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RESUMO 

 
Kindlovits, Raquel. Efeito do treinamento aeróbio em marcadores celulares no 
ventrículo esquerdo de modelo com risco cardiometabólico induzido por dieta 
rica em frutose. 2019. Defesa (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  
 
INTRODUÇÃO: Durante o processo de desenvolvimento das doenças 
cardiovasculares (DCV) ocorrem alterações na vascularização do miocárdio, na 
proliferação celular, apoptose, na expressão e ativação de proteínas e na modulação 
por microRNAs (miRNAs). Sabe-se que o treinamento aeróbio é importante na 
prevenção das DCV, porém não se sabe se ele é capaz de prevenir alterações 
cardíacas em um modelo com risco de desenvolvimento da doença cardiometabólica 
e os mecanimos associados a esse processo. OBJETIVOS: Investigar o possível 
impacto do treinamento aeróbio como ação preventiva no desenvolvimento de 
alterações no ventrículo esquerdo (VE) de ratos Wistar durante a instalação da 
doença cardiometabólica. MÉTODOS: Ratos Wistar machos e adultos, foram 
alocados em 2 grupos: Controle (C): n=24 e Frutose (F): n=24. Após duas semanas 
com admnistração de 10% de frutose, parte dos animais foi eutanasiada, tendo o 
soro e os tecidos armazenados. Após, cada grupo foi subdividido em dois grupos: 
sedentários (C e F): n=8 e treinados (CT e FT): n=8, sendo oito semanas de 
treinamento aeróbio de intensidade moderada em esteira. Após 10 semanas, foi 
realizada a expressão protéica da via de sinalização de insulina (Western Blot), 
apoptose (citometria de fluxo), endotelina-1 (ET-1) sérica (ELISA) e miRNAs por RT-
qPCR. RESULTADOS: IRßp aumentou no grupo FT (P=0,03), corroborando com o 
aumento da PI3K neste grupo em comparação ao C e CT (P=0,01), sua forma total 
não apresentou diferença (P=0,50).  Houve ativação da via PI3K/AKT com maiores 
níveis da AKT (P=0,03) e sua forma fosforilada (P=0,02) nos grupos CT, F e FT. 
P70S6K fosforilada não apresentou diferenças (P=0,59). eNOS foi semelhante entre 
os grupos, tanto em sua forma total (P=0,64) quanto fosforilada (P=0,23). ERK 
fosforilada aumentou nos animais treinados (P=0,01) e sua forma total foi 
semelhante entre os grupos (P=0,15), a p38MAPK também foi semelhante entre os 
grupos (P=0,73). Ainda, não foram constatadas diferenças nos miRNAs-126 
(P=0,68), e -195 (P=0,12). A quantificação de ET-1 foi semelhante (P=0,11) entre os 
grupos, bem como a apoptose no VE (P=0,57). CONCLUSÃO: No desenvolvimento 
da DCV houve ativação de vias de síntese proteica. Já a intervenção com 
treinamento aeróbio estimulou além da síntese proteica, ativação de via de 
proliferação celular, sugerindo alterações fisiológicas. Entretanto, o protocolo de 
treinamento não influenciou a expressão de miRNA angiogênico e apoptótico, níveis 
séricos de ET-1 e apoptose em cardiomiócitos. 
 
Palavras-chave: cardiomiócitos, insulina, miRNA, endotelina, treinamento aeróbio 
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ABSTRACT 
 
Kindlovits, Raquel. Effect of aerobic training in cell markers in the left ventricle 
on a cardiometabolic risk model induced by high-fructose diet. 2019. Defense 
(Master in Cardiovascular Science) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2019.  
 
INTRODUCTION: Changes in myocardial vascularity, cell proliferation, apoptosis, 
protein expression and activation, and modulation by microRNAs (miRNAs) occur 
during the development of cardiovascular diseases (CVD). It is known that aerobic 
training is important in the prevention of CVD, but it is not known if it is able to 
prevent cardiac changes in a model with risk of developing cardiometabolic disease 
and the mechanisms associated with this process. OBJECTIVES: To investigate the 
possible impact of aerobic training as a preventive action in the development of left 
ventricular (LV) changes in Wistar rats during cardiometabolic disease. METHODS: 
Male and adult Wistar rats were allocated in 2 groups: Control (C): n=24 and 
Fructose (F): n=24. After two weeks with administration of 10% fructose, part of the 
animals was euthanized, the serum and tissues stored. After, each group was 
subdivided into two groups: sedentary (C and F): n = 8 and trained (CT and FT): n=8, 
with eight weeks of aerobic training of moderate treadmill intensity. After 10 weeks, 
the expression of the insulin signaling pathway (Western Blot), apoptosis (flow 
cytometry) and endothelin-1 (ET-1) serum (ELISA) and miRNAs by RT- qPCR. 
RESULTS: IRβ increased in the FT group (P=0.03), corroborating with PI3K increase 
in this group compared to C and CT (P=0.01), its total form did not present difference 
(P=0.50). There was activation of the PI3K/AKT pathway with higher levels of AKT 
(P=0.03) and its phosphorylated form (P=0.02) in the CT, F and FT groups. 
Phosphorylated P70S6K showed no differences (P=0.59). eNOS was similar among 
the groups, both in their total form (P=0.64) and phosphorylated (P=0.23). 
Phosphorylated ERK increased in trained animals (P=0.01) and their total form was 
similar among groups (P=0.15), p38MAPK was also similar among groups (P=0.73). 
Also, no differences were observed in miRNAs-126 (P=0.68), and -195 (P=0.12) 
weeks. The ET-1 quantification was similar (P=0.11) among the groups, as well as 
the LV apoptosis (P=0.57). CONCLUSION: In the development of CVD there was 
activation of protein synthesis pathways. However, the intervention with aerobic 
training stimulated besides the protein synthesis, activation of cell proliferation 
pathway, suggesting physiological alterations. However, the training protocol did not 
influence the expression of angiogenic and apoptotic miRNA, ET-1 serum levels and 
apoptosis in cardiomyocytes.  
 
Key words: cardiomyocytes, insulin, miRNA, endothelin, aerobic training 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Fatores de risco modificáveis, tais como uma dieta inadequada e inatividade 

física (Basciano et al., 2005), podem contribuir para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (DCV), podendo ser visto através de alterações moleculares, 

celulares, endoteliais e metabólicas, culminando assim para um risco elevado de 

morbidade e mortalidade mundial pela doença (Ignarro et al., 2007).  

Portanto, é importante compreender a história natural do processo 

fisiopatológico da DCV para se desenvolver estratégias e mecanismos capazes de 

minimizar sua progressão, diminuindo seu impacto metabólico e molecular evitando, 

assim, o estabelecimento da doença. Esses entendimentos são particularmente 

relevantes uma vez que, apesar dos grandes avanços na prevenção e tratamento, 

as DCV continuam liderando as causas de morte em todo o mundo (Sposito et al., 

2007). 

Alterações metabólicas subclínicas, como a hiperinsulinemia e o aumento do 

triacilglicerol (TAG) sérico podem ser notados previamente à instalação da DCV 

(Medeiros et al., 2016). Em conjunto com os dois fatores colocados, o aumento da 

gordura abdominal, a hiperglicemia e os baixos níveis circulantes de lipoproteína de 

alta densidade (HDL) resultam em uma patologia conhecida como síndrome 

metabólica (SM) (Reaven, 2004). Devido aos efeitos adversos desse conjunto de 

fatores na fisiopatologia das DCV (Eckel et al., 2010), adultos com essas alterações 

são duas vezes mais propensos a desenvolverem SM nos próximos 5-10 anos 

quando comparados com adultos sem essas perturbações (Eckel et al., 2010). 

Neste contexto, o atual padrão de dieta da população revela um aumento no 

consumo de frutose, que tem sido positivamente correlacionado com o 

aparecimento de alterações moleculares e histológicas em cardiomiócitos (Malerbi 

et al., 1996, Medeiros et al., 2017) além de prejuízo no endotélio, pelo aumento dos 

níveis de endotelina-1 (ET-1) (Lin et al., 2015). 

Curiosamente, o consumo de alto teor de frutose, mesmo que por algumas 

semanas provoca distúrbios metabólicos, como hiperinsulinemia e resistência à 

insulina devido a alterações nas vias de sinalização de insulina, como mostrado em 

modelos experimentais (Li et al., 2014). Adicionalmente, o consumo de frutose 

também é capaz de aumentar TAG séricos em seres humanos (Silbernagel et al., 
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2011), níveis de ET-1 (Zhao et al., 2009) e desenvolver em indivíduos um alto risco 

cardiometabólico. 

Em relação aos potenciais mecanismos fisiopatológicos envolvidos no 

desenvolvimento da DCV pela frutose, está a lesão endotelial, com maior expressão 

de ET-1 (Babacanoglu et al., 2013) e a nível histológico prejuízo na vascularização e 

hipertrofia de cardiomiócitos (Medeiros et al., 2016), bem como prejuízo na via de 

sinalização de insulina, com maior expressão de proteínas associadas a alterações 

cardíacas patológicas (Sanguesa et al., 2017) que desempenham um papel 

importante no desenvolvimento da DCV. Em adição, durante a instalação da DCV 

parece existir influência em âmbito genético, com maior expressão de microRNAs 

(miRNAs) associados ao desenvolvimento da DCV (Sud et al., 2017).  

Portanto, mecanismos endoteliais e moleculares subjacentes ao aparecimento 

da DCV e sua progressão podem ajudar a identificar indivíduos sob alto risco 

cardiometabólico e pode ser uma estratégia importante na redução da incidência da 

doença. Assim, é possível conhecer e aplicar tratamentos capazes de evitar a 

progressão e instalação da DCV, além de poder auxiliar na reversão das alterações 

metabólicas subclínicas, como a resistência à insulina. 

 Considerando a informação descrita acima, é clinicamente relevante 

identificar os mecanismos intrínsecos pelos quais esses tratamentos podem prevenir 

o desenvolvimento de alterações em cardiomiócitos mesmo com a exposição a um 

agente nocivo. 

Neste contexto, já se sabe que o treinamento diminui a expressão de ET-1 e 

aumenta a biodisponibilidade de substâncias vasodilatadoras, como o óxido nítrico 

(NO) (Medeiros et al., 2016, Murias et al., 2013, Olver et al., 2017), aumenta a 

expressão de proteínas associadas a eventos fisiológicos de angiogênese e anti-

inflamatórias (Medeiros et al., 2016) e ainda, aumenta a expressão de miRNAs 

angiogênicos e anti-apoptóticos (Neves et al., 2014). Sendo assim, o treinamento 

aeróbio é reconhecido como um tratamento não farmacológico para distúrbios 

cardiometabólicos, capaz de promover um ambiente molecular fisiológico 

(Chobanian et al., 2003). 

Curiosamente, ainda não estão totalmente elucidados os mecanismos que o 

treinamento aeróbio consegue atuar prevenindo o desenvolvimento de alterações 

moleculares e celulares em cardiomiócitos de ratos Wistar durante o processo de 
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instalação da doença cardiometabólica. Esta questão é de particular importância 

uma vez que, no cenário clínico, indivíduos com alto risco cardiometabólico e com 

alterações em cardiomiócitos podem se beneficiar de uma medida terapêutica capaz 

de mudar a história natural do processo fisiopatológico. 

Neste contexto, este trabalho reproduz uma situação comum no cenário atual, 

permitindo acompanhar um modelo de alto risco cardiometabólico provocado por 

uma dieta rica em frutose por oito semanas a aplicação concomitante do treinamento 

aeróbio de intensidade moderada como prevenção não farmacológica, e permitindo, 

portanto, acompanhar a nível molecular e endotelial todo o curso natural do 

desenvolvimento da DCV antes de sua instalação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Doenças cardiovasculares 

 

As DCV lideram as causas de morte no mundo (WHO, 2014) e sugere-se que 

essa alta incidência seja causada, principalmente, por fatores de risco modificáveis, 

tais como a alimentação e o sedentarismo (Basciano et al., 2005). 

No Brasil, as DCV representam cerca de 30% dos óbitos, sendo a doença que 

mata duas vezes mais que todos os tipos de câncer, duas vezes e meia mais que 

todos os acidentes e mortes por violência e seis vezes mais do que as infecções, 

incluídas as mortes por síndrome de imunodeficiência adquirida (SBC, 2017). A 

estimativa é que as DCV levem à morte, nos anos de 2015 e 2016, de 350.000 

brasileiros. A informação está registrada no Cardiômetro, ferramenta de alerta que a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia inaugurou no final de 2016 e que registra, 

momento a momento, o número de mortes causadas por cardiopatias (SBC, 2017).  

Ao se analisar a epidemiologia das DCV, verifica-se neste início de século o 

mesmo comportamento que tinham as grandes endemias dos séculos passados. 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que 17,5 milhões de 

pessoas tenham vindo a óbito por DCV em 2012, representando 31% de todas as 

mortes em nível global. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões tenham ocorrido 

devido às doenças coronarianas e 6,7 milhões devido a acidentes vasculares 

encefálicos. Outro dado alarmante é o fato de que mais de 3/4 das mortes por DCV 

ocorrem em países de baixa e média renda. Ainda segundo a OMS, e considerando 

que as DCV são um subtipo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), das 16 

milhões de mortes de pessoas com menos de 70 anos por DCNT, 82% acontecem 

em países de baixa e média renda e 37% são causadas por DCV (WHO, 2014).  

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

estejam associados a fatores de risco já conhecidos (WHO, 2014). São 

considerados mais importantes os fatores que apresentam alta prevalência em 

muitas populações, os que têm impacto independente e significativo no risco para 

doenças isquêmicas e acidente vascular encefálico e os modificáveis ou 

passíveis de controle. Por apresentarem esses três critérios de relevância, a OMS 

enfatizou o controle do diabetes mellitus, da obesidade, da inatividade física, do 

uso do tabaco, da hiperlipidemia e da hipertensão arterial (WHO, 2004). Tais 
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fatores de risco supracitados, além de serem importantes contribuintes para a 

incidência das DCV, podem auxiliar no desenvolvimento e progressão da 

hipertrofia cardíaca, observada na insuficiência cardíaca (IC). 

Dentre as múltiplas causas de DCV, a IC destaca-se como uma síndrome 

crônica e progressiva, caracterizada pela incapacidade do coração em adequar sua 

ejeção às necessidades metabólicas do organismo. Está associada a readmissões 

hospitalares, baixa qualidade de vida, risco de morte precoce e geradora de altos 

custos para o sistema de saúde, sendo então, o entendimento do comportamento da 

mortalidade por DCV um subsídio para medidas de prevenção e controle quanto à 

sua ocorrência (Aliti et al., 2011). 

A hipertrofia cardíaca por sua vez, é classificada como fisiológica ou 

patológica. A fisiológica é considerada um mecanismo adaptativo e reversível do 

músculo cardíaco, comumente presente em atletas de alto rendimento (Ghorayeb et 

al., 2005). O cardiomiócito é ricamente inervado e vascularizado, sem sinais de 

fibrose, o que garante a função cardíaca normal para atender às necessidades 

hemodinâmicas do atleta (Abel et al., 2011).  

Em contrapartida, a hipertrofia cardíaca patológica é caracterizada por um 

espessamento anormal da parede cardíaca muscular, principalmente, do ventrículo 

esquerdo (hipertrofia do ventrículo esquerdo, HVE) frente à sobrecarga pressórica 

ou volumétrica desencadeada por fatores como hipertensão arterial sistêmica, 

estenose aórtica, valvulopatias e infarto agudo do miocárdio (Garcia et al., 2008). 

Esse padrão patológico tem sido intensamente estudado na busca dos mecanismos 

que determinam a sua evolução para IC, uma vez que esta é grande responsável 

pelas causas de mortalidade precoce, sendo a via final de uma cardiopatia que não 

teve tratamento prévio adequado. Desta forma, o conhecimento dos mecanismos 

prévios a sua instalação é de grande importância para o desenvolvimento de 

tratamentos corretos que evitem sua progressão (Aliti et al., 2011). 

Considerando à relevância das DCV no perfil de morbimortalidade mundial, 

em 2002 a OMS reafirmou como estratégia fundamental para a redução do 

problema o monitoramento e vigilância das DCV e de seus principais fatores de 

risco (Brundtland, 2002) como alimentação, que teve aumento no consumo de 

carboidratos e sedentarismo. Portanto, torna-se importante conhecer as causas e 

seus mecanismos, bem como maneiras de prevenir ou minimizar o impacto dessa 

doença. 
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 2.2. Frutose 

 

No ano de 1960, a indústria alimentícia desenvolveu e colocou em uso 

tecnologias que permitiram a extração do amido de milho, hidrólise de amido de 

milho em glicose e conversão de parte da glicose em frutose através de 

isomerização enzimática (Marshall et al., 1957). Esse processo resultou na produção 

de adoçantes derivados do milho, entre os quais se encontrava o xarope de milho 

com alto teor de frutose (HFCS) (Hanover et al., 1993). 

 O alto poder adoçante do HFCS, as suas propriedades organolépticas, a sua 

capacidade de conferir vida útil longa a produtos industrializados, juntamente com o 

seu baixo custo, contribuíram para o aumento muito rápido do seu consumo, em 

detrimento a sacarose (Tappy et al., 2010). O HFCS pode ser produzido com várias 

proporções de frutose e glicose, sendo a mais utilizada a HFCS-55, que contem 55% 

de frutose e 45% de glicose (Tappy et al., 2010). A figura 1 representa a mudança ao 

longo de anos do consumo de sacarose e de HFCS como adoçante nos Estados 

Unidos. 

  

Figura 1. Consumo de sacarose e de xarope de milho com alto teor de frutose (HFCS) nos Estados 
Unidos (adaptado de Tappy L. et al. 2010). 

 

Em todo o mundo, pode ser observado alteração no padrão alimentar da 

população, essa transição vem ocorrendo há décadas, e acontece, principalmente, 

devido ao estilo de vida atual, que faz com que as pessoas dediquem menos tempo 

a atividades como aquisição de alimentos e produção de refeições mais naturais e 

saudáveis (Basciano et al., 2005). 
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 Concomitante a este fato, a disponibilidade de alimentos altamente 

processados, de baixa qualidade nutricional, ricos em gorduras saturadas, colesterol, 

açúcares e sódio vêm se tornando cada vez maior. Esses produtos são, em sua 

grande maioria, de baixo custo, práticos e atrativos, fatos que estimulam seu 

consumo crescente e habitual (Basciano et al., 2005). 

 Em 2016 no Brasil, a média nacional do percentual de adultos (indivíduos 

maiores que 18 anos) que consumiam refrigerantes não dietéticos durante cinco ou 

mais dias por semana foi de 16,5%, segundo o ralatório da Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) 

(VIGITEL, 2017). Alguns municípios se destacam, como Natal que apresentou os 

menores percentuais (6,1%), enquanto que Porto Alegre foi a capital com o maior 

consumo de refrigerantes entre adultos (26,3%). A cidade do Rio de Janeiro 

apresentou uma prevalência de 20,1% (VIGITEL, 2017). Esses dados são 

importantes para constatar que, inclusive no Brasil, há alta ingestão de carboidratos 

pela população, já que o produto supracitado é excessivamente adoçado com 

sacarose e HFCS (VIGITEL, 2017).  

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

aumento do consumo do HFCS, uma vez que ele é amplamente utilizado como 

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

biscoitos, molhos de salada e geléias (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 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 e DCV, tais quais: hipertensão arterial moderada, intolerância 

à glicose, resistência à insulina, hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia, que foram 

observadas em ratos pela alimentação prolongada com dieta contendo elevado teor 
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deste açúcar (Zecchin et al., 2003). Por essa razão, ratos alimentados com esse tipo 

de dieta têm sido utilizados como modelo experimental de alto risco 

cardiometabólico humano (Moura et al., 2008, Rayssiguier et al., 2006, Sanchez-

Lozada et al., 2007).  

 

  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 

(Parks et al., 2008). 

Nos hepatócitos, a frutose é fosforilada pela frutoquinase 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). 

O destino metabólico da glicose e da frutose no hepatócito são os mesmos, 

porém as vias enzimáticas divergem entre si. A glicose é fosforilada, através da 

enzima glicoquinase, a glicose-6-fosfato que, por sua vez, é convertida a 

frutose-6-fosfato e depois a frutose-1,6 bifosfato através da enzima 

fosfofrutoquinase, gerando dihidroxiacetona-P e gliceraldeído-3-P (figura 3). 

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 fosfofrutoquinase, 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 et al., 1976). 

Este processo de retroalimentação negativa não ocorre na via da frutose 

(Tornheim et al., 1976) na qual não há o processo de retroalimentação negativa à 

conversão de frutose em frutose-1P, através da enzima frutoquinase, havendo 

produção de gliceraldeído e dihidroxiacetona-P e, mais adiante, a produção de TAG. 

A conversão realizada por essa enzima é dependente da molécula de ATP, assim há 
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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). 

 

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 que levam ao 

comprometimento cardiometabólico. A depleção de ATP nas células endoteliais 

pode levar a isquemia (Bode et al., 1973, Maenpaa et al., 1968), estimular a 

produção de citocinas inflamatórias (Bode et al., 1973), estresse oxidativo 

(Maenpaa et al., 1968) e disfunção endotelial (Katakam et al., 1998). Já o ácido 

úrico atua inibindo a produção endotelial de NO, estimula a produção de proteína C 

reativa e a inflamação dos adipócitos (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 
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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 et al., 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, favorece o processo de aterogênese, 

que é um dos primeiros estágios da alteração na função da camada de células 

que reveste internamente os vasos sanguíneos, o endotélio (Caballero et al., 

2008). 

Considerando que já está bem sedimentada a informação sobre o consumo 

de frutose no estabelecimento de modelo de alto risco cardiometabólico  

por meio de alterações metabólicas como a resistência à insulina, (Katakam et al., 

1998, Medeiros et al., 2016), e que o consumo deste nutriente tem aumentado 

expressivamente nas últimas décadas (Bray et al., 2004), tornam-se necessários 

estudos de mecanismos para compreender e prevenir tais alterações diante da 

exposição a este agente nocivo.  

 

2.3. Resistência à insulina 

 

Sabe-se que a insulina possui efeitos benéficos no coração, tais como a 

otimização do uso de substratos pelos cardiomiócitos, o aumento do fluxo 

coronariano, efeito anti-inflamatório e também ações diretas anti-apoptóticas nas 

células miocárdicas (Gus et al., 2015). Em contrapartida, a resistência à insulina (RI) 

constitui um importante fator de risco para o desenvolvimento das DCV. 

Adicionalmente, o padrão de vida da população tem conjuntamente contribuído para 

o aumento da incidência desta alteração no metabolismo da glicose.  

Sabe-se que a RI é uma condição genética ou adquirida, na qual 

concentrações fisiológicas de insulina provocam uma resposta subnormal na 

captação de glicose pelas células, especialmente nos hepatócitos, células 

musculares esqueléticas e nos adipócitos. Em conseqüência da menor captação de 

glicose, torna-se necessária uma maior produção de insulina pelo pâncreas para a 

manutenção dos níveis glicêmicos normais, aumentando-se desta forma os níveis 
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circulantes de insulina e, portanto, a RI é acompanhada pela hiperinsulinemia 

(Cesaretti et al., 2006). 

Esse quadro é cada vez mais prevalente em nossa sociedade, 

acompanhando várias situações clínicas, como a obesidade, o diabetes mellitus tipo 

2, a hipertensão arterial, processos infecciosos, algumas doenças endócrinas e a 

síndrome do ovário policístico (Pessin et al., 2000, Reaven, 2004).  

Essa resistência hormonal tem despertado grande atenção, tanto na pesquisa 

clínica, quanto na básica, em função da sua associação com a DCV (Wang et al., 

2004). No entanto, os mecanismos moleculares que ligam a RI à hipertrofia cardíaca 

ainda não são completamente conhecidos, apesar dos progressos alcançados nas 

últimas décadas (Natali et al., 2004). 

Na maioria das vezes, o termo RI é empregado tendo-se como referência o 

controle glicêmico, refletindo um efeito inadequado da insulina na homeostase da 

glicose. No entanto, a insulina tem múltiplas ações, modulando diversas funções 

celulares, como por exemplo o metabolismo de lipídeos e proteínas, o transporte de 

íons e aminoácidos, a proliferação e o ciclo celular, a diferenciação celular, apoptose 

e a síntese ON (Pessin et al., 2000, Van Gaal et al., 2006). Assim, quando 

consideramos situações de RI, não devemos levar em conta apenas o metabolismo 

de glicose, mas sim toda a gama de ações metabólicas e anabólicas da insulina.  

Sendo assim, indivíduos com RI têm como característica comum o prejuízo na 

sinalização da insulina decorrente do processo inflamatório subclínico, apresentando 

diminuída ação desse hormônio em células alvo. (Zierath et al., 1996). A ação da 

insulina na célula inicia-se pela sua ligação ao receptor de membrana plasmática, 

ligação que ocorre com alta especificidade e afinidade, provocando mudanças 

conformacionais que desencadeiam reações modificadoras do metabolismo da 

célula-alvo, constituindo assim uma resposta celular (Zierath et al., 1996).  

Os receptores não são componentes fixos, podendo variar seu número para 

cada tipo de célula, com isso variando o grau de resposta. Sendo assim, a ativação 

do receptor gera um sinal que, eventualmente, resulta na ação da insulina sobre a 

glicose, lipídeos e o metabolismo de proteínas, garantindo diferentes efeitos 

cardiometabólicos (Cesaretti et al., 2006).  
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2.3.1. Receptor de insulina 

 

Em adultos, a sinalização intracelular de insulina nos cardiomiócitos se inicia 

com a sua ligação a um receptor específico de membrana, uma proteína 

heterotetramérica com atividade quinase, composta por duas subunidades α e duas 

subunidades β. As subunidades atuam como uma enzima alostérica quando a 

insulina não está ligada, na qual a subunidade α inibe a atividade tirosina quinase da 

subunidade β (Patti et al., 1998).  

A ligação da insulina à subunidade α permite que a subunidade β adquira 

atividade quinase levando a alteração conformacional e autofosforilação, que 

aumenta ainda mais a atividade quinase do receptor (Patti et al., 1998). Sabe-se que 

o receptor de insulina (IR) é um receptor transmembrana que possui domínio tirosina 

quinase. Na presença de insulina, ocorre a dimerização do receptor e ativação desse 

domínio, através do qual o receptor se autofosforila.  

Sendo assim, a fosforilação em resíduos de tirosina do receptor permite que 

este mesmo domínio cinase atue fosforilando outras proteínas, os chamados 

substratos do receptor de insulina (IRS). As proteínas do IRS, quando fosforiladas 

também em tirosina, são capazes de ativar três vias separadas e distintas 

associadas a eventos fisiológicos em cardiomiócitos. 

 

2.3.2. Vias intracelulares de sinalização de insulina 

 

Distintas vias de sinalizações intracelulares, tanto fisiológicas quanto 

patológicas são ativadas em modelo de risco cardiometabólico com as alterações 

histológicas e aumento da massa do VE. As vias de sinalização de insulina mediadas 

pelo IR ou pelo receptor de fator de crescimento 1 (IGF-1), a enzima fosfatidilinositol 

3 cinase (PI3K), a proteína quinase α (AKT), a cinase reguladora do sinal extracelular 

(ERK), e a proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) vem sendo estudadas 

como auxílio para o melhor compreendimento das alterações fisiológicas no VE, 

enquanto a ativação de vias de proteínas como a angiotensina II e a sinalização 

adrenérgica tem sido associadas a alterações patológicas (Dorn, 2007).  

 Para estudos mais aprofundados e complexos deste tema, têm sido utilizados 

modelos experimentais para realização dessas análises (Riehle et al., 2014, Stanisic 

et al., 2016). A comunidade científica mostra a interação das proteínas relacionadas 
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à sinalização de insulina com a capacidade de proliferação e diferenciação celular, 

síntese de proteínas, angiogênese e redução de apoptose no miocárdio (Zeng et al., 

2000). 

 

2.3.2.1. Via PI3K-AKT 

 

A ativação do complexo PI3K é responsável pela ativação de vias anabólicas, 

como a via AKT-p70s6k (p70 ribossomal s6 cinase), além de estar envolvida na 

ativação do óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) proteína associada a eventos de 

angiogênese. 

Considerada a única molécula intracelular essencial para o transporte de 

glicose (Czech et al., 1999), a PI3K, uma quinase da família Src de tirosinas 

quinases não receptoras, é uma enzima amplamente expressa cuja atividade 

enzimática primária é a fosforilação de fosfatidilinositol (PI - fosfolipídeos de 

membrana) na posição D3 do grupo inositol. Uma vez ativada, leva ao recrutamento 

da proteína quinase AKT (também conhecida como PKB) e seu ativador, proteína 

quinase-1 dependente de fosfoinositídeo-3 (PDK1) do sarcolema, via interação entre 

domínios de homologia da pleckstrina quinase e do lipídeo 3’-fosforilado, medeando 

uma gama de efeitos biológicos por meio da ação destes segundos mensageiros por 

ela gerados (Cantley, 2002). 

Ainda na via PI3K, a família AKT é composta por três membros: AKT 1 (PKB- 

α), AKT 2 (PKB- β) e AKT 3 (PKb-γ). Estas três isoformas compartilham mais de 

80% de homologia e são expressas de maneira específica nos tecidos. Assim, as 

isoformas AKT 1 e AKT 2 são predominantemente expressas no coração, músculo 

esquelético, cérebro e pulmão, enquanto a isoforma AKT 3 é predominante no 

cérebro e testículo (Coffer et al., 1991, Jones et al., 1991).  

A fosforilação e ativação de AKT são conhecidas por uma variedade de 

estímulos, como fatores de crescimento (Datta et al., 1999), citocinas e hormônios, 

de maneira dependente da PI3K (Franke et al., 1995), sugerindo um importante 

papel da AKT na função mitogênica celular. Adicionalmente, a ativação de AKT é um 

processo que envolve várias etapas e proteínas adicionais.  

A ativação e translocação da PI3K por IGF-1 ou IR induzida pelo treinamento 

físico, por exemplo, promove a fosforilação de fosfatidilinositol 2 fosfato (PIP2) em 
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fosfatidilinositol 3 fosfato (PIP3), que leva a translocação da AKT para a membrana e 

uma modificação conformacional que permite que as cinases dependentes de 

fosfoinositídeos – 1 e 2 (PDK 1 e 2) fosforilem os resíduos Ser 473 e Thr 308, 

ativando totalmente a AKT (Alessi et al., 1996, Chan et al., 2001).  

Ainda, sugere-se que o resíduo Thr308 seja fosforilado pela PDK1 e o resíduo 

Ser 473 pela própria Akt, outras cinases ou pela PDK2 (Chan et al., 2001). No mais, 

a proteína fosfatase homólogo de tensina (PTEN) é conhecida como uma reguladora 

negativa da via de AKT, uma vez que desfosforila substratos de fosfatidilinositol, 

especificamente PIP3, resultando em PIP2, o que inibe a via de sinalização de AKT 

(Song et al., 2012). 

Uma vez ativada, a AKT age em duas moléculas distintas, fosforilando uma 

sequência de substratos, incluindo alvo mamífero da rapamicina (mTOR) no resíduo 

Ser2481 e quinase glicogênio sintase 3β (GSK-3β) no resíduo Ser9, que atuam 

regulando a síntese protéica, transcrição gênica e proliferação celular (Glass, 2003). 

A GSK3β tem a função de controlar negativamente a HVE. A outra é a proteína 

quinase mTOR, cuja ativação pela AKT aumenta a síntese protéica (Cantley, 2002, 

Petroulakis et al., 2006).  

Uma vez ativada, a mTOR pode ativar as proteínas cinases S6 (S6K1 e 

S6K2), que aumentam a biossíntese ribossomal, tradução de proteínas, progressão 

do ciclo celular e hipertrofia. No entanto, estudos realizados com ablação genética 

da S6K1 e S6K2 não alteraram o crescimento muscular induzido pelo treinamento 

físico, sugerindo que a mTOR deve atuar através de outros alvos além das S6Ks 

(McMullen et al., 2004).  

Contudo, a mTOR também aciona a liberação da 4EBP1 do eIF4E (fator de 

iniciação da tradução). Uma vez liberado da ligação com o 4EBP1, o eIF4E liga-se a 

um outro fator de iniciação, o eIF4G, e este por sua vez leva a iniciação da tradução 

ribossomal (Cantley, 2002, Petroulakis et al., 2006). Portanto, parece que a falta de 

efeito pela ablação das S6Ks, pode ser devido a mTOR atuar na via da eIF4E para 

promover a HVE, embora não existam estudos que comprovem que esta via da 

mTOR-4EBP1-eIF4E seja responsável pela hipertrofia observada após o treinamento 

físico.  

Estudos mais recentes mostram que parte dessa via é ativada com 

treinamento físico aeróbio, (Kemi et al., 2008) observaram ativação de mTOR após o 

treinamento físico com aumento na expressão de seus substratos S6K1 e 4E-BP1. É 
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possível que tanto a ativação de S6K1, quanto de 4E-BP1 via Akt-mTOR estejam 

envolvidas no processo de HVE induzida pelo treinamento físico, embora não se 

saiba de que forma cada uma das vias participa nesse processo.  

Portanto, fica clara a importância da via IRβ-PI3K-AKT no desenvolvimento da 

HVE induzida pelo treinamento físico, uma vez que vários estudos demonstraram 

que a inibição desta via impede esta adaptação, enquanto a ativação induz a HVE 

com fenótipo fisiológico (McMullen et al., 2004, Shioi et al., 2000). Entretanto, mais 

estudos são necessários para melhor entender os mecanismos e vias intracelulares 

envolvidas na HVE. 

 

2.3.2.2. Via AKT-eNOS 

 

Envolvida e estímulada pela cascata de sinalização de insulina, em células 

vasculares endoteliais, a insulina estimula a produção de ON a partir do aminoácido 

L-arginina através da ativação da via IRβ-PI3K-AKT, que leva a fosforilação e 

ativação da eNOS (Zecchin et al., 2003, Zeng et al., 2000). Por sua vez, as ações 

vasodilatadoras estão positivamente correlacionadas com a sensibilidade à insulina 

em relação ao metabolismo da glicose em alguns estudos (Cleland et al., 2000). 

Sabe-se que o ON ou os produtos de sua reação com oxigênio molecular e 

radical superóxido podem modificar diferentes macromoléculas como proteínas, 

lipídios e ácidos nucléicos para produzir tanto efeitos fisiológicos como 

fisiopatológicos. O óxido nítrico-sintase (NOS) é a enzima responsável pela síntese 

do ON, podendo existir na isoforma III, conhecida como eNOS. 

A eNOS produz ON em endotélio vascular sob condições basais, mas a força 

de cisalhamento produzida pelo fluxo sanguíneo, como pode ser vista no exercício 

físico, pode incrementar sua produção. O ON liberado no lúmem vascular é um 

potente inibidor de adesão e agregação plaquetária na parede vascular e também 

inibe a adesão de leucócitos ao endotélio vascular, inibe a síntese de ácido 

desoxirribonucleico (DNA), mitogênese e a proliferação de células da musculatura 

lisa vascular além de ser responsável pela regulação da pressão sangüínea e 

contratilidade do músculo cardíaco (Tavares et al., 2017).  
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2.3.2.3. Via das MAPKs 

 

A ativação da proteína Ras age na via das cinases ativadas por mitógeno 

(MAPK), culminando na fosforilação e na ativação das proteínas p38 (proteína 

quinase ativada por mitógeno p38), JNK (do inglês, c-Jun amino-terminal kinase) e 

ERK, que por sua vez induz a transcrição de uma série de genes envolvidos na 

diferenciação e crescimento celular.  

Esta via está principalmente envolvida no controle do crescimento e da 

mitogênese, enquanto a ativação da PI3K pelo IRβ está preferencialmente ligada às 

ações metabólicas da insulina. (Araujo et al., 2005). Há evidências de que a ERK 

controle a proliferação celular de vários tipos celulares incluindo os cardiomiócitos 

(Chodari et al., 2016).    

A via das MAPKs inicia-se com a fosforilação das proteínas IRS e/ou Shc 

(Figura 4), que interagem com a proteína ligada ao fator de crescimento 2  (Grb2) 

(Paez-Espinosa et al., 1999). A Grb2 está constitutivamente associada à SOS, 

proteína que troca guanosina difosfato (GDP) por guanosina trifosfato (GTP) da Ras 

ativando-a. A ativação da Ras requer a participação da SHP2. Uma vez ativada, Ras 

promove a ativação de MEK 1 que ativa a ERK 1/2 a partir da proteína cinase RAF, 

além de estimular a fosforilação em serina da cascata da MAPK que transmitem os 

sinais mitogênicos e de diferenciação celular (Aliaga et al., 1999).  

De acordo com a similaridade no nível da sequência primária de aminoácidos 

e o modo de ativação, membros da família MAPK são divididos em três subfamílias: 

ERK, JNK e p38 (Cuenda et al., 2007), que participam do mecanismo de sinalização 

e as quais têm sido identificadas nas células dos mamíferos (Cuenda et al., 2007).  

Inicialmente, a ERK é capaz de ativar alvos citoplasmáticos ou nucleares que 

regulam a proliferação celular (Balmanno et al., 2009, Chang et al., 2001). Possuindo 

capacidade de regular a atividade e os níveis de proteínas anti-apoptóticas da 

família linfoma de células B2 (Bcl-2) (Balmanno et al., 2009), a ERK demonstra 

desempenhar papel na sobrevivência celular. 

Adicionalmente, a p38 é ativada por uma ampla gama de estresses celulares 

e em resposta a citocinas inflamatórias, além de estar associada à proliferação 

celular. A p38 é considerada, portanto, um regulador chave da biossíntese de 

citocinas pró-inflamatórias nos níveis transcricional e traducional, o que torna 
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diferentes componentes dessa via alvos potenciais para o tratamento de doenças 

tanto autoimunes quanto inflamatórias. No mais, vale ressaltar o amplo efeito da 

ativação de p38 no controle de outro aspecto da fisiologia da célula, como o controle 

do ciclo celular (Cuenda et al., 2007). 

Em resumo, a ativação da p38 e JNK está geralmente associada à apoptose, 

enquanto que ERK 1/2 ativada possui função protetora, ou seja, de inibir a atividade 

da apoptose (Lee et al., 2009). Em adição, ERK 1/2 são expressas amplamente e 

estão envolvidas na regulação de mitose, meiose e funções pós-mitóticas em células 

diferenciadas (Johnson et al., 2002).   

 

 

Figura 3. Sinalização de insulina pelo receptor de insulina e vias de ativação associadas a eventos de 
angiogênese, síntese proteica, redução de apoptose, proliferação e diferenciação celular durante o 
desenvolvimento de HVE. Adaptada de Dorn, 2007. 

 

Vale ressaltar que a integração entre a via de sinalização de insulina com 

outros conhecimentos moleculares, como a quantificação de miRNAs é capaz de 

permitir uma revelação mais refinada dos mecanismos alvos envolvidos durante o 

processo de instalação da DCV, possibilitando futuras intervenções terapêuticas para 

essa condição clínica (Carvalho-Filho et al., 2007, Ma et al., 2013, Navickas et al., 

2016).  
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2.4. MicroRNAs 

 

Ainda que grandes avanços tenham sido feitos no entendimento das 

alterações cardiovasculares, os mecanismos envolvidos nas anormalidades 

histológicas do miocárdio ainda não estão completamente elucidados. Com as 

novas descobertas no âmbito da genética nas últimas décadas, várias áreas da 

comunidade científica têm voltado suas atenções para uma nova classe de 

reguladores da expressão gênica denominados miRNAs. Essa classe de pequenos 

RNAs codificados pelo genoma regulam vários processos celulares, sendo descritos 

por participarem de um amplo espectro de doenças humanas (Dickinson et al., 

2013). 

Antigamente, se acreditava que regiões não codificantes do genoma eram 

inúteis, somente atualmente foi esclarecido que a maior porção do transcriptoma 

produzido pelo genoma de eucariotos é composta por ácido ribonucleico (RNA)s 

não codificantes, sendo estes classificados em funcionais e reguladores. Nos RNAs 

funcionais são vistos o RNA transportador, o RNA ribossomal, o pequeno RNA 

nuclear e o pequeno RNA nucleolar. Já nos reguladores observam-se o miRNA, o 

pequeno RNA de interferência, o piwiRNA e o longo RNA não-codificador (Zhou et 

al., 2010). 

Nesta ampla gama de classes de RNAs não codificantes, os miRNAs se 

tornaram alvo de estudo pela relação entre a sua desregulação e o surgimento de 

alterações fenotípicas e patológicas (Chang et al., 2007). Essas pequenas 

moléculas endógenas de RNA, de fita simples, com um tamanho de 

aproximadamente 22 nucleotídeos, não codificantes, foram descobertas em 1993 e 

atuam como reguladoras da expressão gênica ao nível pós transcricional, através 

da clivagem de um RNA mensageiro (RNAm) alvo ou da repressão de sua 

tradução, tanto em plantas como em animais (Liao et al., 2018). 

Neste contexto, a biogênese de um miRNA tem inicio com a síntese de um 

longo transcrito primário conhecido como pri-miRNA (~110 pares de base). Os pri-

miRNAs são transcritos pelas RNAs polimerase II ou III (Kim, 2005) e possuem 

uma estrutura de hairpin (“grampo de cabelo”), que é essencial para o 

reconhecimento das enzimas de processamento de miRNAs.  
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No núcleo, o pri-miRNA é processado em pré-miRNA (~70 pares de base) 

pela ação da enzima Drosha (HAN, J et al 2006) que reconhece e cliva as 

extremidades de pequenas estruturas de RNA em forma de hairpin (Lee et al., 

2006). Após o processamento nuclear, cada pré-miRNA é exportado para o 

citoplasma através da proteína Exportina 5 (Yi et al., 2003).  

O pré-miRNA é reconhecido pela enzima Dicer que cliva a região do loop, 

resultando em uma molécula de dupla fita de RNA (~22 pares de base). Esse 

processo recruta proteínas da família argonauta (Ago) para formar o complexo de 

silenciamento induzido por RNA (RISC) (Kim et al., 2009). O RISC se liga a uma 

das duas fitas do RNA para gerar o miRNA maduro (miR 99 canônico ou miR-5p) 

que atua na regulação de um RNAm alvo (Krutzfeldt et al., 2006) enquanto a outra 

fita (miR* ou 100 miR-3p) é degradada ou também pode formar outro RISC e 

realizar a regulação de outro RNAm alvo (Rand et al., 2005). 

Posteriormente, o pareamento perfeito entre o miRNA e a região 3' UTR do 

RNAm alvo promove a clivagem do RNAm e o seu posterior encaminhamento para 

os p-bodies (do inglês, mRNA processing bodies) para a sua consequente 

degradação (Tang et al., 2003). Por outro lado, o pareamento parcial entre o 

miRNA e a região 3’ UTR do mRNA vai promover a inibição da tradução, o principal 

mecanismo de atuação dos miRNAs em mamíferos (Zeng et al., 2002).  

Através deste pareamento, o miRNA tem a capacidade de inibir a tradução, 

interferindo diretamente com os fatores de iniciação da tradução ou perturbando a 

função da cauda poli-A (Gebauer et al., 2004). Ainda, a localização primária dos 

miRNAs é o citoplasma celular, embora alguns estudos confirmem o ingresso 

dessas moléculas no sistema circulatório, possivelmente devido ao processo de lise 

celular (Zhang et al., 2012). 

Desde 2007, diversos estudos demonstraram que os miRNAs específicos 

estão envolvidos no desenvolvimento das DCV contribuindo para a 

repressão/ativação de genes biologicamente importantes, no entanto, os miRNAs 

envolvidos no início do processo de instalação da DCV, a partir ainda de alterações 

no VE são pouco conhecidos (He et al., 2018, Urbich et al., 2008, van Rooij et al., 

2007).  

Neste contexto, muitas considerações das alterações no miocárdio a nível 

molecular ainda são desconhecidas e a elucidação desses processos regulados 
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por miRNAs e identificação de novos alvos de miRNA na patogênese da DCV é 

uma estratégia muito valiosa que pode, eventualmente, levar ao desenvolvimento 

de novas abordagens para o diagnóstico precoce ou tratamento das alterações 

antes mesmo da instalação da doença propriamente dita.  

É importante ressaltar que os miRNAs trabalham de forma orquestrada para 

controlar uma via ou função biológica comum e essa característica, única dos 

miRNAs, os tornam ferramentas eficientes para determinar vias específicas 

envolvidas em doenças ou processos biológicos (Du et al., 2017). Ainda, a proteção 

dos miRNAs à degração no meio extracelular devido a sua ligação a proteína, 

como lipoproteínas, ou pelo seu encapsulamento em microvesículas e exossomas 

garantem a confiabilidade de sua detecção em amostras plasmáticas e teciduais, 

sendo pontenciais biomarcadores no diagnóstico das DCV (Muoio et al., 2008). 

 Tendo em vista que os miRNAs exercem um papel crítico em diversos 

processos, as pesquisas em neoplasias e em DCV vêm sendo os principais focos na 

medicina translacional (Gao et al., 2016). Ainda neste contexto, estudos recentes 

avaliaram a expressão de diversos miRNAs em alterações miocárdicas, infarto 

agudo do miocárdio e IC, e isso vem permitindo melhorar o entendimento da 

fisiopatologia dessas condições clínicas, além de ter seu uso promissor no 

diagnóstico e prognóstico das principais DCV (Luo et al., 2017, Luo et al., 2018). 

Devido ao envolvimento na regulação da expressão genética durante o 

desenvolvimento fetal e no indivíduo adulto (Olson, 2006), muitos dos miRNAs 

aumentam ou diminuem no coração em resposta ao estresse  fisiológico,  injúria  ou 

sobrecarga hemodinâmica, como os miRNAs-126 e 195 (Wojciechowska et al., 

2017). 

O miRNA-126 é exclusivamente expresso no endotélio e é um importante 

regulador positivo da sinalização angiogênica e de integridade vascular in vivo. É 

codificado pelo íntron 7 do gene fator de crescimento epidermal (EGF) (van Rooij et 

al., 2007). Já foi observado que animais knockdown para o miRNA-126 durante a 

embriogênese de zebrasifh ou a deleção do miRNA-126 em camundongos resultou 

em defeitos no desenvolvimento vascular (Xi et al., 2017).   

Desta forma, camundongos deficientes para o miRNA-126 exibiram prejuízo 

na angiogênese, ruptura do lúmen vascular, hemorragia generalizada e parcial 

letalidade embrionária (Xi et al., 2017). Curiosamente, camundongos mutantes para 
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o miRNA-126 que completaram com sucesso a embriogênese exibiam diminuída 

capacidade angiogênica e um aumento da mortalidade após a ligadura coronária em 

modelo de infarto do miocárdio. Em adição, as células endoteliais deficientes para o 

miR-126 não conseguiram responder a fatores angiogênicos, incluindo o fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF), EGF e o fator de crescimento fibroblástico 

básico (bFGF) (Fish et al., 2008, Nazari-Jahantigh et al., 2012).  

O miRNA-126 também parece estar envolvido na comunicação celular, sendo 

transportado por corpos apoptóticos com função de uma molécula alarme após 

danos vasculares (Gomes et al., 2017). 

Estão sendo descritos dois alvos diretos do miRNA-126 que regulam 

negativamente a sinalização de VEGF por inibir a via das MAPK e PI3k/AKT/eNOS 

(D. A. Silva ND et al., 2012, Xi et al., 2017). Embora o miRNA-126 promova um 

papel importante na regulação da eNOS e consequentemente na regulação do 

tônus vascular, sobrevivência celular, permeabilidade e angiogênese, não há 

estudos que tenham investigado o papel desse miRNA durante o desenvolvimento 

da DCV em modelo sob alto risco cardiometabólico, provocado por uma dieta 

inadequeada e seu efeito concomitante ao treinamento aeróbio. 

O coração adulto responde a lesão ou sobrecarga hemodinâmica ativando 

uma variedade de caminhos de sinalização intracelular e mediadores da transcrição 

capazes de promover a HVE, reexpressão de um programa de genes embrionários e 

remodelamento da matriz extracelular. Esses eventos levam a dilatação e fibrose 

miocárdica progressiva do VE, que pode culminar em arritmias cardíacas e 

insuficiências (Yue et al., 2017). Alguns estudos realizaram análises para determinar 

se os miRNAs estão desregulados em corações hipertróficos e com insuficiência 

(Ball et al., 2017, van Rooij et al., 2007, Yue et al., 2017). 

Estes estudos revelaram padrões de miRNAs que estão super-expressos e 

pouco-expressos durante o remodelamento cardíaco patológico em roedores e 

humanos. Embora o miR-1, miR-29, miR-133 e miR-150 foram frequentemente 

encontrados em baixa expressão, os miR-21, miR-195 e miR-214 são regulados 

positivamente com a hipertrofia (Figura 5).  

Estudos de ganho e perda de função têm implicado nos aspectos e 

características destes miRNAs durante o processo de remodelamento na progressão 

da DCV, desta forma, a descoberta contínua de novos miRNAs sugere que estes 
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envolvidos nas DCV estão provavelmente ainda em andamento e não totalmente 

elucidados. 

Curiosamente, a alta expressão de miR-195 em cardiomiócitos de ratos 

transgênicos é suficiente para conduzir o crescimento hipertrófico e desordem de 

miócitos, resultando em cardiomiopatia dilatada e IC (van Rooij et al., 2008), o que 

implica que a regulação positiva do miR-195 durante a HVE contribua ativamente 

para o processo da DCV.  

Mesmo sabendo que o genoma humano contem centenas de miRNAs, as 

funções fisiológicas e patológicas deles só estão sendo elucidadas recentemente. 

Estas recentes descobertas são capazes de possibilitar inúmeras aplicações 

práticas em diversos setores. Considerando que já foram identificadas formas de 

diagnóstico e prognóstico baseadas nessas moléculas, a terapêutica vem sendo 

testada em animais (Soci et al., 2017, Zhang, 2008). 

Embora os avanços possuam grandes perspectivas na área da saúde, são 

necessárias mais pesquisas a fim de encontrar marcadores mais sensíveis e 

específicos e avaliar a segurança do uso de miRNA em humanos. É inegável, no 

entanto, que as aplicações dessas substâncias apresentem um grande potencial no 

campo da saúde humana, cabendo aos profissionais da área conhecer e atualizar-

se sobre as tecnologias a respeito dos miRNAs. 

 

Figura 4. Função dos miRNAs envolvidos na DCV. (Adaptado de van Rooij et al., 2008). 

Tendo em vista que a interação entre os diversos mecanismos de sinalização 

intracelular é um pré-requisito fundamental para um compreendimento da 

fisiopatologia cardiovascular bem sucedida, e que o campo da biologia molecular 

passou por mudanças ao longo da última década pelo advento de novas tecnologias, 

não surpreendentemente, associações entre a via de sinalização de insulina, 
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expressão de miRNAs e análises de endotelina foram interligadas e adotadas por 

áreas de pesquisa (von Brandenstein et al., 2012).  

 

2.5. Endotelina  

 

Considerando as associações intracelulares expressas durante o 

desenvolvimento das DCV descritas anteriormente e que o endotélio possui 

importante papel no curso natural da doença, torna-se necessária a compreensão da 

influência do mesmo em alterações cardiometabólicas.  

Neste contexto, sabe-se que o endotélio é uma camada única e contínua de 

células estrategicamento localizado, separando a parede vascular dos componentes 

do sangue, sendo considerado um órgão endócrino ativo que, em resposta a 

estímulos humorais, neurais e mecânicos sintetiza e libera substâncias que 

participam do processo de modulação do tônus vascular, crescimento, 

trombogenicidade e inflamação vascular (Lerman et al., 2005). 

Sabe-se, hoje, que o endotélio tem participação central na patogênese de 

alterações cardiovasculares, podendo participar no desenvolvimento da resposta 

inflamatória responsável pela formação e instabilização da placa aterosclerótica, com 

influência direta no curso clínico de DCV, como hipertensão arterial (Kuklinska et al., 

2009) e IC (Castro et al., 2010). 

Foi previamente mostrado que o endotélio vascular é responsável pela 

síntese de componentes vasodilatadores, como ON e vasoconstritores, como 

endotelina (ET), angiotensina II e tromboxano A2, responsáveis pela manutenção do 

tônus vascular (da Luz, 2003). A família das endotelinas compreende três isoformas 

que são produtos de genes diferentes: endotelina-1 (ET-1), endotelina-2 (ET-2) e 

endotelina-3 (ET-3), sendo que a ET-1 é a mais abundante (Struck et al., 2005). A 

ET-1 é um peptídeo contendo 21 aminoácidos que diferem na sua estrutura em 

alguns deles (Yasukawa et al., 2001) os quais interagem com dois subtipos de 

receptores (ETA e ETB) (Arai et al., 1990). 

Dentre as endotelinas, a ET-1 exibe o maior potencial vasocontritor em 

comparação às demais (Struck et al., 2005); sendo sintetizada a partir de um 

precursor inativo conhecido como pré-pró-ET, que posteriormente forma as “big ET-

1” (Denault et al., 1995), que por sua vez sofrem a ação das metaloproteases 

originando então a ET-1 (Ohwaki et al., 1993). Esta isoforma foi isolada 
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originalmente em células endoteliais, embora seja sintetizada e secretada por 

diversos tipos celulares, incluindo os sinciciotroflobastos da placenta (Ohwaki et al., 

1993). 

Diferenciando-se da ET-1 apenas pela presença de dois aminoácidos, a ET-2 

é também um potente vasoconstritor e tem sido detectada em células do sistema 

cardiovascular. A ET-3, com concentrações fisiológicas menores ou sem afinidade 

para o receptor ETA, é detectada no plasma, coração, cérebro e glândulas adrenais 

(Struck et al., 2005). 

As ETs são sintetizadas rapidamente em resposta a estímulos de hormônios 

vasoativos, fatores de crescimento, hipóxia, radicais livres, endotoxinas e 

ciclosporina (Agapitov et al., 2002). Adicionalmente, a síntese de ETs é inibida pela 

ação do NO, nitrovasodilatadores, peptídeos natriuréticos, heparina e 

prostaglandinas (Agapitov et al., 2002). 

Tendo em vista que a RI induzida por dieta inadequada é capaz de aumentar 

a vasoconstrição mediada pelas ETs, este importante fator de risco permite que as 

ETs contribuam para o aparecimento prematuro da DCV por induzir disfunção 

endotelial e HVE em pacientes com alto risco cardiometabólico (Archer et al., 2017).  

Ainda, um desequilíbrio entre os dois produtos endoteliais, nomeadamente, o 

NO e a endotelina parece ser uma questão crítica na RI, provocando o 

comprometimento da circulação sanguínea capilar, perturbando assim a entrega de 

glicose e lipídios aos receptores de tecidos sensíveis à insulina (Elgebaly et al., 

2008).  

Adicionalmente, é mostrado que além da ação vasoconstritora, as ETs 

estimulam a proliferação celular em células musculares lisas e um estado hipertrófico 

patológico (Archer et al., 2017). Como paradigma de sinalização hipertrófica, o nível 

do receptor ETA é baseado na ativação da cascata de sinalização intracelular da 

MAPK frente a resposta hipertrófica dos cardiomiócitos (Archer et al., 2017). 

Sendo assim, é mostrado que a aplicação de ET-1 induz a expressão de 

índices celulares de hipertrofia, incluindo o aumento de síntese proteica e expressão 

de RNAm. Por todas essas funções, sua concentração no soro está associada a 

eventos cardiovasculares, hipertensal arterial e disfunção endotelial (Shah et al., 

2007). Além disso, foi mostrado que os níveis séricos de ET-1 foram aumentados em 

modelos experimentais de alteração cardiovascular induzida por fármaco (Atas et al., 

2015), e em pacientes com IC (Rubanyi et al., 1994) e ainda, esse aumento foi 
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positivamente correlacionado com a gravidade hemodinâmica e os sintomas (Wei et 

al., 1994). 

Sabendo que treinamento aeróbio regular promove múltiplas respostas 

fisiológicas adaptativas na função das células endoteliais vasculares, ativação de 

enzimas antioxidantes, redução de apoptose, angiogênese, aumento da capilaridade 

e vasodilatação (Taddei et al., 2000, Zimmer et al., 2017) o estudo do 

comportamento destas células no exercício físico representa, portanto, em 

concomitância com estudos moleculares da via de sinalização de insulina e miRNAs, 

um grande potencial de novas descobertas na terapêutica do desenvolvimento da 

DCV. 

 

2.6. Tratamento não farmacológico em modelo com alto risco cardiometabólico 

 

Entre as diversas intervenções recomendadas para os pacientes sob alto 

risco cardiometabólico, 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 RI, intolerância à glicose, diabetes tipo 2, 

dislipidemia e hipertensão arterial 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 (Brandão et al., 2005). 

Em relação à RI, 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 cinco dias após a última sessão de exercício físico. 

(Guimarães GV, 2004, Riell Carlet 2006).  

Sabendo então que o exercício físico aumenta a sensibilidade à insulina 

independente da redução da massa corporal e de mudanças na composição 

corporal (Marinho et al., 2012), um dos efeitos do exercício está relacionado ao 

aumento da expressão de proteínas intracelulares da via de sinalização da insulina, 

em particular dos transportadores de glicose no músculo cardíaco (Oliveira et al., 

2011).  
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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. 

(WHO, 2004). 

Neste contexto, é bem conhecido que o treinamento físico melhora a 

qualidade de vida (Flynn et al., 2009), a capacidade funcional (Downing et al., 

2011), a inflamação (Niebauer, 2008), a função autonômica (Downing et al., 2011) 

e a função endotelial (Downing et al., 2011), no entanto, nem todos os mecanismos 

moleculares relacionados ao seu papel cardioprotetor estão totalmente 

esclarecidos.  

Desta forma, nos últimos anos, vem crescendo o interesse nesta área de 

pesquisa, em que tanto a sinalização de insulina quanto os miRNAs, a quantificação 

de ET-1 e de cardiomiócitos em apoptose parecem exercer um papel fundamental 

no entendimento de alterações no VE durante a fase de desenvolvimento da DCV 

em um modelo sob alto risco cardiometabólico. 

Neste contexto, o exercício físico interfere em diferentes mecanismos 

intracelulares, sendo uma ferramenta importante na melhora da sinalização da 

insulina. Pesquisas com resistência insulínica, associada à obesidade e dieta rica em 

gordura, revelam que o exercício físico é capaz de modular proteínas inflamatórias 

de efeito negativo no sinal de insulina. (Ropelle et al., 2006, Sriwijitkamol et al., 

2007).  

Há evidências que o exercício físico reduz a expressão e atividade de 

proteínas intracelulares de efeito negativo sobre a via de sinalização da insulina 

(tirosina fosfatase 1B - PTP1B; JNK; I kappa cinase - IKK e óxido nítrico sintase 

induzida - iNOS). Com isso, aumenta a sensibilidade à insulina e melhora a captação 

de glicose na obesidade, além de melhorar o metabolismo da glicose por aumentar a 

translocação do transportador GLUT4 por outras via de sinalização também mediado 

por insulina (via IR/IRS/PI3k/Akt) e/ou via AMPK. (Dandona et al., 2004, Tsukumo et 

al., 2007). 

Adicionalmente, considerando que o início da adaptabilidade fisiológica ao 

exercício aeróbio esteja em paralelo com a expressão genética, a complexidade da 

interação gênica permite uma modificação de acordo com o estímulo que o 

organismo recebe, e é nesse aspecto que a pesquisa dos miRNAs tem efeito 
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promissor  no estudo  acerca  do exercício físico,  possibilitando ainda, maior 

entendimento  do processo e das medidas terapêuticas capazes de diminuir o risco 

e progressão da DCV (Fernandes-Silva et al., 2012). 

Além disso, é conhecido que o treinamento físico tem a capacidade de 

normalizar além da sensibilidade à insulina previamente dita, a função endotelial, o 

perfil lipídico e a inflamação mesmo sob constante presença do agente nocivo, 

bem como fornecer benefícios sob a composição corporal (Medeiros et al., 2016). 

A prática de exercício físico agudo provoca importantes respostas fisiológicas  

do sistema cardiovascular ( d a  N o b r e g a ,  2 0 0 5 ) .  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 et al., 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 et 

al., 2007). 

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 reduzida e, portanto, maior eficiência do órgão. Isso 

significa que o treinamento físico leva a diminuição da frequência cardíaca não 

somente durante a atividade física, mas também em repouso (da Nobrega, 2005). 

Face ao exposto, é importante investigar os mecanismos endoteliais e 

moleculares em que o treinamento aeróbio de intensidade moderada consegue 

atuar prevenindo o desenvolvimento de alterações nos cardiomiócitos de ratos 

Wistar durante o processo de instalação da doença cardiometabólica.  
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Vale destacar que o modelo experimental de alta ingestão de frutose tem 

sido extensamente utilizado na literatura uma vez que seu consumo exacerbado 

promove danos maléficos em cardiomiócitos por meio da diminuição de tecido 

conjuntivo e alta deposição de colágeno, causando fibrose no miocárdio (Medeiros 

et al., 2017, Medeiros et al., 2016, Xie, 2017).  

 

 

2.7. Justificativa 

 

Frente ao exposto, observa-se a relevância de estudos tanto em relação ao 

desenvolvimento da doença cardiometabólica, quanto aos mecanismos envolvidos 

no processo de progressão da hipertrofia cardíaca a partir de alterações prévias já 

instaladas no VE. Desta forma, conhecer ações terapêuticas preventivas e 

acessíveis, como o treinamento aeróbio, capaz de permitir a diminuição ou retardo 

da incidência das DCV, pode gerar a diminuição no número de internações, uso de 

medicamentos e como consequência, diminuição nos gastos da saúde pública. 

 

2.8. Hipótese 

 

O treinamento aeróbio de intensidade moderada por oito semanas é capaz 

de prevenir alterações patológicas a nível celular no VE durante o processo de 

instalação da doença cardiometabólica. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. Objetivo geral 

 

Investigar o possível impacto do treinamento aeróbio como ação preventiva 

no desenvolvimento de alterações no VE de ratos Wistar durante a instalação da 

doença cardiometabólica. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Avaliar a sinalização de insulina no VE de hipertrofia e angiogênese; 

b) Avaliar genes de hipertrofia e vascularização miocárdica; 

c) Avaliar ET-1 sérica como marcador de vasoconstricção; 

d) Avaliar a apoptose celular no VE. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Comitê de ética, estabelecimento do modelo experimental e da eficácia do 

protocolo de treinamento 

 

O protocolo foi aprovado (Item 9.1) pelo comitê de ética em pesquisa animal 

da Universidade Federal Fluminense (nº871/16). Toda a parte experimental in vivo 

descrita abaixo já foi realizada no laboratório em 2016, assim como os dados que 

estabelecem o nosso modelo experimental em alto risco de desenvolvimento da 

doença cardiometabólica já foram publicados (Medeiros et al., 2016). 

Adicionalmente, a eficácia do protocolo de treinamento aeróbio no modelo 

experimental já estabelecido foi obtida ao analisar comparativamente o desempenho 

físico aumentado nos grupos treinados a partir dos testes de esforço máximo (TEM) 

inicial e final, resultando na melhora da distância total percorrida, tempo total médio 

e velocidade máxima (delta=final-inicial) nestes grupos. 

4.2. Animais e condições de alojamento 

 

Ratos Wistar, machos, com dois meses de idade, foram mantidos no biotério 

do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, com temperatura 

(251ºC) e ciclo claro-escuro controlados, com luz acesa de 7h às 19h. 

 

4.3. Grupos experimentais e protocolo experimental  

 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos 

experimentais: 

Grupo Controle (C) (n=8) – recebeu ração comercial (NuviLab-Cr-1®) e água 

ad libitum por dez semanas; 

 Grupo Controle Treino (CT) (n=8) – continuou com a mesma conduta do 

grupo C e treinou nas últimas oito semanas; 

 Grupo Frutose (F) (n=8) – recebeu ração comercial (NuviLab-Cr-1®) e água 

com 10% de frutose ad libitum por dez semanas (Sigma Aldrich®, St. Louis, 

MO, EUA). 
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 Grupo Frutose Treino (FT) (n=8) – continuou com a mesma conduta do 

grupo F e treinou nas últimas oito semanas. 

 

Inicialmente, com um mês de idade, 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 1km/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, foi dado o início ao período experimental: os 

animais foram submetidos a um TEM em esteira, com o objetivo de avaliar sua 

capacidade aeróbia inicial, e foram divididos aleatoriamente em quatro grupos.  

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

duas semanas, enquanto que o grupo C permaneceu recebendo água do bebedouro 

ad libitum. Nas oito semanas subsequentes, os grupos se dividiram em dois 

subgrupos cada e oito animais de cada subgrupo foram submetidos a um programa 

de treinamento físico aeróbio de 60 minutos diários, quatro vezes por semana, sendo 

dias seguidos (CT e FT) (Figura 5).  

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

sendo este teste sua última sessão de exercício e, após 72 horas desta última 

sessão de exercício, os animais foram eutanasiados e o sangue, a carcaça e o 

coração foram coletados para as demais análises. A figura 5 sintetiza o protocolo 

experimental. 

 
Figura 5. Protocolo experimental com dez semanas de ingestão de frutose a 10% na água de beber 
seguido por oito semanas de treinamento aeróbio de intensidade moderada. Abreviação: TEM, Teste 
de esforço máximo.  
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4.4.Teste de esforço máximo 

  

Todos os animais foram individualmente submetidos ao TEM progressivo, 

para determinar sua capacidade aeróbia máxima (Bechara et al., 2008, Brooks et al., 

1978) em esteira adaptada para ratos (Inbrasport, Brasília, Brasil), com inclinação 

de 11% e velocidade inicial de 1km/h usando um protocolo de incremento de 

velocidade 0,1km/h a cada dois minutos até a exaustão (Bechara et al., 2008, 

Brooks et al., 1978).  

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

moveu voluntariamente, recebeu um estímulo auditivo para manter a corrida. O teste 

terminou quando o animal chegou à exaustão, evidenciada pela recusa em continuar 

a corrida mesmo sob o estímulo (Brooks et al., 1978).  

Foram registrados a distância total percorrida (km), o tempo total do teste 

(min) e a velocidade máxima alcançada (km/h). O TEM foi realizado antes e após as 

oito semanas de treinamento físico, possibilitando o cálculo do delta (∆) da distância, 

tempo e velocidade a partir da subtração do valor final atingido pelo valor inicial 

respectivo a cada animal. 

 

4.5. Protocolo do treinamento aeróbio 

 

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

protocolo consistiu em 1h de exercício aeróbio por dia, em 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 atingiram 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).  
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4.6. Eutanásia 

 

A eutanásia dos animais ocorreu no final de todo o protocolo, 72 horas após a 

última sessão de exercício. Os animais foram anestesiados com ketamina (40mg/kg) 

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

S.A., São Paulo, Brasil) (Close et al., 1997) e a coleta de sangue foi realizada por 

punção cardíaca. 

 

4.7. Avaliação da expressão protéica - Western Blot 

 

Para obtenção dos extratos teciduais utilizados para técnica de western blot, 

amostras do VE (50mg) foram homogeneizadas em tampão de lise pH 6,4 (Hepes 

50mM, MgCl2 1mM, EDTA 10nM, Triton X 1%) contendo coquetel de inibidores de 

protease e fosfatase (Roche Applied Science – Mannheim, Alemanha). 

Posteriormente, foi realizada a quantificação da concentração protéica de cada 

amostra, utilizando-se o método de dosagem de proteína de Bradford (Bradford, 

1976) (Souza, Cordeiro et al. 2011).  

Foram usados 30μg de extrato protéico total de VE para a detecção do IRβ, 

IRβp, PI3K, AKT, AKTp, p-p70s6K, eNOS, eNOSp, ERK, ERKp e p38MAPK. As 

amostras foram pipetadas em gel de poliacrilamida a 10% e submetidas à 

eletroforese por 90 minutos a 100V. Posteriormente, as amostras foram transferidas 

para membrana PVDF (Polyvinylidene Difluoride) (Bio Rad - Califórnia, EUA), em 

sistema úmido (Bio Rad®) a 250 mA durante 120 minutos. Após serem transferidas, 

as proteínas aderidas à membrana foram incubadas com solução contendo 3% de 

albumina sérica bovina (INLAB - São Paulo, Brasil) por uma hora à temperatura 

ambiente e tampão Tris-salina pH 7,6 (TBS) para bloqueio de sítios inespecíficos da 

membrana.  

Em seguida, as membranas foram incubadas overnight a 4ºC com os 

anticorpos primários, fornecidos pela Santa Cruz Biotechnology®: IRβ (1:500 #sc-

31369), IRβp(Tyr1162/1163) (1:500 #sc25103) PI3K p110α (1:500 #sc7174), AKT (1:500 

#sc1618), pAKTSer473(1:500 #sc33437) p70s6Kp(Thr421/Ser424) (1:500 #sc11759) eNOS 

(1:500 #sc654), eNOSpSer1177(1:500 #sc12972) ERK (1:500 #sc135900), 

pERKthr204(1:500 #sc7383) e p38MAPK (1:500 #sc728) ou com o controle 37 interno 
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anti-ciclofilina (1:1000 #sc-20361), contendo Tween-TBS (T-TBS) e albumina a 0,5% 

(Souza, Cordeiro et al. 2011).  

Na sequência, as membranas de PVDF foram lavadas com TBS com tween a 

0,05% por 4 vezes e incubadas por 2 horas à 25°C com anticorpo secundário 

(1:2000) conjugados com peroxidase diluído em TBS com tween a 0,05%. As 

membranas foram lavadas novamente e as proteínas imunorreativas foram 

reveladas utilizando o ECL kit Lumigen® PS-3 detection reagent (Amersham 

Biosciences Inc - Nova Jersey, EUA), seguindo protocolo do fabricante. As imagens 

obtidas pelo equipamento ChemiDoc™ MP (Bio-Rad®) foram quantificadas por 

densitometria usando o software ImageJ com Fiji (Souza, Cordeiro et al. 2011). 

 

4.8. Avaliação da expressão gênica - miRNAs 

  

A técnica de expressão de miRNAs foi realizada em colaboração com a 

professora Edilamar Menezes de Oliveira do Laboratório de Bioquímica e Biologia 

Molecular do Exercício localizado no Instituto de Ciências Básicas, Universidade de 

São Paulo. Foram quantificados dois miRNAs (miR-126 e miR-195) relacionados, 

respectivamente, à angiogênese e hipertrofia cardíaca. Foi realizada a obtenção de 

ácidos desoxirribonucleicos complementares (cDNA) a partir de ácidos ribonucleicos 

mensageiros (mRNA) utilizando-se primers específicos para os genes de interesse. 

Para detectar a expressão dos miRNAs, foi feita a quantificação por RT-qPCR 

utilizando Taq Man MicroRNA Assay (AppliedBiosystems, Foster City, CA, EUA) 

específico para os miRNAs pesquisados. As amostras foram normalizadas pela 

avaliação da expressão do gene U6.  

 

4.8.1.  Extração, quantificação e integridade do RNA total 

  

Foi homogeinizado 50 mg do VE em 1 mL de Trizol (Invitrogen®) e a extração 

seguiu as instruções do fabricante. O RNA total precipitado foi lavado com etanol 

70% para eliminar resíduos de fenol e sal, solubilizado em 40 µL água tratada com 

dietil pirocarbonato (DEPC). A concentração das amostras de RNA total foi 

quantificada com absorbância de 340nm em duplicata, usando o espectrofotômetro 

NanoDrop (NanoDrop Technologies, USA). A integridade do RNA total foi verificada 

por meio de eletroforese em gel de agarose 1% contendo 0,5 µg/mL de brometo de 
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etídeo e 1µL de amostra. O gel foi imerso em tampão TAE 1x e a eletroforese 

realizada a 100 Volts por aproximadamente 40 minutos. A viabilidade das amostras 

foi obtida com o sistema Chemi Doc (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA) pela análise da 

intensidade das bandas correspondentes às subunidades do RNA ribossomal 28S e 

18S. Amostras que apresentram algum grau visual de degradação foram 

descartadas.  

 

4.8.2. Síntese de cDNA para miRNAs  

  

O cDNA para análise de miRNAs foi sintetizado a partir de 10 ng do RNA total 

em 1 µL da amostra, utilizando primers específicos para cada miRNA analisado de 

acordo com o protocolo TaqMan microRNA Assay (Applied Biosystems, Ca, USA). A 

solução máster mix para a realização da reação de síntese de cDNA (RT) consistiu 

em dNTPs 100mM, multiscribe reverse transcriptase 50U/mL, tampão 10x para a 

enzima, inibidores de RNAse 20U/mL, totalizando um volume de 7µl de máster mix. 

Foi adicionado 3µl de primer e água DEPC para completar o volume de 15µl de 

reação. A reação de PCR foi realizada a 16ºC por 30 minutos, 42ºC por 30 minuntos, 

85ºC por 5 minutos e após as amostras foram mantidas a 4ºC. 

 

4.8.3. Reação de polimerase em cadeia em tempo real (qRT-PCR) para 

quantificação de miRNAs 

 

 Foram realizadas as análises da expressão dos miRNAs-126 

(MIMAT0000832) e -195 (MI0000939) no VE dos grupos experimentais com dez 

semanas de tratamento. A análise do miRNA foi de acordo com o protocolo descrito 

por TaqMan microRNA Assay (Applied Biosystem). Para 20µl da reação de PCR 

foram incluídos 1,33 µl da solução RT, 10µl de TaqMan 2x Universal PCR máster 

mix II (No AmpErase UNG), 1µl de primer (TaqMan microRNA Assay 20X) e 7,67µl 

de água livre de nucleases DEPC. As amostras foram incubadas a 95ºC por 10 

minutos, seguidos por 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 minuto. As 

fluorescências foram lidas em detector ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems). Foi 

utilizado o U6 snRNA (New TaqMan MicroRNA Assays®) como normalizador para 

análise de cada miRNA testado. 
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4.9. Endotelina-1 

  

Para dosagem de endotelina sérica foi realizado o ensaio de ELISA, em 

microplaca de 96 poços (cat. #EK0952, Boster Biological Technology, Pleasanton, 

CA, USA). A análise consiste na captação de endotelina presente na amostra, pelo 

anticorpo aderido à microplaca, após as lavagens para retirada dos anticorpos livres. 

Foram adicionadas 100µL das amostras de teste aos poços e posteriormente 100µL 

de um anticorpo policlonal biotinalado de cabra específico para detecção de 

endotelina foi colocado, seguido de lavagens com solução PBS 0,01M. O complexo 

Avidina-Biotina-Peroxidase foi adicionado e os conjugados foram lavados com 

tampão PBS 0,01M. É utilizado substrato específico para visualizar a reação através 

da expressão da cor amarela nos poços. A densidade do amarelo é proporcional à 

quantidade de ET-1 do rato na amostra da placa. Por fim, a leitura da concentração 

de ET-1 foi realizada por espectrofotometria na absorbância de 450 nm. 

 

4.10. Cardiomiócitos em apoptose 

 

A quantificação dos cardiomiócitos em apoptose foi realizada por citometria de 

fluxo. Inicialmente, para extração das células, 100mg do VE armazenados em 

freezer -80 ºC de cada animal foram tratados com colagenase tipo IA (0,5mg/mL) 

(Sigma-Aldrich, MO, EUA) e mantidos em estufa a 37ºC por dois ciclos de 1h. O 

sobrenadante foi retirado e adicionado de PBS. Após a extração, para indicação dos 

cardiomiócitos em apoptose, em microtubo previamente identificado, 106 células 

foram aliquotadas, marcadas com 1μl de MitoStatus Red (MSR) (0,2mM) (BD 

Biosciences, NJ, EUA), e mantidas em ambiente escuro a 37ºC por 30 minutos. Em 

outro microtubo previamente identificado, 106 células foram aliquotadas e marcadas 

com 5 μl do corante de ácidos nucleicos 7-amino-actinomicina D (7-AAD), sendo 

incubados por 10 minutos em ambiente escuro a 37ºC para posterior leitura no 

citômetro de fluxo FACS Verse (BD Biosciences, NJ, EUA).  

O corante fluorescente MSR é prontamente sequestrado por mitocôndrias 

ativas. Assim, células em apoptose, cujas membranas mitocondriais encontram-se 

despolarizadas, emitirão níveis diminuídos de fluorescência (Perry et al., 2011, 

Rottenberg et al., 1998). Já o corante 7-AAD é capaz de marcar ácidos nucleicos 

expostos, sendo útil na análise para exclusão das células não viáveis. Dessa forma, 
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para análise foram selecionados os gates duplo negativos (com baixa marcação 

para MSR e 7-AAD). Esse gate representa o percentual de células viáveis e em 

apoptose. Deste modo, quanto menor o percentual de células duplo negativas, 

menor a apoptose. 

 

 

4.11. Análise estatística 

 

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

variáveis não paramétricas foram transformadas em logarítimo para normalização. 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. 

A significância estatística foi considerada quando P bicaudal < 0,05. Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média Todas as análises foram 

realizadas através do programa estatístico GraphPadPrism, versão 6.0 (GraphPad 

Software, Inc).  
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5. RESULTADOS  
 

Já foi previamente estabelecido no laboratório o modelo experimental em fase 

de desenvolvimento da DCV, com hiperinsulinemia (P=0,02), hipertrigliceridemia 

(P<0,001), aumento da gordura corporal (P=0,01) e de isoprostano (P=0,007), 

importante marcador de estresse oxidativo. A nível histológico, o modelo em questão 

apresentou hipetrofia de cardiomiócitos junto com o treinamento (P=0,009) e menor 

vascularização do miocárdio que foi normalizada com o treino (P=0,022). Além disso, 

o modelo apresentou alterações no peso do VE em relação a massa corporal, sendo 

constatado aumento (P=0,0005) nos grupos CT, F e FT em comparação ao grupo C 

(Medeiros RF et al. 2016). 

Adicionalmente, a eficácia do protocolo de treinamento aeróbio no modelo 

experimental estabelecido foi obtida ao analisar comparativamente o desempenho 

físico dos grupos nos testes de esforço máximo (TEM) inicial e final através de três 

parâmetros: 1) distância total percorrida (delta=final-inicial): verificou-se que os 

grupos treinados apresentaram aumento do delta da distância percorrida em relação 

aos seus respectivos controles sedentários (P=0,005); 2) tempo total médio do TEM: 

o grupo FT teve melhora do tempo no TEM quando comparado ao grupo F, bem 

como o grupo CT teve maior aumento do tempo percorrido no TEM quando 

comparado ao grupo C (P<0,001); 3) velocidade máxima alcançada nos TEM inicial 

e final: observou-se que o grupo F atingiu menor ganho de velocidade em 

comparação com os grupos C e FT, bem como o grupo CT apresentou maior ganho 

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

eficácia do protocolo de treinamento aeróbio aplicado a esse modelo experimental 

(Medeiros RF et al. 2016). 

Sendo assim, foram dosadas proteínas, miRNAs, endotelina-1 e 

cardiomiócitos em apoptose para o melhor compreendimento dos mecanismos 

durante o desenvolvimento da DCV e o efeito do treinamento aeróbio de intensidade 

moderada nesses marcadores. 

5.1. Sinalização de insulina 
 

Foi avaliada a expressão de proteínas da via de sinalização de insulina que 

estão envolvidas nos processos de apoptose, proliferação e diferenciação celular, 

angiogênese e síntese protéica e esses resultados serão descritos abaixo. 
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No que diz respeito à expressão protéica (figura 7a), o Irβ foi semelhante 

entre os grupos (P=0,07). Em contrapartida, quanto à expressão de sua forma 

fosforilada (figura 7B), os animais do grupo FT tiveram maior expressão dessa 

proteína (P=0,03) quando comparados aos do grupo C, não havendo, portanto, 

diferença entre os animais do grupo F e os animais dos grupos C e CT.  

 
Figura 6. A: Expressão protéica da Irβ total corrigida pela ciclofilina no VE. B: Expressão protéica da 
Irβ fosforilada corrigida pela ciclofilina no VE. Grupo controle (C): n=8; Grupo controle treino (CT): 
n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 vs. C. 

 
Quanto à expressão protéica da PI3K (figura 8A), os animais do grupo FT 

tiveram maior expressão desta proteína em relação ao grupo C, CT e F (P=0,005). 

Já em relação à dosagem protéica da p70s6K fosforilada (figura 8B), os grupos 

foram estatisticamente semelhantes (P=0,59), apresentando aumento de 

aproximadamente 62% no grupo CT em relação ao grupo C e de 25% do grupo FT 

comparado ao grupo C. 
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Figura 7. A: Expressão protéica da PI3K corrigida pela ciclofilina no VE. B: Expressão protéica da 
p70s6k fosforilada corrigida pela ciclofilina no VE. Grupo controle (C): n=8; Grupo controle treino (CT): 
n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 vs. C; † <,05 vs. CT. 

 

Em relação à expressão protéica da AKT total (figura 9A), os animais dos 

grupos CT, F e FT tiveram seus valores aumentados em relação ao grupo C 

(P=0,03). Ainda, foi observado o mesmo aumento entre os grupos quanto à 

expressão de sua forma fosforilada (P=0,02) quando comparados ao grupo C (figura 

9B). 

 

 

Figura 8. A: Expressão protéica da AKT total corrigida pela ciclofilina no VE. B: Expressão protéica da 
AKT fosforilada corrigida pela ciclofilina no VE. Grupo controle (C): n=8; Grupo controle treino (CT): 
n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 vs. C. 

 

Quanto à expressão protéica da eNOS (figura 10A), os grupos foram 

semelhantes (P=0,64). Adicionalmente, o mesmo pode ser visto na expressão de 
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sua forma fosforilada ativa (figura 10B) (P=0,26), apesar de o grupo CT demonstrar 

aumento de 100% na expressão em relação ao grupo C. 

 

 
 
Figura 9. A: Expressão protéica da eNOS total corrigida pela ciclofilina no VE. B: Expressão protéica 
da eNOS fosforilada corrigida pela ciclofilina no VE. Grupo controle (C): n=8; Grupo controle treino 
(CT): n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 vs. C. 
 
 

No que concerne à expressão protéica da ERK total (figura 11A), os animais 

foram semelhantes entre os grupos (P=0,15), porém o grupo CT demonstrou 

aumento de aproximadamente 41% na expressão da proteína em relação ao seu 

respectivo controle, bem como o grupo FT teve aumento de aproximadamente 54% 

em comparação ao grupo C. Em contrapartida, quanto à expressão de sua forma 

fosforilada (figura 11B), os animais treinados tiveram maior expressão (P=0,01) 

quando comparados aos do grupo C. 
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Figura 10. A: Expressão protéica da ERK total corrigida pela ciclofilina no VE. B: Expressão protéica 
da ERK fosforilada corrigida pela ciclofilina no VE. Grupo controle (C): n=8; Grupo controle treino 
(CT): n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 vs. C. 

     

     No que se refere à dosagem da MAPK p38 (figura 12), os animais foram 

semelhantes entre os grupos (P=0,63), no entanto, o grupo CT teve aumento de 

aproximadamente 31% em relação ao grupo C, enquanto que o grupo FT teve 

aumento de aproximadamente 10% em relação ao grupo C na expressão da 

proteína.  

         
Figura 11. Expressão protéica da p38 total corrigida pela ciclofilina no VE. Grupo controle (C): n=8; 
Grupo controle treino (CT): n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 
vs. C. 
 

 
5.2. Quantificação de miRNAs 
 
 

Além das proteínas de sinalização intracelular, foi obtida a quantificação de 

miRNAs associados a eventos de angiogênese, apoptose e HVE, como os miR-126 
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(figura 13A) e -195 (figura 13B). Pode ser notado abaixo que os níveis do miR-126 

foram semelhantes entre os grupos (P=0,95), assim como os níveis do miRNA-195 

(P=0,10). 

 
 
Figura 12. A: Expressão relativa do miR-126 no VE corrigido pelo U6. Grupo controle (C): n=8; Grupo 
Frutose (F): n=8. B: Expressão relativa do miR-195 no VE corrigido pelo U6. Grupo controle (C): n=8; 
Grupo controle treino (CT): n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 
vs. C.  
 
        
 
5.3. Quantificação de endotelina-1 
 

 

Já quanto à dosagem de ET-1 no soro dos animais (figura 14), foi verificada 

semelhança estatística entre os grupos (P=0,11), apesar de ser observado aumento 

de 89% no grupo F em relação ao grupo C. 

 

Figura 13. Expressão de endotelina sérica. Grupo controle (C): n=8; Grupo controle treino (CT): 
n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. *P <0.05 vs. C. 
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5.4. Quantificação de cardiomiócitos em apoptose 
 

Já quanto à quantificação de apoptose nos cardiomiócitos (figura 15), não foi 

constatada diferença entre os grupos (P=0,57).  

 
 

 
Figura 14. Quantificação de apoptose em cardiomiócitos por citometria de fluxo. Grupo controle 
(C): n=8; Grupo controle treino (CT): n=8; Grupo Frutose (F): n=8 e grupo Frutose Treino (FT): n=8. 
*P<0.05 vs. C. 
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6. DISCUSSÃO  
 

 

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

intensidade moderada conseguiria modular positivamente a vasodilatação, 

angiogênese, apoptose, síntese proteica e proliferação celular no coração de modelo 

animal com risco cardiometabólico caracterizado por diminuição da vascularização, 

aumento da área do cardiomiócito, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, aumento de 

isoprostano, do peso do VE e de gordura corporal induzida pela alta ingestão de 

frutose (Medeiros et al., 2016).   

Os resultados alcançados por este trabalho indicam que alterações 

subclínicas, como a RI induzida pela frutose, foi capaz de aumentar a expressão e 

ativar proteínas da via de sinalização de insulina que estão sabidamente 

correlacionadas a HVE (Liao et al., 2018), através da estimulação da síntese 

protéica e apoptose dos cardiomiócitos. Por sua vez, o treinamento aeróbio de 

intensidade moderada permitiu além da ativação de síntese protéica, o aumento de 

proteínas de proliferação e diferenciação celular, indicando que o aumento dos 

cardiomiócitos vem acompanhado com a preservação da integridade da função 

cardíaca.  

Além disso, mostramos que, na fase inicial de instalação da DCV, não há 

alterações nos níveis de miRNAs relacionados a apoptose e angiogênese no VE de 

ratos sedentários e treinados. Em concordância, a quantificação de apoptose em 

células miocárdicas também foi inalterada. Por fim, quanto à possibilidade de 

geração de efeitos deletérios no endotélio nesta fase, vimos que o nível de ET-1 se 

manteve inalterado. Ainda, mostramos a influencia do treinamento aeróbio de 

intensidade moderada sobre esses marcadores. 

 Diversos parâmetros foram previamente avaliados para comprovar a eficácia 

do protocolo de treinamento no estabelecimento do modelo experimental estudado 

neste trabalho. O TEM foi utilizado para avaliar o desempenho físico antes e após 

um período de treinamento aeróbio em esteira rolante até a exaustão pré e pós o 

protocolo de treinamento.  

 Foram avaliadas as variáveis de distância percorrida, tempo e velocidade, 

mostrando que, através do cálculo do delta inicial - final, os animais treinados 

aumentaram significativamente estes parâmetros, caracterizando então a 
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efetividade do treino. Corroborando o nosso protocolo, o teste em esteira até a 

exaustão vem sendo bastante utilizado para a verificação da capacidade aeróbia 

em animais de experimentação (Cevik et al., 2018, Liao et al., 2018). 

A prática regular de exercício físico tem sido efetiva como medida não 

farmacológica na prevenção e tratamento de diversos fatores de risco 

cardiovascular, como hipertensão arterial, obesidade, RI, dislipidemia e estresse 

(Malachias et al., 2016).  Sua efetividade vem sendo atribuída a efeitos neuro-

humorais, inflamatórios, metabólicos e hemodinâmicos, assim como melhora na 

função endotelial, muscular esquelética e cardiovascular promovendo melhora na 

capacidade funcional e qualidade de vida (Medeiros et al., 2016, Salgueiro et al., 

2017).  

 Além disso, o exercício físico promove efeitos diretos sobre o desempenho 

cardíaco. Dados experimentais demonstram a eficácia do treinamento físico em 

restabelecer a função cardíaca através da melhora na contratilidade dos 

cardiomiócitos, restabelecimento do fluxo de cálcio intracelular (Medeiros et al., 

2008, Rolim et al., 2007), redução na formação de fibrose intersticial e melhora na 

vascularização do miocárdio, preservando, desta forma, a integridade dos 

cardiomiócitos e prevenindo apoptose e necrose celular (Wagner et al., 2009). 

 Embora o treinamento físico aeróbio promova importantes adaptações, sua 

eficácia na prevenção de alterações patológicas em cardiomiócitos, prévias a 

instalação da HVE e na angiogênese cardiovascular, depende da intensidade de 

exercício realizado nas sessões de treinamento (Veras-Silva et al., 1997). Em nosso 

estudo, o treinamento físico realizado em esteira adaptada para ratos é considerado 

de intensidade moderada (Medeiros et al., 2016), eficaz em atenuar parâmetros 

metabólicos e inflamatórios, como a hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia e níveis 

de isoprostano em ratos, além de promover melhoras na reatividade vascular e de 

composição corporal (Medeiros et al., 2016). 

 Portanto, os diversos efeitos promovidos pelo exercício físico aeróbio no 

músculo cardíaco guiaram a racionalidade deste estudo na sua utilização como 

modelo de reversão do processo de remodelamento patológico induzido pelas 

alterações cardiometabólicas subclínicas provocadas pela alta ingestão de frutose 

por dez semanas. 
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6.1. Efeito do treinamento aeróbio na via de sinalização de insulina e ET-1 

durante o processo de instalação da DCV  

 

Considerando que o modelo do presente estudo já apresenta alterações 

histológicas em cardiomiócitos, como prejuízo na vascularização e principalmente 

HVE, é interessante enfatizar que esta alteração é considerada um fator de risco 

independente para o infarto agudo do miocárdio, arritmias, IC e morte súbita (Prado 

et al., 2017, Tham et al., 2018). Isso é particularmente verdadeiro quando 

considerada em situações patológicas que normalmente estão associadas a 

disfunções sistólicas ou diastólicas e presença de fibrose (Levy et al., 1990). 

 Por outro lado, a HVE decorrente do treinamento físico aeróbio é 

considerada como uma adaptação benigna por estar associada a melhoras ou 

manutenção tanto da função sistólica quanto diastólica (Maron et al., 2006). Esta 

adaptação decorrente do exercício foi reconhecida no final do século XIX, com os 

trabalhos de Henschen, os quais observaram corações aumentados em 

esquiadores de campo (Rost et al., 1997). 

 Naquela época os pesquisadores nomearam este aumento do tamanho do 

coração em função da resposta ao treinamento de “coração de atleta” (Rost et al., 

1997). Ainda, a HVE fisiológica ocasionada por exercícios se destaca por acontecer 

de forma simétrica no coração, sem prejuízo na função ventricular e sem indícios de 

regiões de fibroses (Barbier et al., 2006). Com isso, diversos estudos têm utilizado 

modelos de exercício físico aeróbico em animais a fim de compreender os 

mecanismos na HVE fisiológica (Qin et al., 2010, Silva et al., 2017, Souza et al., 

2015). 

Dentre esses protocolos, os mais utilizados são o exercício forçado em 

esteira, nado forçado e exercício voluntário em rodas de treinamento. Há diferentes 

protocolos de exercício em esteira que variam em duração, inclinação e velocidade. 

No entanto, alguns estudos têm falhado em demonstrar HVE com este modelo 

(Bjelakovic et al., 2007, Tsutsui et al., 2011).  

Outro protocolo muito utilizado é o nado forçado que tem demonstrado HVE 

em torno de 15% nos animais treinados (Sesso et al., 2008). Já o exercício em 

rodas de treinamento, apesar de ser voluntário, tem apresentado 12% a 20% de 

HVE em quatro semanas de treinamento (Halliwell, 2000, Powers et al., 2011). Além 
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disso, este tipo de protocolo produz menos estresse para os animais e mimetiza o 

exercício em humanos (Qin et al., 2010). 

Em adição ao compreendimento do treinamento físico aeróbio no 

desenvolvimento da HVE fisiológica, estudos foram conduzidos mostrando a 

importância desta adaptação do treino através da via do receptor tirosina quinase 

com a ativação da via IRβ-PI3K-AKT (DeBosch et al., 2006, Kemi et al., 2008). No 

entanto, ainda não se tem bem descrito os mecanismos de sinalização celular em 

alterações cardíacas durante a fase de instalação da DCV. 

Estudos mostram que além da via da IRβ-PI3K-AKT estar envolvida nas 

alterações cardíacas fisiológicas, a via das MAPKs parecem exercer papel 

semelhante, participando da ativação de determinados fatores de transcrição 

responsáveis por inúmeros processos fisiológicos nos cardiomiócitos, como 

proliferação, diferenciação, apoptose e hipertrofia (Martineau et al., 2001). 

Essas informações corroboram com o presente estudo, uma vez que foi 

observado o impacto do treinamento aeróbio de intensidade moderada na 

expressão de quatro proteínas: IRβ, PI3K, AKT e ERK, enquanto outras três, eNOS, 

p70s6k e p38  apresentaram apenas aumento percentual e não estatístico. Esses 

dados sugerem que no período de desenvolvimento da DCV, oito semanas de 

protocolo de treinamento moderado ainda não são suficientes para ativar toda a via 

de sinalização intracelular de insulina no modelo.  

Especificamente, quanto ao início da ativação da cascata intracelular da via 

de sinalização de insulina, nosso estudo mostrou ativação do IRβ, PI3K e AKT tanto 

pelo consumo de frutose quanto pelo treino. A PI3K é alvo de múltiplos receptores 

do tipo tirosina quinase, incluindo fatores de crescimento de IGF-1 e de insulina, 

além de receptores acoplados a proteína G. Considerando que IRβ-PI3K-AKT 

desempenham funções na organização do citoesqueleto, transporte de membrana, 

crescimento celular e apoptose (Fernandes et al., 2015), seus aumentos 

observados no grupo FT (IRβ-PI3K) e nos grupos CT, F e FT (AKT) pode ter sido 

ocasionado pelos fatores estruturais e anabólicos citados, por meio da síntese 

protéica. 

Corroborando essas informações, verificou-se em um experimento com 

animais transgênicos que expressavam o IRβ, a ativação da via IR-PI3K-AKT sendo 

associada a uma hipertrofia com fenótipo fisiológico (McMullen et al., 2003). Ainda, 

os mesmos autores encontraram que animais que expressavam este receptor e 
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apresentavam deleção na subunidade p110 da PI3K, tiveram o desenvolvimento da 

hipertrofia com fenótipo patológico, mostrando então que a PI3K (110) é um 

importante alvo para o compreendimento do desenvolvimento de hipertrofia 

fisiológica quando ativado pelo IRβ (McMullen et al., 2003).   

Ainda, um estudo avaliou a participação da via AKT no desenvolvimento da 

HVE após treinamento em esteira por seis semanas em camundongos. Foi 

observado que, embora a expressão total de AKT não fosse alterada, sua forma 

fosforilada estava aumentada (Kemi et al., 2008). 

Outro estudo quanto a ativação de vias hipertróficas foi realizado (Kemi et al., 

2008) utilizando um protocolo de corrida em esteira por cinco semanas, mostrando 

que a ativação da via IRβ-PI3K-AKT é uma importante sinalização para o 

desenvolvimento de alterações fisiológicas em cardiomiócitos, enquanto a 

sobrecarga forçada imposta por compressão transversal da aorta não foi capaz de 

ativar esta via. Uma vez ativada, a mTOR pode ativar proteínas quinases S6 (S6K1 

e S6K2) capazes de aumentar a biossíntese ribossomal, tradução de proteínas, 

progressão do ciclo celular e hipertrofia (Kemi et al., 2008).  

Considerando que não foram observadas diferenças estatísticas entre os 

grupos quanto a ativação da p70s6k, embora os animais treinados tenham 

apresentado aumento de 62% (CT vs. C) e 25% (FT vs. C) na expressão da 

proteína, e que, embora já esteja estabelecido o papel da via AKT-mTOR em 

processos hipertróficos fisiológicos e adaptativos pelo treinamento, sugere-se que o 

protocolo de treinamento por oito semanas não tenha afetado a expressão da 

p70s6k por mecanismos ainda desconhecidos.  

Portanto, a ativação da via IRβ-PI3K-AKT exerce um papel no 

desenvolvimento da HVE fisiológica induzida pelo treinamento aeróbio mesmo 

durante a fase de instalação da DCV. Estudos corroboram com essa informação, 

demonstrando que a inibição desta via impede a adaptação fisiológica, enquanto a 

ativação induz alterações benéficas no miocárdio (McMullen et al., 2003, Shioi et al., 

2000).  

Além de sua influência na HVE, a AKT contribui para a ativação de proteínas 

vasodilatadores produtoras no ON, como a eNOS, na via IRβ-AKT-eNOS. Não 

houve ativação da eNOS no presente estudo, embora o comportamento de sua 

forma total tenha sido semelhante ao da AKT e sua forma ativa tenha demonstrado 
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aumento de 100% apenas no grupo treinado sem exposição a dieta inadequada em 

relação ao controle.  

Sabe-se que o crescimento dos cardiomiócitos e a angiogênese devem 

ocorrer de forma coordenada durante as alterações no miocárdio, uma vez que para 

o aumento do tamanho dos cardiomiócitos é preciso aumentar a disponibilidade de 

oxigênio e nutrientes (Dorn, 2007, Walsh et al., 2007). Além disso, alterações 

fisiológicas em cardiomiócitos estão associadas a uma densidade capilar 

aumentada, enquanto em modelos de alterações patológicas em cardiomiócitos 

esta densidade encontra-se reduzida e tem sido implicada em disfunção contrátil e 

progressão para IC (Walsh et al., 2007).  

Neste contexto, os dados do presente estudo sugerem que o treinamento 

aeróbio não foi capaz de melhorar a angiogênese pela eNOS ainda durante o 

desenvolvimento da HVE. Desta forma, o aumento do tamanho dos cardiomiócitos 

no presente protocolo de treinamento não foi suficiente ainda a ponto de recrutar a 

eNOS para suprir a demanda de oxigênio. 

Em adição, foi dosada a ET-1 sérica no presente estudo. Ao contrário do ON, 

a ET-1 é por sua vez, um potente vasoconstritor, secretada principalmente na 

direção subluminal da célula, podendo atuar de forma autócrina ou parácrina, nas 

células do músculo liso, do miocárdio e do tecido conjuntivo. Devido a este tipo de 

ação, a concentração local de ET-1 é muito mais elevada do que a nível sérico, 

onde é rapidamente eliminada pela circulação (Baltazares Lipp et al., 2005).  

Palmer e colaboradores, em um estudo in vivo, demonstraram claramente 

que o ON e a ET-1, agindo em sentidos opostos, regulam o tônus vascular e a 

pressão arterial. Ainda, a perda da integridade funcional ou a disfunção endotelial 

também está ligada a uma diminuição da expressão do ON e a um aumento da ET-

1 (Palmer et al., 1987).  

Com esta informação e sabendo que o modelo em fase de desenvolvimento 

da DCV apresenta efeitos deletérios, tais como isquemia de células endoteliais, 

aumento da produção de proteínas inflamatórias, estresse oxidativo e disfunção 

endotelial (Johnson et al., 2009), no presente estudo a ET-1 foi semelhante entre os 

grupos, porém com aumento de 89% no grupo F em relação ao grupo C.  

A inalteração pode ter ocorrido por conta do modelo não apresentar a doença 

propriamente estabelecida e estar ainda em fase de desenvolvimento de instalação 

da DCV, não promovendo ainda estímulos fisiológicos, como o estresse de 
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cisalhamento exercido pelo fluxo sanguíneo sobre as células endoteliais. Além 

disso, outro ponto capaz de justificar esse resultado é a dosagem ET-1 no soro dos 

animais, já que não é o principal local de deposição destes peptídeos, tendo rápida 

eliminação pela circulação.  

A via das MAPKs é influenciada pela via de sinalização de insulina, no 

entanto, ainda não é totalmente elucidada a relação direta da via das MAPKs pela 

ERK e p38 nas adaptações provocadas pelo exercício aeróbio ou mesmo em 

situações patológicas. Contudo, algumas evidências têm mostrado que estas 

quinases podem ter múltiplas funções na regulação gênica em resposta ao 

treinamento físico (Atherton et al., 2005). A via participa na ativação de fatores de 

transcrição responsáveis por numerosos processos fisiológicos, como proliferação, 

diferenciação, inflamação, apoptose e hipertrofia (Martineau et al., 2001).  

Neste sentido, diversos estudos já foram realizados com o objetivo de 

verificar as alterações morfofisiológicas e funcionais no sistema cardiovascular 

provocadas pela deleção ou super-expressão das MAPKs, como o estudo realizado 

por Bueno e colaboradores (Bueno et al., 2000) com animais transgênicos que 

apresentavam alta expressão de proteína cinase ativada por mitógeno 1 (MEK1). 

Neste estudo, foi verificado que a ativação da ERK 1/2 estava relacionada com 

hipertrofia cardíaca fisiológica associada à melhora da função cardíaca.  

Ainda, foi mostrado que em modelos ainda sem o estabelecimento da HVE 

propriamente dita, submetidos a um protocolo de exercício duas vezes por semana 

em esteira, já apresenta um aumento na fosforilação da ERK 1/2 (Nakamura et al., 

2002). O mesmo pode ser observado logo após o exercício, de maneira aguda 

(Iemitsu et al., 2006).  

Outra pesquisa foi realizada para estudar o efeito do treinamento aeróbio na 

expressão da p38 no músculo cardíaco. Neste trabalho foi obtida uma curva 

temporal para avaliar a expressão p38 logo após uma sessão de exercício em 

esteira, após quatro, oito e doze semanas de treinamento e também foi avaliado o 

efeito agudo após esses períodos de treino. Os autores mostraram que uma única 

sessão de exercício promove um aumento da p38 e que após a quarta semana os 

animais ainda respondiam ao efeito agudo aumentando a expressão da MAPK, 

porém esse valor foi diminuído na oitava semana de treinamento. Na décima 

segunda semana os animais não alteravam mais a expressão da p38 com o 

estímulo agudo. Com este experimento os autores mostraram que a ativação de 
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p38, gradualmente declina com o desenvolvimento da HVE induzida pelo exercício 

(Iemitsu et al., 2006). 

Portanto, os dados acima se assemelham aos dados do presente estudo, 

com aumento da forma ativa de ERK nos animais treinados e com aumento 

percentual da p38 nos animais treinados durante o desenvolvimento da HVE.  

Considerando todas as informações descritas acima, e que, distintas vias 

moleculares estão interligadas no avanço do entendimento da fisiopatologia 

cardiovascular, optamos realizar ainda a análise da expressão de miRNAs no 

estudo da angiogênese, hipertrofia e apoptose de cardiomiócitos. 

 

 

6.2. Efeito do treinamento aeróbio no perfil de miRNAs durante o processo de 

instalação da DCV 

 

Por desempenhar um importante alvo terapêutico nas DCV, atuando como 

reguladores da expressão gênica a nível pós-transcricional, é vista a expressão de 

miRNAs nas alterações de cardiomiócitos, sendo mostrado em um modelo de HVE 

patológica induzida por angiotensina II que a administração benéfica de uma planta 

(pueraria mirifica) aumenta a expressão do miR-195 (Zhang et al., 2016). Esse 

miRNA, por sua vez, tem sua expressão aumentada quando associada a situações 

anti-apoptóticas e de HVE fisiológica por meio de proliferação celular. Sendo assim, 

espera-se que os níveis do miRNA-195 estejam diminuídos no modelo em 

desenvolvimento da DCV e aumentados com a terapia do treino aeróbio.  

Em adição, é verificado que o miRNA-126 é o único sugerido como sendo 

especificamente expresso em células endoteliais e progenitoras hematopoiéticas de 

forma abundante, e descrito por regular a migração de células inflamatórias, a 

formação da rede de capilares e a sobrevivência celular (Cheng et al., 2017). Desta 

forma, a baixa expressão do miRNA-126 está envolvida no entendimento de 

disfunção, inflamação e rarefação vascular em patologias (Luo et al., 2017). 

Desta forma, no presente estudo, observamos pela primeira vez o perfil de 

expressão dos miRNAs-126 e -195 no coração de animais sob alto risco 

cardiometabólico, caracterizados pelos seus efeitos 1) angiogênicos, 2) anti-

apoptóticos e hipertróficos, respectivamente, que se mostraram semelhantes após 

oito semanas de tratamento com o exercício aeróbio.  
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Neste contexto, foi mostrado o efeito do treinamento de endurance na HVE 

induzida por doenças metabólicas já estabelecidas. Nesse trabalho, o treinamento 

de endurance com natação por uma hora e trinta minutos, cinco vezes por semana 

durante dois meses foi eficaz na promoção de alterações estruturais, como redução 

de colágeno e aumento da capilarização (Garciarena et al., 2009), além de reverter 

alterações na expressão do miRNA-195, relacionado ao remodelamento patológico 

do miocárdio e apoptose celular (Fernandes et al., 2015), melhorando a 

contratilidade dos cardiomiócitos (Carneiro-Junior et al., 2014). 

Essas informações enriquecem o compreendimento dos dados obtidos no 

presente estudo, uma vez que o protocolo de treinamento combinado e de maior 

duração nas sessões promoveu resultados em modelos com a doença 

estabelecida, enquanto o nosso protocolo não exerceu influencia nos miRNAs-126 e 

-195 especificamente, antes do estabelecimento da doença. Sendo assim, é 

importante reforçar o papel de diferentes protocolos de treinamento na reversão de 

alterações cardíacas patológicas a nível molecular. 

Alguns trabalhos mapearam a expressão diferencial de miRNAs em DCV 

como a HVE patológica, infarto agudo do miocárdio, fibrose cardíaca ou arritmia 

(Bageghni et al., 2018, Xia et al., 2018), no entanto, nenhum estudo mapeou a 

expressão de miRNAs em ratos Wistar durante o processo de instalação da doença 

cardiometabólica.   

 Van Rooji e colaboradores (van Rooij et al., 2007), mostraram evidências de 

que alterações na expressão de miRNAs no coração está diretamente ligada ao 

remodelamento cardíaco, através de evidências em um modelo de HVE patológica 

com constrição transversa da aorta, onde a expressão de mais de 180 miRNAs 

foram analisadas. Foi então observada uma grande alteração na expressão de um 

grupo específico de miRNAs, cuja análises in vitro mostraram que miR-23a, 23b, 24, 

195, 199a e 214 são suficientes para caracterizar hipertrofia patológica em 

cardiomiócitos. 

 O estudo citado acima está de acordo com estudos mais atuais, que mostram 

que a expressão do miRNA-195 em situações de dano cardíaco está associada, 

principalmente, a alta capacidade de proliferação celular em modelos 

experimentais, mostrando que os níveis diminuídos deste miRNA em corações 

doentes que permitem a instalação deste quadro (An et al., 2015).  
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Considerando que nestes estudos as amostras possuíam cardiopatias 

instaladas, a semelhança do miRNA-195 no presente estudo pode ter ocorrido 

devido ao modelo de caracterização de alterações cardiometabólicas subclínicas, 

sem a doença propriamente estabelecida. Portanto, tanto a HVE quanto a apoptose 

através do miRNA-195 foi semelhante. Isto vai de acordo com os dados dos 

cardiomiócitos em apoptose observados no presente estudo, sem alterações entre 

os grupos. 

Curiosamente, ainda são extremamente escassos os estudos acerca da 

expressão do miRNA-195 em corações de animais em fase de desenvolvimento da 

DCV e com treinamento aeróbio como terapêutica destas alterações. Atualmente, o 

estudo deste miRNA está voltado para neoplasias e DCV já estebelecidas (Gao et 

al., 2016, Zhou et al., 2017). 

Adicionalmente, o modelo de alto risco cardiometabólico do presente estudo 

apresentou prejuízo na formação de vasos e o treino foi capaz de reverter este 

quadro a nível morfofisiopatológico (Medeiros et al., 2016). Sabe-se que alguns 

miRNAs estão sendo associados à regulação da angiogênese (Schmitz et al., 2017, 

Uhlemann et al., 2014), como os membros da família let-7, o miR-21, miR-126, miR-

221 e miR-222 que são altamente expressos em células endoteliais (Kuehbacher et 

al., 2007). 

 Um dos principais miRNAs envolvidos na regulação angiogênica no coração 

é o miR-126, pois o mesmo é capaz de aumentar a expressão de VEGF e FGF a 

partir da inibição de seus alvos, proteína relacionada a brotamento (Spred-1) e a 

subunidade regulatória dois da PI3K (Fish et al., 2008). Assim como o miR-195, 

poucos estudos foram publicados sobre o papel dos miRNAs na angiogênese 

cardíaca (D. A. Silva ND et al., 2012, Fernandes-Silva et al., 2012, Fernandes et al., 

2015). 

Nos últimos anos, diversos pesquisadores utilizando o conceito de "eficiência 

do tempo” (do inglês “time efficiency”) têm verificado adaptações metabólicas, 

moleculares e fisiológicas significantes com a utilização de protocolos de 

treinamento mais curtos e com maior intensidade de trabalho no que diz respeito ao 

auxílio no tratamento de patologias, como a DCV (Talanian et al., 2010). Com isso, 

vale ressaltar que o tempo de tratamento com o treinamento em nosso estudo 

ocorreu quatro vezes por semana, uma hora por dia, durante oito semanas, 

discordando do termo “time efficiency”. 
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Tendo em vista que a literatura apresenta diferentes respostas ao treinamento, 

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

intensidades e modelos experimentais (Afonso et al., 2003), sugerimos que a 

semelhança entre os grupos na expressão do miRNA-126 seja em decorrência à 

menor exposição ao tempo de tratamento com o treinamento, uma vez que diversos 

estudos com a expressão deste miRNA mostram resultados aumentados a partir da 

décima semana de treinamento aeróbio, que ocorria cinco vezes por semana, uma 

hora por dia (D. A. Silva ND et al., 2012, Fernandes et al., 2015, Fernandes et al., 

2012), ou com treinamentos de alta intensidade intervalados por quatro semanas 

(Schmitz et al., 2017) ou com a dosagem imediata após o exercício, de forma aguda 

em grupos de indivíduos saudáveis que foram submetidos a quatro tipos de 

exercício: “teste de esforço máximo limitado por sintomas”, quatro horas de 

atividade em bicicleta, corrida de maratona e exercício de força (Uhlemann et al., 

2014).  

 Ainda que não tenham sido observadas diferenças quanto a expressão dos 

alvos específicos dos miRNAs 126 e 195, é interessante observar que o 

treinamento físico ao estabelecer a expressão gênica de um pequeno grupo de 

miRNAs pode estar, através deles, restaurando a atividade de centenas de 

proteínas em diversas vias, promovendo assim, os benefícios funcionais 

observados através da via de sinalização de insulina (DeBosch et al., 2006). Essas 

observações também se estendem para as alterações estruturais e metabólicas. 

 Apesar de promissores, somente atualmente estão sendo publicados sobre o 

papel fisiopatológico dos miRNAs no coração. Drummond e colaboradores 

(Drummond et al., 2008) investigaram a expressão de miRNAs em resposta ao 

exercício físico, porém se limitou à musculatura esquelética. Portanto, este trabalho 

abre perspectivas futuras para validação de vias intracelulares através da seleção e 

modulação de outros miRNAs, com o objetivo de compreender os mecanismos 

fisiopatológicos subjacentes específicos envolvidos no processo de alterações em 

cardiomiócitos.  
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7. CONCLUSÃO  
 

 

Os principais resultados alcançados por este trabalho demonstraram que dez 

semanas com treinamento aeróbio foi capaz de ativar as vias intracelulares do VE de 

IRβ-PI3K-AKT, sugerindo síntese protéica e redução de apoptose em um modelo de 

risco cardiometabólico.  

O treinamento aeróbio moderado estimulou a ativação da ERK, sugerindo 

alterações fisiológicas no VE por meio da via de sinalização para síntese protéica e 

proliferação celular, sem diferenças nos níveis de miRs-126, miR-195 e na apoptose 

nos cardiomiócitos.  

Finalmente, mais estudos são necessários para permitir uma melhor 

compreensão fisiopatológica durante o desenvolvimento das DCV, especialmente 

sobre os diferentes protocolos de treinamento aeróbio e seu impacto na via de 

sinalização da insulina e nos miRs. 
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