F) e treinado (CT e FT). O exercício consistiu
em oito semanas de treinamento aeróbio de intensidade moderada, baseado em um teste de
esforço máximo (TEM). Foi realizado o acompanhamento do ganho de massa corporal,
ingestão calórica e foi realizado o TEM antes e após o protocolo experimental. Após duas e
dez semanas foram analisados os resultados de glicose, insulina, triacilglicerol (TAG),
isoprostano, enzima superóxido dismutase (SOD), peso do tecido adiposo branco (TAB), peso
do músculo sóleo, lipídio e proteína pela técnica da carcaça. Durante o protocolo experimental
não foi observado diferença em relação à ingestão calórica (P=0,16). Após duas semanas de
ingestão de frutose foi visto que grupo F apresentou maiores valores de insulina (P=0,04),
isoprostano (P=0,04), tecido adiposo branco (P=0,04) e lipídio da carcaça (P=0,03). Porém
não foi observado diferença quanto à glicose (P=0,28). Quanto ao TAG, o grupo F apresentou
um valor 26% (P=0,15) maior que C. Adicionalmente, a SOD (P=0,96), peso do músculo
sóleo (P=0,81) e proteína da carcaça (P=0,69) não apresentaram diferença entre os grupos.
Após 10 semanas de tratamento, foi observado que o treinamento aeróbio foi efetivo já que os
grupos que o realizaram (CT e FT) aumentaram a velocidade percorridas no TEM ao final do
protocolo (P<0,001). Adicionalmente, o peso do músculo sóleo (P=0,01) e a SOD (P<0,0001)
foram maiores nos animais treinados. Não houve diferença entre os grupos em relação ao
ganho de massa corporal, glicose sérica e peso do TAB. Já em relação ao isoprostano
(P=0,007) e à insulina (P=0,02) o grupo F apresentou maiores valores do que o grupo C,
enquanto os animais do grupo FT tiveram valores semelhantes aos dos grupos C e CT, assim
como o lipídio da carcaça (P=0,013). Portanto, a ingestão de uma dieta rica em frutose pelo
período de duas semanas levou ao aparecimento de alterações metabólicas, enquanto o
treinamento aeróbio foi capaz de prevenir o aparecimento de síndrome metabólica, bem como
reverter alterações subclínicas, mesmo com a constante presença do agente nocivo.

Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Frutose. Treinamento. Estresse Oxidativo.

Composição Corporal.
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ABSTRACT

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death in world, it is suggested that
this high incidence is mainly caused by modifiable risk factors, such as diet and physical
inactivity. It is known that aerobic training is important for prevention of CVD, but it is not
known whether the training could prevent the appearance of cardiometabolic alterations in a
model with subclinical changes with constant stimulus of an malefic agent. Therefore, the aim
of this study was to evaluate the effects of aerobic training on the cardiometabolic variables of
Wistar rats at high risk of developing metabolic syndrome. The experiment was conducted in
male, adults Wistar rats, which were divided into two groups: control (C) and fructose (F).
The F group received during the protocol 10% of fructose in drinking water. After two weeks
of treatment, a part of the animals were sacrificed for biochemical and corporal composition
analysis. After that, each group was divided into two groups: sedentary (C and F) and trained
(CT and FT). The exercise consisted of eight weeks of aerobic training of moderate intensity,
based on a maximal exercise test (MET). It was monitored the body weight gain, calories and
it was performed the MET before and after the experimental protocol. After two and ten
weeks were analyzed the results of glucose, insulin, triacylglycerol (TAG), isoprostane,
superoxide dismutase (SOD) and WAT’s weight, soleus muscle weight, lipid and protein by
carcass technique. Throughout the experimental protocol, it was not observed difference
regarding caloric intake (P = 0.16). After two weeks of high fructose ingestion, it was seen
higher insulin (P = 0.04), isoprostane levels (P = 0.04), WAT weight (P = 0.04) and carcass
lipid (P=0.03). However, no difference was observed in serum glucose (P = 0.28). In relation
to TAG, F group showed a value 26% higher than C group (P=0.15). In addition, SOD
(P=0.96), soleus muscle weigth (P=0.81) and carcass protein (P=0.69) were not difference
between groups. After 10 weeks of treatment, it was observed that aerobic training was
effective since the trained groups (CT and FT) increased their velocity at the end of the
protocol (P<0.001). Additionally, the soleus muscle weight (P=0.01) and SOD (P<0,0001)
were higher in trained animals. There was no difference between the groups in relation to
body mass gain, serum glucose and WAT weight. In relation to the isoprostane (P=0.007) and
insulin (P=0.02) the F group showed higher values than the C group, whereas the animals of
FT group had similar values as C and CT groups as carcass lipid (P=0.013). Therefore the
ingestion of a high fructose diet for two weeks leads to the onset of subclinical metabolic
disorders, while the aerobic training was able to prevent the appearance of metabolic
syndrome, as well as reverse subclinical changes, even with the constant presence of the
harmful agent.

Keywords: Metabolic Syndrome. Fructose. Training. Oxidative Stress. Corporal

Composition.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2014), as doenças cardiovasculares (DCV)

lideram as causas de morte no mundo e sugere-se que essa alta incidência seja causada,

principalmente, por fatores de risco modificáveis, tais como alimentação e sedentarismo

(BASCIANO et al., 2005).

Neste contexto, no último século se originou uma busca incessante pelos fatores de

risco relacionados ao desenvolvimento das DCV (MOZAFFARIAN et al., 2015;

FRATTOLA, 1993; LA ROVERE et al., 1998; COLE et al., 1999), sendo a dieta o alvo de

diversos grupos de estudos nos últimos anos, e isso se deve a alteração no padrão alimentar da

população mundial. Nesta perspectiva, pode ser notado um aumento no consumo de frutose

nos últimos anos, um nutriente pouco utilizado há algumas décadas, mas que se tornou um

dos principais constituintes da dieta moderna (TAPPY, et al., 2010).

Atualmente a ingestão aumentada de frutose se deve, principalmente, ao aumento do

consumo do xarope de milho com alto teor de frutose, uma vez que ele é amplamente

utilizado como adoçante de refrigerantes, alimentos processados, iogurtes, pães industriais,

biscoitos, molhos de salada e geleias (BRAY et al., 2004). Este carboidrato possui a mesma

fórmula química da glicose (C6H12O6), porém seu metabolismo difere devido a sua completa

extração hepática e rápida conversão a glicose, glicogênio, lactato e, principalmente, ácidos

graxos (BANTLE et al., 1992).

Acreditava-se que a frutose era conveniente a pacientes com diabetes tipo 2 devido ao

seu baixo índice glicêmico, porém foi visto que o consumo crônico de frutose em roedores

leva à resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial (BANTLE et al.,

1992). Sendo assim, a ingestão de frutose em excesso tem sido utilizada amplamente como
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modelo de estudo de distúrbios metabólicos em animais (REAVEN et al., 1988, TRAN et al.,

2009).

Existem evidências de que a ingestão elevada de frutose, um açúcar altamente

lipogênico, constitui um importante fator nutricional no desenvolvimento de alterações

metabólicas induzidas, tais quais: hipertensão moderada, intolerância à glicose, resistência à

insulina, hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia, que foram observadas em ratos pela

alimentação prolongada com dieta contendo elevado teor de frutose (ZECHHIN et al., 2004).

Por essa razão, ratos alimentados com esse tipo de dieta têm sido utilizados como modelo

experimental da síndrome metabólica humana (MOURA et al., 2008; SÁNCHEZ-LOZADA

et al., 2007; RAYSSIGUIER et al., 2006).

Diante do exposto, é de grande importância que sejam realizadas pesquisas

sobre tratamentos que minimizem impactos negativos ou diminuam a incidência das

alterações metabólicas negativas supracitadas, já que a despeito de muitos avanços na

prevenção e tratamento das DCV, elas continuam como a principal causa de morte natural no

mundo, e também no Brasil (SPOSITO et al., 2007).

Embora a associação entre DCV e alguns fatores de risco, como dieta inadequada

(KELISHADI & POURSAFA 2014), tabagismo (MESSNER & BERNHARD 2014),

sedentarismo, obesidade e situações de estresse (MORAES-SILVA et al., 2013; CIPRIANO

et al., 2014, KELISHADI & POURSAFA, 2014) já esteja bem descrita na literatura, somente

nos últimos anos é que se tem observado um crescente interesse pelo estudo do impacto de

dietas ricas em frutose sobre as variáveis cardiometabólicas (MAHMOUD et al., 2012).

Para minimizar os impactos negativos provocados pela exposição à dieta rica em

frutose, os tratamentos não-farmacológicos tem sido de bastante interesse (BOTEZELLI, et.

al., 2010), dentre eles destaca-se o exercício crônico, o qual apresenta resultados benéficos
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nesse modelo experimental (MEDEIROS et. al., 2016), se tornando uma eficiente estratégia

para prevenir ou reverter as DCV (KULICS et al., 1999; SANTAELLA et al., 2006;

MORAES-SILVA et al., 2013).

Os benefícios do exercício físico estendem-se, ainda, a outras importantes respostas

fisiológicas no sistema cardiovascular (da Nobrega, 2005), já que ele implica em um

desequilíbrio na homeostase do organismo. Dentre os benefícios podemos citar o aumento da

variabilidade da pressão arterial, diminuição da variabilidade da frequência cardíaca e

melhora da dilatação endotelial, sendo assim, o exercício aumenta a produção de enzimas

antioxidantes, diminuindo o processo oxidativo.

Adicionalmente, a prática de exercício físico regular e o aumento da aptidão

cardiorrespiratória atenua o risco de desenvolver DCV tanto em indivíduos saudáveis quanto

em indivíduos com enfermidades que tradicionalmente aumentam o risco para o aparecimento

de DCV, como o diabetes tipo 2 (DUNCAN, 2006). Sendo assim, expostos os benefícios do

exercício crônico, espera-se que alterações iniciais cardiometabólicas causadas pela alta

ingestão de frutose sejam prevenidas ou minimizadas pelo treinamento físico.

Considerando que já está bem sedimentada a informação sobre a contribuição do

excesso de ingestão da frutose para o desenvolvimento de alterações cardiometabólicas

negativas (KATAKAM et al., 1998), e que o consumo desse nutriente tem aumentado

expressivamente nas últimas décadas (BRAY et al., 2004), tornam-se necessários estudos de

métodos para prevenir tais alterações.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES

As DCV são as principais causas de morte natural no mundo, inclusive no Brasil.

Segundo a Organização Mundial de saúde (OMS), dados do ano de 2014 apontam que,

aproximadamente, 27% dos registros de mortalidade no mundo foram decorrentes de DCV,

enquanto no Brasil elas foram responsáveis por 31% das mortes (WHO, 2014).

Atualmente, sugere-se que mais de 80% dos casos de morte por

doenças cardiovasculares estejam associados a fatores de risco já conhecidos (WHO,

2004). São considerados mais importantes os fatores que apresentam alta prevalência

em muitas populações, os que tem impacto independente e significativo no risco para doenças

isquêmicas e acidente vascular cerebral e os modificáveis ou passíveis de controle. Por

apresentarem esses três critérios de relevância, vem sendo enfatizado o controle do diabetes

mellitus, da obesidade, da inatividade física, do uso do tabaco, da hiperlipidemia e da

hipertensão arterial (WHO, 2004).

Devido à relevância das doenças cardiovasculares no perfil de morbimortalidade

mundial, em 2002 a OMS reafirmou como estratégia fundamental para a redução do problema

o monitoramento e vigilância das doenças cardiovasculares e de seus principais fatores de

risco (BRUNDTLAND, 2002). Portanto, torna-se importante conhecer as causas e seus

mecanismos, bem como maneiras de prevenir o impacto das DCV.

2.2 FRUTOSE

A frutose é um carboidrato simples do grupo dos monossacarídeos (WHITNEY, 2008).

Os carboidratos são as moléculas orgânicas mais abundantes da natureza e a principal fonte de
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energia celular. Possuem como unidade estrutural os monossacarídeos, cadeias de carbono,

hidrogênio e oxigênio - (CH2O)n-, com n variando de 3 a 6 (NELSON, 2000).

Os monossacarídeos são compostos incolores, sólidos cristalinos, naturalmente

solúveis em água, insolúveis nos solventes não polares e a maior parte deles tem sabor doce.

Há duas famílias de monossacarídeos: aldoses e cetoses, as quais possuem sua cadeia

carbônica ligada entre si por ligações covalentes simples (NELSON, 2000). Cada um dos

átomos de carbono tem ligado um grupo hidroxila (-OH) e, na cadeia aberta, um dos átomos

de carbono é unido por ligação dupla a um átomo de oxigênio, formando um grupo carbonila.

Se o grupo carbonila está em uma das extremidades da cadeia (ou seja, um aldeído), o

monossacarídeo é uma aldose; se o grupo carbonila está em qualquer outra posição (cetona), o

monossacarídeo é uma cetose (NELSON, 2000).

Para simplificar, as estruturas das várias aldoses e cetoses são representadas em forma

de cadeia linear, mas, na realidade, em soluções aquosas as aldotetroses e todos os

monossacarídeos com cinco ou mais átomos de carbono ocorrem, predominantemente, como

estruturas cíclicas (anel) (NELSON, 2000).

A frutose, também chamada de levulose, é componente do grupo das hexoses (6

carbonos), tal como a galactose e glicose (WHITNEY, 2008). Esses monossacarídeos da dieta

possuem fórmulas químicas idênticas (C6H12O6), todavia, suas conformações atômica e

espacial os diferem. Ambas a glicose e a galactose são aldo-hexoses, sendo a frutose, por sua

vez, uma ceto-hexose (figura 1) (NELSON, 2000). A conformação espacial e os grupamentos

funcionais são os responsáveis pela diferenciação das hexoses em suas propriedades

particulares (WHITNEY, 2008).
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Figura 1. Fórmulas químicas das hexoses em representação plana (adaptado de
NELSON & COX, 2000)

2.2.1 Metabolismo da frutose

Após a ingestão e digestão dos alimentos fonte, a frutose é absorvida pelos enterócitos

através do transportador GLUT5, passando posteriormente para a corrente sanguínea através

do transportador GLUT2, que é por onde alcança também, via circulação portal, o fígado,

principal órgão pelo qual é metabolizada.

Nos hepatócitos, a frutose é fosforilada pela frutocinase a frutose-1-fosfato (P), que

pode depois ser clivada em trioses-P (gliceraldeído, dihidroxiacetona-P ou gliceraldeído-3-P).

Essas trioses são intermediárias da glicogênese, levando à síntese hepática de glicose e

glicogênio. Outra rota seria a síntese de acetil CoA, oxidado no ciclo de Krebs (ou ciclo do

ácido cítrico) ou convertido em lactato. Os carbonos provenientes da clivagem da frutose

podem também originar ácidos graxos e glicerol (PARKS et al., 2008, TAPPY et al., 2010).

Os destinos metabólicos da glicose e da frutose no hepatócito são os mesmos, porém as

vias enzimáticas divergem entre si. A glicose é fosforilada, através da enzima glicocinase, a

glicose-6-fosfato que, por sua vez, é convertida a frutose-6-fosfato e depois a frutose-1,6-



19

bifosfato através da enzima fosfofrutocinase, gerando dihidroxiacetona-P e gliceraldeído-3-P

(figura 2). Quando há excesso de glicose não há estimulo a produção de frutose-1,6-bifosfato,

pois o excesso de trifosfato de adenosina (ATP) e de citrato inibem a atividade da enzima

fosfofrutocinase, havendo assim estímulo à produção e estoque de glicogênio, ou seja, há uma

regulação da reação de acordo com alta disponibilidade energética da célula (TORNHEIM &

LOWENSTEIN, 1976).

Este processo de retroalimentação negativa não ocorre na via da frutose (TORNHEIM

& LOWENSTEIN 1976), na qual não há o processo de retroalimentação negativa à conversão

de frutose em frutose-1P, através da enzima frutocinase, havendo produção de gliceraldeído e

dihidroxiacetona-P e, mais adiante, a produção de triacilglicerol (TAG). A conversão

realizada por essa enzima é dependente da molécula de ATP, assim há a degradação dessa

molécula em difosfato de adenosina (ADP) e em monofosfato de adenosina (AMP),

culminando na produção de ácido úrico, o que pode levar a depleção de ATP (figura 2)

(FERREIRA, 2010).
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Figura 2. Metabolismo hepático da frutose e glicose (FERREIRA, 2010)

A grande capacidade lipogênica da frutose, bem como a depleção de ATP e produção

de ácido úrico são as causas preponderantes desse nutriente levar a comprometimentos

cardiometabólicos. A depleção de ATP nas células endoteliais pode levar a isquemia

(MAENPAA et al., 1968, BODE et al., 1973), estímulo à produção de proteínas inflamatórias

(MAENPAA et al., 1968, BODE et al., 1973), estresse oxidativo (MAENPAA et al., 1968) e

disfunção endotelial (KATAKAM et al., 1998). Já o ácido úrico atua inibindo a
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produção endotelial de óxido nítrico, estimulando a produção de proteína C reativa e

a inflamação de células adiposas (FURUKAWA et al., 2004, NAKAGAWA et al., 2006).

Ademais, a grande capacidade lipogênica pode ser explicada devido à conversão da

frutose na triose gliceraldeído-3-P, precursora direta do glicerol-3-P, que estimula a

esterificação de acetil-CoA em monoacilglicerol, por ser co-substrato da reação. Deste modo,

sendo vias metabólicas opostas, a oxidação lipídica hepática é inibida, favorecendo assim a

esterificação dos ácidos graxos com o glicerol para formar TAG e, consequentemente, síntese

de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL),

ricas em TAG, posteriormente liberadas para a corrente sanguínea (TOPPING & MAYES,

1972).

Essa alta capacidade lipogênica da frutose, é considerada um dos principais motivos

responsáveis pelo aparecimento das DCV (AEBERLI et al., 2007), já que o aumento do

depósito de lipoproteínas na parede arterial, através do transporte de TAG no sangue por

VLDL, leva ao início do processo de aterogênese, um dos primeiros estágios da alteração

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

(ROSS, 1999; CABALLERO et al., 2008).

2.3 FRUTOSE E ALTERAÇÕES METABÓLICAS

O aumento da expectativa de vida se correlaciona positivamente com a incidência de

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), bem como com o aparecimento da síndrome

metabólica (SM) como uma preocupação em termos de saúde pública. Tendo em vista o

quadro epidemiológico nutricional do Brasil, deve-se incorporar na saúde pública e nas

políticas de saúde do Brasil, estratégias capazes de prevenir e controlar as DCNT, integrando

consequências e interfaces das políticas econômicas dentro do processo de adoecer e morrer

das populações, enfatizando a necessidade de estruturar ações de educação em alimentação e
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nutrição, capazes de alcançar de modo eficaz todos os estratos econômicos da população

(PINHEIRO et al., 2004).

É reportado que o excesso de ingestão de frutose nos hábitos alimentares da sociedade

contemporânea promove anormalidades metabólicas, como a hiperinsulinemia, resistência à

insulina e dislipidemia. A associação de dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 ou intolerância

à glicose, hipertensão arterial e circunferência da cintura caracterizam a síndrome metabólica

(SM), e esses múltiplos fatores de risco aceleram a incidência das doenças coronarianas. A

hipótese fisiopatológica que mais amplamente unifica os diversos itens da SM é interação

entre obesidade e resistência à insulina (MOURA et al., 2008). Neste contexto, sendo este um

transtorno caracterizado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, é importante

destacar que a SM aumenta a mortalidade em, aproximadamente, 1,5 vezes e o aparecimento

de um evento cardiovascular em cerca de 2,5 vezes (ALBERTI et al., 2009).

O aumento da prevalência do excesso de peso corporal em faixas etárias cada vez mais

jovens pode levar ao desenvolvimento precoce de fatores de riscos cardiovasculares

(OLIVEIRA et al., 2009). Um estudo publicado em 2012 (MORRIS et al., 2012) mostrou que

animais que receberam frutose diluída 10% na água somente no período diurno ou somente no

período noturno, após seis semanas apresentaram aumento da massa de gordura. É importante

observar que mesmo misturada à ração (60% de frutose), a frutose foi capaz de aumentar

gordura corporal dos animais após um período de 11 semanas (ZAMAN et al., 2011). Diante

desta informação, pode-se enfatizar a importância da determinação da composição corporal

como indicador de fator de risco para alterações cardiometabólicas negativas associadas a

dieta inadequada.

Evidências clínicas e epidemiológicas sugerem associação entre o consumo de frutose

e a epidemia da obesidade, juntamente com outras alterações metabólicas que são vistas na
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SM. Neste sentido, tem sido observado que a sobrecarga de frutose leva ao aparecimento de

alterações metabólicas prejudiciais em humanos (BARREIROS et al., 2005) e em animais

(AHANGARPOUR et al., 2012).

Nesta perspectiva, tem sido amplamente utilizado pela literatura a frutose como

modelo animal de alterações metabólicas, bem como tem sido observado o crescente interesse

pela busca por tratamentos não farmacológicos, como o exercício físico aeróbio (DA

NOBREGA, 2005).

2.4 EFEITOS BENÉFICOS DO TREINAMENTO AERÓBIO

Entre as diversas intervenções recomendadas para os pacientes com SM destaca-se a

modificação do estilo de vida, priorizando-se uma dieta saudável e a prática regular de

exercícios. Os efeitos favoráveis da prática de exercícios na melhora da resistência à insulina,

intolerância à glicose, diabetes tipo 2, dislipidemia e pressão arterial elevada não estão

diretamente associados à perda de peso (LAKKA et al., 2007). Contudo, é conhecido seu

efeito sobre a redução da pressão arterial, elevação de lipoproteína de alta densidade (HDL-

colesterol) e melhora do controle glicêmico (BRANDAO et al., 2005).

Adicionalmente, a prática de qualquer tipo de atividade física é fator determinante no

gasto de calorias e fundamental para o balanço energético e controle de peso. Tal prática,

além dos efeitos sobre a SM, traz benefícios também contra outras doenças, como o câncer de

cólon e câncer de mama (BRANDÃO et al., 2005).

Ainda se tratando de resistência à insulina, a prática de exercícios apresenta tanto um

efeito agudo quanto crônico sobre a sensibilidade à insulina, porém existe a necessidade da

regularidade e frequência desta, uma vez que o efeito do exercício sobre a insulina apresenta-

se entre 12 à 48 horas após a sessão de exercício, voltando aos níveis pré-atividade entre três à
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cinco dias após a última sessão de exercício físico. (CIOLAC et al., 2004; CARLET et al.,

2006).

Adicionalmente, a prática de exercícios também leva a alterações na composição

corporal, já sendo elucidado que o exercício físico regular decresce a quantidade de gordura

abdominal e subcutânea, independente da dieta em indivíduos com sobrepeso e obesos

(RIQUE et al., 2002). É importante salientar que a gordura abdominal em excesso é fator

complicador de distúrbios metabólicos, mais efetivamente até do que a gordura total

(abdominal e subcutânea), independente da perda de peso (LAKKA et al., 2007). Assim o

exercício conseguiria reduzir o risco do aparecimento ou reversão de distúrbios metabólicos.

O exercício praticado cronicamente também proporciona adaptações positivas sobre o

perfil lipídico de indivíduos fisicamente ativos, como aumento dos níveis HDL-c e

diminuição dos níveis de TAG, LDL-c e VLDL-c, comparativamente a indivíduos

sedentários, independente do gênero, biotipo e dieta. É provável que esse efeito do exercício

sobre o perfil lipídico e de lipoproteínas em indivíduos com SM, ocorra devido ao fato de que

o mesmo aumenta o consumo de ácidos graxos pelo tecido muscular e a atividade da enzima

lipase lipoproteica do músculo (CIOLAC et al., 2004; CARLET et al., 2006).

Embora as adaptações fisiológicas promovidas pela prática de exercício estejam bem

estabelecidas na literatura, atividades de caráter aeróbio de intensidade moderada são sem

dúvida a mais recomendada no combate aos distúrbios metabólicos e fisiológicos promovidos

pelo estabelecimento da SM (SBH, 2003). Contudo, nos últimos anos, diversos pesquisadores

utilizando o conceito de "eficiência do tempo” (do inglês “time efficiency”) têm verificado

adaptações metabólicas e fisiológicas significantes com a utilização de protocolos de

treinamento mais curtos e com maior intensidade de trabalho no que diz respeito a melhora do
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condicionamento físico e perda de peso, bem como no auxílio ao tratamento de patologias,

entre estas a SM. (TALANIAN et al., 2010).

É importante observar que a literatura apresenta diferentes respostas metabólicas ao

treinamento, isso se deve provavelmente ao fato de haver protocolos com diferentes tempos,

intensidades e modelos experimentais (AFONSO et al., 2003).

2.4.1 Respostas e adaptações hemodinâmicas ao exercício físico

A prática de exercício físico agudo provoca importantes respostas fisiológicas do

sistema cardiovascular (DA NOBREGA, 2005). Dentre tais respostas, podemos destacar o

aumento da perfusão dos leitos vasculares que estão com atividade metabólica aumentada

(musculatura esquelética ativa, miocárdio e musculatura respiratória) e constrição em leitos

vasculares não envolvidos com o exercício, como a circulação esplâncnica (JOYNER, 2004;

JOYNER & WILKINS, 2007). Estas respostas são fundamentais para a redistribuição do

fluxo sanguíneo periférico e dependem tanto da produção de substâncias vasodilatadoras

pelos tecidos ativos e endotélio dos leitos vasculares relacionados, como do aumento da

atividade simpática para os tecidos inativos (JOYNER, 2004; JOYNER & WILKINS, 2007).

No início do exercício, a ação mecânica de contrair e relaxar o músculo esquelético cria

uma “bomba muscular”, que provoca aumento imediato do fluxo sanguíneo para os músculos

que estão envolvidos no exercício (LAUGHLIN, 1987). Com a continuação da atividade

muscular, substâncias com propriedades vasoativas são liberadas do músculo para o líquido

intersticial e agem diretamente nas arteríolas terminais. Algumas substâncias envolvidas nesta

vasodilatação são os íons potássio (KIENS et al., 1989), o NO (KOBZIK et al., 1994) e

os metabólitos como adenosina (HESTER et al., 1982). Além disso, a acetilcolina proveniente

dos neurônios motores pode induzir vasodilatação das arteríolas terminais (SEGAL &

KURJIAKA, 1995).
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Assim, apesar do aumento da atividade simpática com o exercício, esses metabólitos

auxiliam na vasodilatação dos músculos em exercício, ocorrendo diminuição da perfusão dos

músculos inativos enquanto os músculos ativos tem a perfusão aumentada (SALTIN &

MORTENSEN, 2012). Isso ocorre por um fenômeno descrito inicialmente em 1937, quando

surgiram as primeiras evidências de que um elevado fluxo nos vasos dos músculos em

exercício leva a uma redução do fluxo nos vasos dos músculos em repouso. Em 1962, esse

fenômeno foi descrito como simpatólise funcional (REMENSNYDER, et al., 1962).

Já a exposição crônica ao exercício físico provoca adaptações morfológicas e funcionais,

levando a um estado de adaptação, ou condicionamento físico. Sabe-se que um organismo

condicionado fisicamente possui maior capacidade de se exercitar e, ainda, as respostas

orgânicas agudas à mesma carga de trabalho são menos severas (DA NOBREGA, 2005). Um

indivíduo bem condicionado, como um maratonista, por exemplo, chega a ter o volume das

câmaras e de massa cardíacas cerca de 40% maiores, o que permite um grande volume de

ejeção com frequência cardíaca (FC) reduzida e, portanto, maior eficiência do órgão. Isso

significa que o treinamento físico leva a diminuição da FC não somente durante a atividade

física, mas também em repouso (GUYTON, 2002).

Face ao exposto, torna-se importante investigar se o exercício físico aeróbio crônico de

intensidade moderada é capaz de impedir ou minimizar o aparecimento de alterações na

composição corporal e metabólicas causadas por uma dieta rica em frutose, mesmo se

realizado de forma concomitante com a alta ingestão deste nutriente.

2.4.2 Efeitos do treinamento aeróbio sobre as variáveis metabólicas

Diversos estudos mostram mudanças positivas em fatores de risco de SM com

intervenção de exercício físico aeróbio de baixa à moderada intensidade (CARROLL et al.,

2004; JOHNSON et al., 2007; MAXWELL et al,. 2008; KING et al., 1995; PRADO &
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DANTAS 2002; SILVA et al., 1988), indicando que um estilo de vida ativa, independente de

qual atividade praticada, pode evitar o desenvolvimento de obesidade e amenizar efeitos da

SM (CIOLAC et al., 2004).

Segundo Prado e Dantas (2002), o exercício aeróbio com intensidade moderada, 50-

70% do volume de oxigênio máximo (VO² máximo), com duração mínima de 30 minutos, 3

vezes por semana é suficiente para produzir mudanças lipoproteicas em qualquer indivíduo.

Adicionalmente, dado publicado em 2003 mostra que houve reversão no quadro de SM em

30,5% de 105 indivíduos de meia idade após 20 semanas de exercício aeróbio de intensidade

moderada (KATZMARZYK et al,. 2003).

Sugere-se que um dos motivos dos maiores benefícios em exercício de baixa

intensidade seria a maior porcentagem de energia proveniente da oxidação de gorduras,

enquanto que a energia do exercício de alta intensidade provém da oxidação de carboidratos

(JOHNSON et al,. 2007). Contudo pesquisas recentes de diversos autores (TALANIAN et al.,

2010; BURGOMASTER et al., 2008; TALANIAN et al., 2007) demonstram que embora os

exercícios realizados em alta intensidade intensifiquem a utilização do uso de carboidratos

durante a prática, efeitos metabólicos pós-exercício potencializam o uso de lipídios como

fonte de energia para a manutenção e recuperação da célula, inclusive amenizando os fatores

de risco associados a SM (DRAGO et al., 2011).

2.4.2.1 Exercício e dislipidemia

Em relação ao perfil lipídico, poucos são os estudos que não encontram modificações

nos níveis de LDL-c e HDL-c com o exercício aeróbio (HURLEY, 1989). King et al. (1995)

constataram que indivíduos saudáveis de meia idade podem conseguir alterações benéficas

nos níveis lipoproteicos com exercícios aeróbios de intensidade moderada. Outros três estudos

também observaram alterações benéficas no perfil de HDL-c usando treinamento aeróbio de
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intensidade moderada como intervenção (ZMUDA et al., 1998; THOMPSON et al., 1997;

GUEDES et al., 2007). Silva et al. (1988) também constataram diminuição nos níveis de

TAG e aumento de HDL-c em indivíduos submetidos à exercícios aeróbicos de baixa

intensidade, duas vezes por semana com duração de 15 minutos, de caminhada, bicicleta,

corrida e ginástica em colchão. Tais resultados foram corroborados por Carroll e Dudfield

(2004), que encontraram melhoras modestas no perfil da dislipidemia, no aumento do HDL-c

e diminuição de TAG, em adultos de meia-idade submetidos a um longo tempo de exercício

com intensidade moderada.

2.4.2.2 Exercício, resistência à insulina e diabetes tipo 2

A associação entre inatividade física e resistência à insulina foi sugerida pela primeira

vez em 1945 (Blotner et al., 1945). Desde então, estudos transversais e de intervenção têm

demonstrado relação direta entre atividade física e sensibilidade à insulina (RENNIE et al.,

1945), sendo estes menores níveis e maior sensibilidade à insulina vistos em atletas, quando

comparados a seus congêneres sedentários (RICHTER et al., 1994). Atletas másteres

demonstram ser protegidos contra a deterioração da tolerância à glicose associada ao

envelhecimento (SEALS et al., 1984), entretanto, pouco tempo de atividade física está

associado a baixa sensibilidade à insulina e alguns dias de repouso estão associados a

aumento da resistência à insulina (LIPMAN et al., 1970).

Tem sido demonstrado que uma única sessão de exercício físico aumenta a disposição

de glicose mediada pela insulina em sujeitos normais, em indivíduos com resistência à

insulina parentes de primeiro grau de diabéticos tipo 2, em obesos com resistência à insulina,

bem como em diabéticos do tipo 2, e o exercício físico crônico melhora a sensibilidade à

insulina em indivíduos saudáveis, em obesos não-diabéticos e em diabéticos dos tipos 1 e 2

(KAHN et al., 1997).
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O fato de que apenas uma sessão de exercício físico melhora a sensibilidade à insulina

e que o efeito proporcionado pelo treinamento regride em poucos dias de inatividade levantam

a hipótese de que o efeito do exercício físico sobre a sensibilidade à insulina é meramente

agudo. No entanto, foi demonstrado em estudo que indivíduos com resistência à insulina

melhoram a sensibilidade à insulina em 22% após a primeira sessão de exercício e em 42%

após seis semanas de treinamento (PERSGHIN et al., 1996), o que demonstra que o exercício

físico apresenta tanto um efeito agudo como um efeito crônico sobre a sensibilidade à

insulina. Assim, estudos epidemiológicos e de intervenção demonstram claramente que a

prática regular de atividade física é eficaz para a prevenção e controle do diabetes do tipo 2

(CASTANEDA et al., 2001). A prática regular de atividade física tem demonstrado diminuir

o risco de desenvolver diabetes do tipo 2, tanto em homens como em mulheres, independente

da história familiar, do peso e de outros fatores de risco cardiovascular como o fumo e a

hipertensão (MANSON et al., 1991).

Estudos de intervenção têm demonstrado que mudanças no estilo de vida, adotando-se

novos hábitos alimentares e prática regular de atividade física, diminuem a incidência de

diabetes do tipo 2 em indivíduos com intolerância à glicose (TUOMILEHTO et al., 1991); e

foi observado que a realização de pelo menos quatro horas semanais de atividade física de

intensidade moderada a alta diminuiu em média 70% a incidência de diabetes do tipo 2, em

relação ao estilo de vida sedentário, após quatro anos de seguimento (TUOMILEHTO et al.,

2001).

Face ao exposto, tem sido amplamente observado que programas de exercício físico

têm demonstrado ser eficientes no controle glicêmico de diabéticos, melhorando a

sensibilidade à insulina e tolerância à glicose, além de diminuir a glicemia sanguínea desses

indivíduos e, portanto, retardando ou evitando o aparecimento do diabetes (FAYH et al.,

2015).
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2.4.2.3 Exercício e obesidade

A obesidade tem sido classificada como uma desordem primariamente de alta ingestão

energética. No entanto, evidências sugerem que grande parte da obesidade é mais devido ao

baixo gasto energético que ao alto consumo alimentar, enquanto a inatividade física da vida

moderna parece ser o maior fator etiológico do crescimento dessa doença nas sociedades

industrializadas (Eriksson et al., 1997).

Especificamente para a perda de peso, o exercício físico é uma importante medida

terapêutica na obesidade, através da criação do balanço energético negativo. Segundo Hauser,

Benetti e Rebelo (2004) existem mecanismos através dos quais o exercício físico pode

auxiliar na perda e manutenção do peso corporal, como o aumento do gasto diário de energia,

a redução do apetite, o aumento da taxa metabólica de repouso, o aumento da massa

muscular, o aumento do efeito térmico de uma refeição, a elevação do consumo de oxigênio, a

otimização dos índices de mobilização e utilização de gordura, bem como uma sensação de

autossuficiência e bem estar.

Estudos epidemiológicos e de coorte têm demonstrado forte associação entre

obesidade e inatividade física (Gustat et al., 2003), assim como tem sido relatada associação

inversa entre atividade física, índice de massa corpórea (IMC), definido como a razão entre

peso (kg) e altura ao quadrado (m²), razão cintura-quadril (RCQ), sendo a razão entre as

circunferências (cm) da cintura e quadril (RENNIE et al., 2003; LAKKA et al., 2003).

Esses estudos demonstram que os benefícios da atividade física sobre a obesidade

podem ser alcançados com intensidade baixa, moderada ou alta, indicando que a manutenção

de um estilo de vida ativo, independente de qual atividade praticada, pode evitar o

desenvolvimento dessa doença. Para o tratamento da obesidade é necessário que o gasto

energético seja maior que o consumo energético diário, o que nos faz pensar que uma simples
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redução na quantidade de alimentos através de dieta seja suficiente. No entanto, tem sido

demonstrado que mudança no estilo de vida através do aumento da prática de atividade física

e reeducação alimentar é o melhor tratamento (JAKICIC et al., 2001)

Em contraste com o aumento dos valores séricos de insulina, colesterol e marcadores

inflamatórios, como o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) observados em estudos anteriores

com ratos Wistar adultos (Mahmoud, El-Nagar et al., 2012), que receberam uma dieta com

10% de frutose na água de beber por oito semanas, foi demonstrado que o treinamento

aeróbio consegue evitar altas concentrações de TAG nos animais com excesso de ingestão de

frutose, o que pode ter aumentado a sensibilidade à insulina nos animais e diminuído a

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e, portanto, levando a diminuição dos níveis

dos marcadores inflamatórios.

Além disso, estudos mostram (BUSSEROLLES et al., 2003) que o treinamento

aeróbio conseguiria diminuir o quadro de inflamação instalado em alguns modelos animais,

indicando novamente a importância de estudos com exercícios físicos aeróbios em modelos

com alta ingestão de frutose.

2.5 FRUTOSE E TREINAMENTO AERÓBIO

A maioria dos trabalhos analisa a influência da elevada ingestão de frutose somente em

parâmetros de repouso. Porém, o exercício físico é um componente importante na prevenção e

no tratamento da síndrome metabólica (BARREIROS et al., 2006). Foi demonstrado através

da literatura, que o nível de capacidade aeróbia apresenta relação inversa com o risco de

desenvolver essa doença. Adicionalmente, a atividade física pode atenuar a gravidade do

diabetes tipo 2 e melhorar a tolerância à glicose (CIOLAC et al., 2004).

Porém, diante das diversas alterações morfofisiológicas, provocadas por dieta rica
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em frutose, torna-se necessário investigar se a capacidade aeróbia também pode ser

prejudicada, haja vista que é componente fundamental na prescrição de exercícios. (MOURA

et al., 2008).

A prática regular de atividade física tem sido recomendada para a prevenção e

reabilitação de doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas por diferentes associações

de saúde no mundo, como o American College of Sports Medicine, os Centers for Disease

Control and Prevention, a American Heart Association, o National Institutes of Health, o US

Surgeon General e a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Estudos epidemiológicos têm demonstrado relação direta entre inatividade física e a

presença de múltiplos fatores de risco como os encontrados na síndrome metabólica.

Entretanto, tem sido demonstrado que a prática regular de exercício físico apresenta efeitos

benéficos na prevenção e tratamento da hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes,

dislipidemia e obesidade. Com isso, o condicionamento físico deve ser estimulado tanto para

indivíduos saudáveis quanto para indivíduos com múltiplos fatores de risco, desde que sejam

capazes de participar de um programa de treinamento físico. Sendo assim, a atividade física

promove adaptações fisiológicas favoráveis, resultando em melhora da qualidade de vida.

(CIOLAC et al., 2004).

Face ao exposto, o estudo dos possíveis efeitos do treinamento aeróbio sobre

parâmetros reconhecidos e afetados pela alta ingestão de frutose é de fundamental

importância para ajudar a encontrar tratamentos mais acessíveis e amplamente disponíveis

para população.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
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Avaliar os efeitos do treinamento aeróbio sobre a composição corporal e variáveis

metabólicas de ratos Wistar com alto risco de desenvolvimento de síndrome metabólica

submetidos a uma dieta rica em frutose.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar em ratos Wistar submetidos à dieta rica em frutose:

→ a ingestão hídrica, de ração e calórica;

→ os efeitos do treinamento físico sobre glicemia, insulinemia e triacilglicerol;

→ os efeitos do treinamento físico sobre o perfil oxidativo: enzima superóxido dismutase e

isoprostano;

→ os efeitos do treinamento físico sobre a massa corporal e composição corporal (massa

muscular e tecido adiposo).

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 AMOSTRA

Ratos Wistar, machos, dois meses (335,79±22,5g), foram mantidos no biotério do

Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, com temperatura (251ºC) e ciclo

claro-escuro (7h-19h) controlados. O protocolo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa

animal da Universidade Federal Fluminense (nº466/13).

4.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS

Inicialmente, os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois

grupos experimentais:
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 Grupo Controle (C) (n=24) - recebeu ração comercial e água ad libitum por

duas semanas;

 Grupo Frutose (F) (n=24) - recebeu ração comercial e água com 10% de frutose ad

libitum por duas semanas;

Após duas semanas, parte dos animais foi submetida à eutanásia para realização das

análises e o restante da amostra foi subdividida em dois grupos experimentais, conforme

descrito a seguir:

 Grupo Controle (C) foi subdividido em:

o Grupo Controle (C) (n=8) – continuou recebendo ração comercial e água ad

libitum por oito semanas;

o Grupo Controle Treino (CT) (n= 8) – igual ao grupo anterior, adicionado de

treinamento aeróbio por oito semanas;

 Grupo Frutose (F) foi subdividido em:

o Grupo Frutose (F) (n=8) – continuou recebendo ração comercial e água ad

libitum por oito semanas;

o Grupo Frutose Treino (FT) (n= 8) – igual ao grupo anterior, adicionado de

treinamento aeróbio por oito semanas;

Os animais dos grupos F e FT receberam dieta rica em frutose durante toda a duração

do experimento (dez semanas). A frutose era diluída a 10% na água de beber e fornecida aos

animais, inicialmente por um período de duas semanas a fim de induzir os danos metabólicos

subclínicos associados ao seu elevado consumo, já que estudos mostram que duas semanas de

administração de frutose é capaz de promover distúrbios cardiometabólicos (STANHOPE &
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HAVEL, 2009; ZHAO et al., 2009), sendo parte dos animais por grupo submetidos a

eutanásia após as duas semanas para análises. Desta forma, o restante da amostra iniciou o

treinamento aeróbio somente após esse período.

4.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Inicialmente, todos os animais foram habituados ao exercício em esteira em baixa

intensidade, com aumento de velocidade ao longo das semanas (velocidade de 0,3 a 1 km/h),

por cinco minutos, um dia da semana, por quatro semanas (MOLNAR et al., 2006). Após o

período de adaptação, quando os animais atingiram dois meses de idade, deu-se início ao

período experimental: os animais foram submetidos a um teste de esforço máximo (TEM) em

esteira, com o objetivo de avaliar sua capacidade aeróbia inicial, e foram divididos

inicialmente em dois grupos e após duas semanas, subdivididos aleatoriamente em

quatro grupos.

A frutose começou a ser ofertada ad libitum na água de beber ao grupo F, enquanto

que o grupo C permaneceu recebendo água pura ad libitum. Nas oito semanas subsequentes,

a suplementação de frutose foi mantida e, a partir de então, os grupos CT e FT foram

submetidos a um programa de treinamento físico aeróbio de 60 minutos diários, quatro vezes

por semana. Na décima semana do experimento, e 48 horas após a sessão de exercício,

os animais restantes eram submetidos a jejum de cinco horas para coleta de sangue e

para dosagem de glicose e triacilglicerol.

Ao final das dez semanas experimentais, todos os animais repetiram o TEM e em

seguida, os animais foram eutanasiados, o sangue e a carcaça foram coletados para as demais

análises. A figura 3 sintetiza o protocolo experimental.
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Figura 3. Protocolo experimental.

4.4 TESTE DE ESFORÇO MÁXIMO

Para avaliação funcional da capacidade aeróbia máxima de cada animal, foi realizado

o TEM em esteira rolante (Imbrasport®, Brasília, BR). Para isso, todos os animais

foram individualmente submetidos ao TEM progressivo, para determinar sua

capacidade aeróbia máxima (BROOKS & WHITE, 1978; BECHARA et al., 2008). O teste

de exercício máximo foi realizado em esteira adaptada para ratos, com inclinação de 11% e

velocidade inicial de 1 km/h usando um protocolo de incremento de velocidade 0,1 km/h a

cada dois minutos até a exaustão (BROOKS & WHITE, 1978; BECHARA et al., 2008).

Durante a aclimatação à corrida e o teste na esteira, caso o animal não se movesse

voluntariamente, um estímulo auditivo (leves batidas com uma caneta na tampa acrílica da

esteira) era dado para que mantivesse a corrida. O teste terminava quando o animal chegava à

exaustão, evidenciada pela recusa em continuar a corrida mesmo sob o estímulo (BROOKS &

WHITE, 1978; BECHARA et al., 2008).

Após a realização do TEM, foi registrada a velocidade máxima alcançada (km/h). O

TEM foi realizado antes e após as oito semanas de treinamento físico, possibilitando o cálculo

do delta (Δ) da velocidade a partir da subtração do valor final atingido pelo valor

inicial respectivo a cada animal.
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4.4.1 Protocolo de treinamento aeróbio

Os animais dos grupos CT e FT foram submetidos ao treinamento aeróbio.

O protocolo consistiu em 1h de exercício aeróbio por dia, quatro dias da semana, a uma

intensidade moderada com, inicialmente, 0% de inclinação e a 50% de sua capacidade

máxima de exercício (aferida no TEM) em esteira rolante. Após a primeira semana, a

inclinação foi ajustada para 7% e a velocidade aumentou gradualmente, a cada duas a três

semanas, até o final do protocolo de oito semanas de exercício aeróbio, quando os animais

atingiam 75% da velocidade máxima atingida no TEM inicial. Ao final da oitava semana de

exercício aeróbio, foi realizado outro TEM, a fim de avaliar a evolução da capacidade

máxima de exercício após o treinamento físico (JIA et al., 2014).

4.5 DIETA

Todos os animais receberam a ração comercial Nuvilab Cr-1 (tabela 1), seguindo as

recomendações do Instituto Americano de Nutrição (American Institute of Nutrition)

(REEVES et al., 1993) e água filtrada ad libitum. Os grupos F e FT receberam D-Frutose

(Sigma Aldrich®, St. Louis, MO, EUA) diluída a 10% na água de beber ad libitum

(AHANGARPOUR et al., 2012).
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Tabela 1. Tabela nutricional da ração comercial Nuvlab Cr-1

Informação nutricional em 1 kg de ração

Valor energético

Carboidratos

3.360 kcal ou 14.045 kJ

530 g

Proteína bruta

Extrato etéreo

220 g

40 g

Ingredientes

Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio,

fosfato bicálcico, cloreto de sódio, vitaminas A, D3, E, K2, B1, B6, B12,

niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina,

sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de

cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina e BHT.

4.6 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR

Durante todo o experimento, foi realizado o acompanhamento duas vezes por

semana da ingestão hídrica (com proveta de 1 L) e de ração (com balança de precisão de 0,01

g, MARK S3102, Bel Equipamentos Analíticos LTDA, São Paulo, Brasil). Com os dados de

ingestão hídrica e de ração, foi feito o cálculo de ingestão calórica, multiplicando-se as

quantidades de carboidratos e proteínas (presentes na tabela 1) por 4 quilocalorias (kcal), e de

lipídios por 9 kcal. A ingestão de frutose também foi considerada, sendo fornecidas 4 kcal/g

(MAHAN, 2010).

4.7 AVALIAÇÃO DA MASSA CORPORAL

Para acompanhamento da evolução da massa corporal, todos os animais foram

pesados uma vez por semana em balança de precisão (MARK S3102, Bel Equipamentos

Analíticos LTDA, São Paulo, BR). A curva da massa corporal foi calculada através da

medição individual de peso corporal semanalmente.
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4.8 EUTANÁSIA

A eutanásia dos animais ocorreu ao final da segunda semana experimental e ao final de

todo o protocolo, 72 horas após a última sessão de exercício, com os animais alimentados. Os

animais foram anestesiados com ketamina (Laboratório Virbac S.A., São Paulo, Brasil)

(40mg/kg) e Xilasina (8 mg/kg) (Laboratório Virbac S.A., São Paulo, Brasil) (KULICS et al.,

1999) e a coleta de sangue foi realizada por punção cardíaca.

O sangue coletado foi centrifugado por 15 minutos a 3.500 xG, a 4ºC para obtenção do

soro e foi armazenado a temperatura de -80ºC para análises posteriores, sendo direcionado

para realização de análises bioquímicas. A carcaça eviscerada foi armazenada a -20ºC para

posterior análise da composição corporal pelo método da carcaça.

4.9 INSULINA

Para dosagem de insulina sérica foi realizado o ensaio de ELISA, através de kit de 96

poços (cat. #EZRMI-13K) (EMD Millipore Corporation, Alemanha). A análise consiste,

inicialmente, na captação da insulina presente na amostra, pelo anticorpo aderido à placa,

após as lavagens para retirada dos anticorpos livres foi adicionado a enzima peroxidase e após

uma nova lavagem para retirada da enzima livre foi quantificado o conjugado enzima-

anticorpo imobilizado na presença do substrato 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina por

espectrofotometria na absorbância de 450 nm e corrigida pela leitura a 590 nm.

Uma vez sendo a absorbância diretamente proporcional à quantidade de insulina

mensurada nas amostras, os valores foram obtidos através da interpolação da curva de

referência gerada no mesmo ensaio com padrões com concentrações conhecidas (PAULA et

al., 2010; CHAPAGAIN et al., 2014). O valor mínimo de detecção do ensaio realizado foi de

0,1 ng/mL e a variação intra-ensaio de 3,6%.
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4.10 GLICEMIA BASAL

A glicemia basal foi medida após 5 horas de jejum com sangue retirado da cauda, os

animais de todos os grupos permaneceram apenas com ingestão de água nesse período. A

glicemia foi medida com o auxilio de um medidor automático (ACCU CHECK-Active,

Roche®), baseado na reação glicose-glicose oxidase (ARAGÃO et al., 2007).

4.11 DOSAGEM DE TRIACILGLICEROL

Para realização da coleta de sangue para dosagem de TAG, todos os animais

permaneceram cinco horas em jejum e a coleta de sangue foi realizada na última semana

experimental. O sangue coletado da cauda dos animais foi imediatamente centrifugado a 3500

xG por 15 minutos, o soro obtido foi estocado em freezer -80° C para posteriores análises.

A determinação do TAG foi feita utilizando-se kit comercial LabTest (Minas

Gerais, Brasil), de acordo com o método enzimático colorimétrico. O método consiste na

hidrólise de TAG do soro pela lipase lipoproteica produzindo glicerol livre, que é fosforilado

pela glicerolquinase, cujo produto sofre a ação da glicerol fosfato a qual, em presença de

oxigênio, produz peróxido de hidrogênio. Este, sob ação da peroxidase em presença de um

reagente fenólico (4-clorofenol) e 4- aminoantipirina, produz um composto róseo-

avermelhado (SOUZA et al., 2010).

As dosagens e a curva padrão foram feitas em triplicata em microplacas de 96 poços.

A diluição utilizada foi de 5 μL de soro em 495 μL (diluição 1:100) de água destilada, em

seguida 100μL do reagente colorimétrico foram adicionados aos 100 μL de soro diluído. Após

um período de incubação de 15 minutos a 37° C, a leitura foi realizada por espectrofotometria

na absorbância de 492 nm.
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Uma vez sendo a absorbância proporcional a quantidade de TAG mensurada nas

amostras, os valores foram obtidos através da interpolação da curva de referência gerada no

mesmo ensaio com concentrações conhecidas.

4.12 COMPOSIÇÃO CORPORAL

A composição corporal dos animais foi estimada por método gravimétrico, através da

análise química da carcaça (proteína e gordura corporal) (SOUZA et al., 2011). A carcaça

foi amolecida em autoclave por cerca de 30 minutos e homogeneizada em liquidificador com

água destilada, com o volume (em mL) referente ao peso da carcaça. Foram separadas

alíquotas de 1 g para quantificação do conteúdo proteico e 3 g para quantificação do conteúdo

lipídico. Além desta, a composição corporal também foi estimada através do peso do tecido

adiposo branco e músculo sóleo conforme descritos em itens subsequentes.

4.12.1 Extração de proteína da carcaça

Para avaliação do percentual protéico da carcaça, foi realizada extração das proteínas

nas alíquotas com um grama de homogenato da carcaça com posterior quantificação. Para

extração das proteínas foi adicionado 10 mL de hidróxido de potássio 0,6 M em cada grama

de alíquota, em seguida, a mistura foi incubada a 37°C por uma hora. Os tubos foram

mantidos em agitação durante 15 minutos em temperatura ambiente e, em seguida,

centrifugados a 2000 xG por 10 minutos a 20º C. O sobrenadante foi utilizado para

quantificação de proteínas pelo método de Bradford (1976) por espectrofotometria na

absorbância de 595nm (BRADFORD, 1976). Todas as diluições foram corrigidas e os valores

expressos em percentagem (g de proteína/100g de carcaça).
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4.12.2 Extração de lipídio da carcaça

A avaliação do conteúdo lipídico total foi feita pelo método gravimétrico descrito por

Stansbie et al., 1976 (STANSBIE et al., 1976). As alíquotas de 3 g do homogenato da carcaça

foram colocadas no banho-maria a 70°C com 3 mL de hidróxido de potássio 30%, após 15

minutos foi adicionado 3 mL de etanol absoluto. Após 2 horas, as amostras foram retiradas do

banho-maria e deixadas a temperatura ambiente, em seguida foi feita acidificação com adição

de 2,5 mL de ácido sulfúrico 6M. Para extração dos ácidos graxos totais foram feitas três

lavagens com éter de petróleo. A fração com éter de petróleo e lipídeos foi lavada com 2

mL de água destilada e a fração de água retirada. Os tubos são deixados na capela de exaustão

para total evaporação do éter e então foi realizada a pesagem dos tubos contendo apenas os

lipídeos. Todas as diluições foram corrigidas e os valores expressos em percentagem (g de

lipídeo/100g de carcaça) (SOUZA et al., 2010).

4.13 PESO DO TECIDO ADIPOSO BRANCO

Imediatamente após a eutanásia foi realizada a coleta dos tecidos adiposos

retroperitoneal e epididimal, os quais foram pesados separadamente em balança analítica de

precisão de 0,01 g (MARK S3102, Bel Equipamentos Analíticos LTDA, São Paulo, Brasil).

Para obtenção do peso do tecido adiposo branco foi realizada a soma entre os pesos dos

tecidos retroperioneal e epididimal.

4.14 PESO DO MÚSCULO SÓLEO

Imediatamente após a eutanásia foi realizada a dosagem de proteína corporal, através

da coleta do músculo sóleo dos animais, para quantificação da massa muscular, o qual foi

pesado em balança analítica de precisão de 0,01 g (MARK S3102, Bel Equipamentos

Analíticos LTDA, São Paulo, Brasil).



43

4.15 DOSAGEM DE ISOPROSTANO

A oxidação dos lipídeos também foi mensurada através de um ensaio

de quantificação de isoprostano, que é da família dos eicosanóides de origem não enzimática,

produzido pela oxidação dos fosfolipídios do tecido pelos radicais de oxigênio (MORROW,

et al., 1990).

O ensaio, realizado por kit (Cayman Chemical Company, Michigan, EUA), é baseado

na competição entre o 8-isoprostano e o 8-isoprostano conjugado a fosfatase alcalina (traçador

8-isoprostano) para se ligarem nos sítios de ligação do antissoro já previamente aderido na

placa. Como a quantidade do traçador 8-isoprostano se mantém e a do 8-isoprostano varia a

quantidade do traçador 8- isoprostano que se liga ao antissoro será inversamente proporcional

à concentração de 8-isoprostano no poço.

A quantificação foi realizada por espectrofotometria na absorbância de 420 nm (CHU

et al., 2009). Uma vez sendo a absorbância inversamente proporcional à quantidade de

isoprostano mensurada nas amostras, os valores foram obtidos através da interpolação da

curva de referência gerada no mesmo ensaio com concentrações conhecidas.

4.16 ENZIMA SUPERÓXIDO DISMUTASE

Para dosagem sérica da enzima superóxido dismutase foi realizado o ensaio de

ELISA, através de kit de 96 poços (Cayman Chemical, EUA). A análise consiste,

inicialmente, na avaliação da dismutação de radicais superóxido gerados por oxidase de

xantina e hipoxantina na amostra presente na placa. Após as lavagens para retirada dos

anticorpos livres, foi adicionada a enzima xantina oxidase e após uma nova lavagem para

retirada da enzima livre foi quantificado o conjugado enzima-anticorpo, imobilizado na

presença da reação competitiva entre óxido nítrico e oxigênio, em uma constante de
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velocidade de 6,7 x 109 formando um potente agente oxidante e de nitrato, visto em

espectrofotometria na absorbância de 440 nm.

Uma vez sendo a absorbância diretamente proporcional à quantidade de enzima

superóxido dismutase mensurada nas amostras, os valores foram obtidos através da

interpolação da curva de referência gerada no mesmo ensaio com padrões com

concentrações conhecidas (PAULA et al., 2010; CHAPAGAIN et al., 2014). O valor mínimo

de detecção do ensaio realizado foi de 0,005 U/mL e a variação intra-ensaio de 3,2%.

4.17 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

O tamanho apropriado da amostra de oito animais para cada grupo foi calculado

utilizando a concentração sérica de insulina como desfecho principal e admitindo uma

diferença na media de 5% (tamanho do efeito) e o desvio-padrão também igual a 5%, ambos

obtidos em experimentos preliminares, ajustando o poder do teste estatístico para 0,8 e o erro

alfa para 0,05.

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação

entre os grupos C, CT, F e FT foi realizada utilizando o teste ANOVA one way seguido do

teste post hoc de Student-Newman-Keuls, quando apropriado, para identificar diferenças

significativas, variáveis não paramétricas, como a insulina, foi transformada em logarítimos,

tornando-as paramétricas. Para a análise da evolução da massa corporal e sua comparação

entre os grupos e as curvas concentração resposta, foi utilizado o teste ANOVA two way.

Os dados foram apresentados como media ± erro padrão. A significância estatística

foi considerada quando P bicaudal < 0,05. Todas as análises foram realizadas através do

programa estatístico GraphPad Prism, versão 5.0 (GraphPad Software, Inc).
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5 RESULTADOS

Ao analisar comparativamente o desempenho físico dos grupos nos TEM

inicial e final através da velocidade máxima alcançada (delta=final-inicial) (Gráfico 1), foi

observado que a frutose não é capaz de levar a alterações na capacidade aeróbia máxima com

duas semanas de experimento (Gráfico 1 A), (C: 0,0±0,04 km/h; F: 0,12±0,070; P=0,17).

Em contrapartida, com dez semanas de experimento (Gráfico 1 B) o grupo F

(-0,60±0,25km/h) atingiu menor ganho de velocidade em comparação com os grupos C

(0,02±0,09km/h) e FT (0,57±0,12km/h), bem como o grupo CT (0,53±0,10km/h) apresentou

maior ganho de velocidade no TEM final quando comparado ao grupo C (P<0,001),

mostrando desta forma que o protocolo de treinamento foi efetivo.

Gráfico 1. Delta (Δ) da velocidade máxima alcançada pelos grupos no teste de esforço máximo. A: Após duas
semanas do protocolo experimental. C: Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo
experimental. C: Controle (N=8), CT: Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os
dados estão apresentados com media ±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs F.

Como representado no gráfico 2, a ingestão calórica foi semelhante entre os grupos

(P=0,16). Entretanto, foram verificados diferentes padrões de ingestão das fontes calóricas, já

que tanto a ingestão de ração, quanto a hídrica foram diferentes entre os grupos (gráficos 3 e

4). Os grupos F e FT ingeriram significativamente menos ração e mais água do que os grupos

C e CT (P<0,05).
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Gráfico 2. Média da ingestão calórica diária (kcal/dia) por animal. C: Controle (N=8), CT: Controle Treino
(N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão apresentados com media ± erro padrão.

Gráfico 3. Ingestão de ração diária (g/100g peso) por animal. C: Controle (N=8), CT: Controle Treino
(N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Dados estão apresentados com media ± erro padrão.
*P<0,05 vs C; †P<0,05 vs CT.

Gráfico 4. Ingestão hídrica diária (mL/dia) por animal. C: Controle (N=8), CT: Controle Treino
(N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Dados estão apresentados com media ± erro padrão.
*P<0,05 vs C; †P<0,05 vs CT.
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A representação gráfica da evolução da massa corporal dos grupos ao longo

das dez semanas experimentais pode ser visualizada a seguir (gráfico 5). Todos os grupos

obtiveram um ganho de massa corporal significativo ao longo do período experimental

(P=0,002). Contudo, não houve diferença entre os grupos no que tange ao comportamento do

ganho de massa corporal (P=1,00).

Gráfico 5. Evolução semanal da massa corporal entre os grupos. C: Controle (N=8), CT: Controle Treino
(N=8),F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão apresentados com média ± erro padrão.

O gráfico 6 mostra as concentrações séricas de insulina de duas e dez semanas,

respectivamente. Pode ser observado que com duas semanas de experimento (gráfico 6 A),

antes de iniciar o treinamento aeróbio, o grupo F apresentou maiores valores quando

comparado ao grupo C (F:0,42±0,15ng/mL; C:0,10±0,02ng/mL; P=0,04) . O mesmo resultado

se manteve com dez semanas de experimento, que o grupo F (3,20±0,99ng/mL) apresentou

maiores valores de insulina (P=0,02) quando comparado aos animais do grupo C

(1,30±0,26ng/mL), não havendo diferenças entre os grupos C versus FT (1,58±0,12ng/mL) e

C versus CT (1,08±0,17ng/mL).
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Gráfico 6. Concentração sérica de insulina dos grupos. A: Após duas semanas do protocolo experimental. C:
Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C: Controle (N=8), CT:
Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão apresentados com media
±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs C.

Na segunda e na última semana do protocolo experimental, foi coletado sangue dos

animais após cinco horas de jejum para dosagem da glicose sérica, como pode ser notado

respectivamente nos gráficos 7 A e 7 B. Não houve diferença significativa entre os grupos

experimentais após duas semanas (C:92,7±2,00mg/dL; F:88,6±2,93; P=0,28) e dez semanas

(C:89,84±1,51mg/dL; CT: 93,67±3,13mg/dL; F: 94,08±3,27mg/dL; FT: 98,29±2,34mg/dL;

P=0,06).

Gráfico 7. Concentração sérica de glicose dos grupos. A: Após duas semanas do protocolo experimental. C:
Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C: Controle (N=8), CT:
Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão apresentados com media
±erro padrão. *P<0,05 vs C.

Já em relação ao TAG dos animais em jejum (Gráfico 8), pode-se observar que ainda

com duas semanas (gráfico 8 A) o grupo F apresentou 26% a mais nos níveis comparados ao

grupo C (F: 82,49±7,86mg/dL; C: 65,63±7,80mg/dL; P=0,15). Com dez semanas



49

experimentais (gráfico 8 B), os animais do grupo F (159,6±18,81mg/dL) apresentaram

maiores concentrações de TAG séricos do que os animais do grupo C (83,42±15,15mg/dL)

(P<0,001). Em contrapartida, os animais do grupo FT (77,88±8,68mg/dL) apresentaram

menores valores do que os animais do grupo F e semelhantes aos dos grupos C e CT

(89,69±10,17mg/dL).

Gráfico 8. Concentração sérica triacilglicerol dos grupos. A: Após duas semanas do protocolo experimental. C:
Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C: Controle (N=8), CT:
Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão apresentados com media
±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs F.

Quanto a quantidade de proteína corporal (gráfico 9), não foram observadas diferenças

entre os grupos antes do programa de treinamento aeróbio (C: 23,13±3,24%; F: 25,0±3,46%;

P=0,69), com duas semanas do protocolo (gráfico 9 A). Porém, como já esperado, foram

observados maiores valores de proteína na carcaça dos animais que foram submetidos ao

treinamento físico aeróbio (CT: 12,07±0,84%; FT: 16,53±1,66%) quando comparado aos

animais que permaneceram sedentários (C: 9,30±0,56%; F: 10,54±0,61%) e ainda foram

vistos maiores valores percentuais de proteína na carcaça do grupo FT quando comparado ao

grupo CT (P<0,001) nos animais ao final da décima semana do protocolo (gráfico 9 B).
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Gráfico 9. Quantidade de proteína a cada 100g de carcaça (%). A: Após duas semanas do protocolo
experimental. C: Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C:
Controle (N=8), CT: Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão
apresentados com média±erro padrão. *P<0,05 vs C; †P<0,05 vs CT; ‡P<0,05 vs F.

Em relação ao peso da proteína representada pelo músculo sóleo (gráfico 10),

observamos que ainda com duas semanas (gráfico 10 A), antes do treino, não houve diferença

entre os grupos (C: 0,25±0,00; F: 0,25±0,00; P=0,81), no entanto após o término do programa

de treinamento aeróbio, o grupo CT foi maior que C, e FT maior que F (C:0,31±0,001; CT:

0,35±0,01; F: 0,30±0,01; FT: 0,32±0,01; P=0,01) (gráfico 10 B).

Gráfico 10. Quantidade de proteína a cada 100g de músculo sóleo (g). A: Após duas semanas do protocolo
experimental. C: Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C:
Controle (N=8), CT: Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão
apresentados com media±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs F.

Já em relação a gordura corporal (gráfico 11), com duas semanas (gráfico 11 A) o

grupo F apresentou valores maiores quando comparados ao grupo C (F: 8,8±1,4%; C:

5,136±0,7%; P=0,03). O mesmo foi observado no gráfico 11 B, com dez semanas de

experimento, havendo maiores valores na carcaça dos animais que receberam frutose na

alimentação e permaneceram sedentários (F: 13,6±4,2%) quando comparado aos animais dos
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grupos C (8,9±3,2%) e CT (8,2±2,7%). Ainda é importante observar que os animais do grupo

FT (7,6±4,0%) tiveram seus valores semelhantes aos dos grupos C e CT (P=0,013).

Gráfico 11. Quantidade de lipídeos a cada 100g de carcaça (%). A: Após duas semanas do protocolo
experimental. C: Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C:
Controle (N=8), CT: Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão
apresentados com media±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs F.

Em relação a gordura visceral (gráfico 12), representado pelo peso do TAB, foi

observado que o grupo F apresentou valores maiores comparados ao grupo C

(F:9,96±0,61mg/dL; C:8,03±0,60mg/dL; P=0,04) com apenas duas semanas de experimento

(gráfico 12 A) e não foram observadas diferenças entre os grupos com dez semanas (gráfico

12 B) (C: 10,89±0,48; CT: 9,58±0,60; F: 11,09±0,77; FT: 9,75±0,45; P=0,19).

Gráfico 12. Quantidade do tecido adiposo branco em gramas. A: Após duas semanas do protocolo experimental.
C: Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C: Controle (N=8), CT:
Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão apresentados com media
±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs F.
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Quanto ao isoprostano (gráfico 13), marcador de lipoperoxidação, podemos observar

que com duas semanas (gráfico 13 A) o grupo F já apresenta maiores valores que o grupo C

(C: 88,69±5,08pg/mL; F: 171,8±36,96pg/mL; P=0,04), e que com dez semanas (gráfico 13 B)

os animais do grupo F (393,1±62,34pg/mL) mantiveram maior concentração de isoprostano

(P=0,007) do que os animais do grupo C (190,0±24,05pg/mL), enquanto os animais do grupo

FT (220,9±21,21pg/mL) tiveram valores menores do que os do grupo F, permanecendo com

valores semelhantes aos dos grupos C e CT (227,3±21,71pg/mL).

Gráfico 13. Concentração sérica de isoprostano dos grupos. A: Após duas semanas do protocolo experimental.
C: Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C: Controle (N=8), CT:
Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão apresentados com
media±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs F.

Quanto à enzima superóxido dismutase (gráfico 14), um marcador antioxidante,

podemos observar que com duas semanas de experimento (gráfico 14 A) não houve diferença

entre os grupos (C: 5,20±0,57U/mL; F: 5,16±0,44; P=0,96), no entanto, com dez semanas

(gráfico 14 B) o grupo CT apresentou valores maiores que o grupo C e o grupo FT apresentou

valores maiores que o grupo F (C:5,09±0,34U/mL; CT: 6,41±0,18U/mL; F: 5,64±0,15U/mL;

FT: 7,10±0,09U/mL; P<0,0001).
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Gráfico 14. Concentração sérica de enzima superóxido dismutase. A: Após duas semanas do protocolo
experimental. C: Controle (N=8), F: Frutose (N=8). B: Após dez semanas do protocolo experimental. C:
Controle (N=8), CT: Controle Treino (N=8), F: Frutose (N=8), FT: Frutose Treino (N=8). Os dados estão
apresentados com media±erro padrão. *P<0,05 vs C; ‡P<0,05 vs F.

6 DISCUSSÃO

Neste estudo, foi testada a hipótese de que o treinamento físico aeróbio moderado

minimizaria alterações metabólicas subclínicas induzidas por uma dieta rica em frutose

oferecida a ratos Wistar adultos. Este estudo é de grande importância, uma vez que a presença

de alterações subclínicas, sem a doença propriamente dita estabelecida, como ocorre nos

animais com dieta rica em frutose após apenas duas semanas de experimento, é comumente

vista atualmente na população, em conjunto com a constante exposição a agentes maléficos.

Havendo, portanto, um importante eixo translacional no trabalho.

O treinamento aeróbio, por sua vez, é considerado um importante tratamento não-

farmacológico e de baixo custo (BARRETTO et al., 2004), podendo ser amplamente prescrito

para a população. Assim, torna-se importante conhecer a capacidade do treinamento aeróbio

não só de reverter as alterações metabólicas, como também de impedir o desenvolvimento de

doenças cardiometabólicas, mesmo com o constante estímulo de um agente nocivo.

No presente estudo, foi visto que após dez semanas de experimento, os animais que

ingeriram frutose apresentaram pior desempenho físico quando comparado aos grupos que
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treinaram e ao grupo controle. Isto pode ser explicado, pois sabe-se que a ingestão de frutose

em excesso é responsável por efeitos deletérios, tais como isquemia de células endoteliais,

aumento da produção de proteínas inflamatórias, estresse oxidativo e disfunção endotelial.

Sendo todas essas condições desfavoráveis ao desempenho físico (JOHNSON et al., 2009).

Entretanto, observa-se que o treinamento físico realizado uma hora por dia, quatro

vezes por semana, foi efetivo em melhorar o desempenho aeróbio dos animais. Isso pode ser

afirmado, já que o delta de velocidade foi significativamente maior nos grupos que realizaram

o treinamento aeróbio, os quais tiveram maior ganho de velocidade no final de todo o

protocolo quando comparado com os seus respectivos controles. Além disso, vale ressaltar

que o treino também foi capaz de evitar os danos provocados pela ingestão de frutose, visto

através do grupo FT quando comparado ao seu respectivo controle.

No que diz respeito à ingestão calórica, não houve diferença entre os grupos do

presente trabalho e isso provavelmente se deve ao fato de os grupos que ingeriram frutose

terem ingerido maior volume de líquido e, de forma compensatória, consumido menor

quantidade de ração, mantendo assim a ingestão energética inalterada.

Esse mesmo comportamento de ingestão alimentar foi verificado em outros estudos

(AGRAWAL & GOMEZ-PINILLA, 2012; DE ANGELIS et al., 2012, MORAES-SILVA et

al., 2013) os quais mostram aumento da ingestão hídrica e diminuição da ingestão de ração no

grupo que recebeu frutose quando comparado ao grupo controle em animais que ingeriram

10% de frutose diluída em água por oito semanas (DE ANGELIS et al., 2012, MORAES-

SILVA et al., 2013) ou mesmo quando os animais foram submetidos durante seis semanas a

ingestão de 15% de frutose diluída em água (AGRAWAL & GOMEZ-PINILLA, 2012). Essa

predileção pela ingestão de água adicionada de frutose observada neste e nos estudos
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supracitados, ocorreu, provavelmente, devido ao sabor adocicado proveniente da frutose,

propriedade agradável a ratos e outros animais (ACKROFF & SCLAFANI 2004).

É importante observar que os animais do grupo frutose apresentavam maiores

concentrações séricas de insulina, hormônio capaz de estimular secreção de leptina, indutor de

saciedade, corroborando com a informação supracitada de ingestão compensatória. Porém, já

foi mostrado que o aumento da insulina causada pelo excesso da ingestão de frutose não leva

ao aumento da leptina nem em ratos magros nem em obesos (SUGA et al., 2000). Assim, a

alta ingestão de frutose atenua o estímulo da insulina em promover a secreção de leptina pelos

adipócitos, provavelmente por levar a um quadro de resistência à insulina (MOHAMED-ALI,

et al., 1997; MUELLER et al., 1998; SUGA et al., 2000).

Já foi mostrado (DE ANGELIS et al., 2012) que camundongos que receberam 10% de

frutose na água de beber por oito semanas tiveram ganho de massa corporal semelhante aos

animais que ingeriram somente água durante o período experimental. Esses resultados estão

de acordo com os dados observados no presente estudo.

Contudo, um estudo realizado em ratos Wistar verificou ganho de massa corporal

maior no grupo que recebeu frutose a 10% na água de beber por dez semanas, em comparação

aos grupos controle que realizou treinamento ou mesmo frutose que realizou treinamento

(MORAES-SILVA et al., 2013). Neste estudo os animais iniciaram o experimento com,

aproximadamente, 251 gramas, enquanto no presente estudo a massa corporal média inicial

dos animais foi de 336 gramas. Essa menor massa corporal dos animais no início do protocolo

pode justificar o maior estímulo ao ganho nos animais com dieta rica em frutose. Entretanto, é

importante ressaltar que diversos estudos não mostram alteração de ganho de massa corporal

nos animais que fizeram ingestão de dieta rica em frutose. Além disso, foi publicada uma
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meta-análise em 2012 (SIEVENPIPER et al., 2012) que mostrou que a ingestão de frutose

com dieta isocalórica não tem efeito sobre o ganho de massa corporal.

Também foi visto que apesar da glicemia de jejum ser semelhante entre os grupos,

como observado em diversos estudos (BRITO et al., 2008; DE ANGELIS et al., 2012;

MORAES-SILVA et al., 2013), a insulina, foi maior no grupo que recebeu sobrecarga de

frutose tanto após duas quanto após dez semanas de dieta rica em frutose. Esse aumento da

insulina pode ter ocorrido como consequência do aumento de ácidos graxos não-esterificados,

presente em animais com dieta rica em frutose, já que o aumento de diacilglicerol leva a

importantes alterações na via de sinalização de insulina, com destaque para o aumento da

proteína cinase C (PKC) que fosforila a proteína do substrato do receptor de insulina (IRS1)

em resíduos de serina e treonina, ao invés de tirosina, inativando-a. Assim, a continuidade do

tratamento com frutose, pode levar a redução da atividade da via de sinalização de insulina,

diminuindo translocação de GLUT-4 para membrana celular, como consequência da

diminuição da sensibilidade à insulina, podendo gerar um quadro de hiperglicemia (GRIFFIN

et al., 1999; KRSSAK et al., 2004).

Além disso, estudos mostram que o aumento da ingestão de frutose ocorre

concomitantemente com a diminuição da atividade da piruvato desidrogenase cinase (PDK).

Esta enzima leva a diminuição da ativação da proteina cinase B (PKB ou AKT) e,

consequentemente, diminuição da translocação de GLUT-4 para membrana celular

(STANSBIE et al., 1978). Como demonstrado em um estudo recente (LI et al., 2014), há

aumento da fosforilação no resíduo 307 de serina da IRS1, inativando-a e, assim, diminuindo

a razão pAKT/AKT no tecido adiposo de ratos tratados com frutose.

Os animais com alta ingestão de frutose tiveram ainda aumento nas concentrações de

TAG séricos. Um estudo reportou (HERMAN et al., 1970) que ratos alimentados com dieta



57

rica em frutose mantiveram concentrações elevadas de TAG sérico durante todo o período de

tratamento (cem dias). Esse aumento de TAG parece estar relacionado com a via de

metabolização da frutose no fígado, uma vez que não há um processo de retroalimentação

negativa, ocorrendo de forma contínua a produção de piruvato e acetil-CoA, que culmina na

produção de TAG (PARK et al., 1992; SAMUEL, 2011).

Ainda no presente estudo, o treinamento físico aeróbio mostrou ser capaz de prevenir

o aumento das concentrações de TAG no soro dos animais com alta ingestão de frutose,

observado após dez semanas de experimento, mesmo com a constante presença do agente

nocivo, mantendo os valores semelhantes aos do grupo controle. Isto pode ser observado

através do aumento, mesmo que não significativo, de 26% nos animais alimentados com duas

semanas de frutose quando comparado aos animais do grupo controle; que foi revertido com o

treino aeróbio. Este resultado converge com os encontrados em outro estudo (DONATTO, et

al., 2013), o qual mostrou que oito semanas de treinamento aeróbio foi capaz de reduzir os

níveis séricos de TAG de ratos Wistar machos com alterações sublínicas.

Em adição, foi observado maior quantidade de massa muscular nos grupos que

realizaram treinamento (CT e FT) quando comparados com os grupos que permaneceram

sedentários (C e F). Isto pode ser observado através da quantificação da proteína da carcaça e

do peso do músculo sóleo, que não apresentaram diferenças entre os grupos com duas

semanas de experimento, apresentando valores maiores apenas após o programa de

treinamento aeróbio, ou seja, com oito semanas de exercício, enfatizando desta forma, o

benefício do treino mesmo com a exposição concomitante ao agente nocivo. Esses dados

convergem com os resultados de um estudo que mostrou que o treinamento aeróbio em esteira

aumenta a massa proteica, bem como a densidade mineral óssea de ratos (NORMAN et al.,

2000). É importante considerar que o protocolo do presente estudo consistiu em corrida em
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esteira, quatro vezes por semana, com velocidade moderada (50 a 75% da velocidade máxima

alcançada no TEM), porém com inclinação que variou de 0% no início do protocolo a 7% a

partir da segunda semana do protocolo o que pode ter colaborado com o quadro de hipertrofia

muscular nos animais que realizaram o treinamento (NORMAN et al., 2000).

Já com relação à gordura corporal, com apenas duas semanas o grupo alimentado com

frutose apresentou maior valor de lipídeos da carcaça, sendo este resultado mantido com dez

semanas de exposição ao nutriente em questão. Desta forma, o presente estudo observou

resultados que corroboram com estudos anteriores, como um publicado em 2012 (MORRIS et

al., 2012) que mostrou que animais que receberam frutose diluída 10% na água somente no

período diurno ou somente no período noturno, após seis semanas apresentaram aumento da

massa de gordura em comparação ao grupo controle. É importante observar que mesmo

misturada à ração (60% de frutose), a frutose foi capaz de aumentar gordura corporal dos

animais após um período de onze semanas (ZAMAN et al., 2011). Assim, estes resultados

sugerem que a frutose, mesmo não alterando o peso dos animais, é capaz de levar a alteração

na composição corporal por aumento de gordura corpórea.

Tendo em vista que as adipocinas desempenham um papel importante na homeostasia

energética, sensibilidade à insulina, resposta imunológica e doença vascular (PRINS JB,

2002; FANTUZZI, 2005; GREGOIRE FM, 2001; XU et al., 2003), seu aumento através da

gordura corporal é capaz de levar a um quadro inflamatório, provocando resistência à insulina

e aumento do estresse oxidativo (COSTA et al., 2006). Em contrapartida, o treinamento

aeróbio apresentou importantes resultados referentes a estes parâmetros, podendo ser

observado no presente estudo nos animais que ingeriram frutose e treinaram, os quais não

apresentaram aumento de gordura corporal, capaz de explicar o fato do não aparecimento

destes efeitos maléficos no grupo em questão.
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Como já esperado (BUSSEROLLES et al., 2003), o presente estudo demonstrou

aumento do estresse oxidativo, mensurado através do isoprostano nos animais com excesso de

frutose na alimentação. Com apenas duas semanas de exposição à frutose, os animais

apresentaram valores maiores de isoprostano em comparação aos que não foram submetidos a

esta dieta, porém, foi possível observar que o treinamento aeróbio foi capaz de reverter este

ambiente oxidativo concomitante à dieta rica em frutose. Quanto ao marcador antioxidante, a

enzima superóxido dismutase, sua atividade foi semelhante antes do início do programa de

treinamento aeróbio, sendo este aumentado nos animais submetidos ao treinamento, mesmo

com a constante presença de frutose, sugerindo que o treino é um eficaz tratamento para

diminuição o estresse oxidativo. Esses resultados corroboram com os dados da literatura

(BUSSEROLLES et al., 2003) e podem ser explicados por elevações nas espécies reativas de

oxigênio (ROS), os quais interferem, inclusive, na biodisponibilidade de óxido nítrico, que é

um importante vasodilatador (TANIYAMA & GRIENDLING, 2003).

Como mencionado anteriormente, a alta ingestão de frutose leva a aumento na

ativação da PKC que, por sua vez, leva ao aumento de produção das ROS através da ativação

do NADPH dependente de PKC, culminando na produção do radical livre ânion superóxido

(TALIOR et al., 2005). Adicionalmente, é importante lembrar que as ROS tem efeitos

deletérios nas proteínas, lipídios e DNA, e alta exposição a essas moléculas promovem danos

severos ao tecido, levando até a morte celular (EVANS et al., 2002). Assim a frutose leva ao

aumento do estresse oxidativo quando consumida em excesso.

Em contrapartida, o treinamento aeróbio foi capaz de aumentar a atividade de uma

importante enzima antioxidante, a superóxido dismutase, isso ocorreu provavelmente pois o

treinamento aeróbio é capaz de impedir a diminuição da expressão de enzimas antioxidantes,

como a glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase em diferentes tecidos
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(ventrículo esquerdo, músculo esquelético e aorta torácica) causada pelo aumento da ingestão

de frutose (MEDEIROS, et. al., 2016). Assim, o treinamento aeróbio parece ser capaz de

aumentar a capacidade antioxidante, se sobrepondo aos efeitos oxidativos causados pela alta

ingestão de frutose.

Diante do supracitado, vimos que o protocolo de treinamento aplicado nesse estudo

também foi capaz de impedir o aumento das concentrações de insulina sérica dos animais com

ingestão alimentar rica em frutose, e levar a diminuição do estresse oxidativo e aumento da

atividade antioxidante. Essas respostas também foram vistas em homens que após oito

semanas de treinamento aeróbio de média a alta intensidade tiveram diminuição nas

concentrações plasmáticas desses marcadores (SANTILLI et al., 2013).

Considerando o crescente aumento do consumo de frutose mundialmente, vale

ressaltar a importância de estudos como este que tentem demonstrar os efeitos benéficos e os

mecanismos associados à prática regular de exercício físico sobre o metabolismo em

indivíduos com alterações subclínicas. Esses estudos teriam grande impacto na saúde pública,

através da diminuição da utilização de medicamentos e do número de internações e,

consequentemente, redução da morbimortalidade cardiovascular.

7 CONCLUSÃO

A ingestão de uma dieta isocalórica, com frutose diluída a 10% na água, pelo período

de duas semanas foi capaz de levar ao aparecimento de alterações na composição corporal e

alterações metabólicas subclínicas, ou seja, de criar um modelo animal de doença metabólica

precoce em ratos Wistar machos. Já o treinamento aeróbio de intensidade moderada por oito

semanas foi capaz de evitar o aumento da gordura corporal, aumentar massa magra e prevenir

o aparecimento de síndrome metabólica, bem como reverter as alterações subclínicas, mesmo

com a constante presença do agente nocivo.
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