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1 INTRODUÇÃO

O coração é o primeiro órgão a ser formado no período embrionário e todos

os eventos seguintes na vida do organismo dependem da habilidade deste órgão de

equivaler o seu rendimento com a demanda do organismo por oxigênio e nutrientes.

Devido a capacidade muito baixa das células cardíacas de se dividirem (OLSON,

2004), o aumento do tamanho dos miócitos, hipertrofia cardíaca, é a resposta do

coração a sobrecarga funcional seja ela pressórica ou volumétrica.

A hipertrofia do ventrículo esquerdo tem sido considerada como um fator de

risco para diversas disfunções cardiovasculares, entretanto, esse processo

adaptativo também ocorre em resposta ao treinamento físico e nesses casos não

parece estar associado a induzir prejuízos na função ventricular.

Um dos aspectos que tem sido bastante evidenciado na literatura é a

participação do Sistema Renina Angiotensina (SRA) no desenvolvimento e

manutenção da hipertrofia cardíaca (HC) em situações patológicas tais como

hipertensão arterial, infarto do miocárdio ou hiperatividade simpática. O SRA é um

importante sistema hormonal na regulação da pressão arterial e na homeostase

hidroeletrolítica do organismo. O peptídeo angiotensina II (Ang II) é um dos

principais componentes ativos desse sistema. Seus efeitos biológicos são mediados,

basicamente, por dois receptores, do subtipo 1 (AT1) e do subtipo 2 (AT2). Até o

momento acredita-se que os principais efeitos da Ang II sejam mediados pelo

receptor AT1 que é o subtipo predominante no coração do rato adulto.

Mais recente, foi demonstrada a presença de SRA locais em diversos órgãos,

incluindo o coração. Essa descoberta trouxe grande contribuição para o

entendimento da participação desse sistema sobre a HC. Há um grande número de

evidências de que a Ang II produzida localmente contribua para o desenvolvimento

da HC em ratos espontaneamente hipertensos ou com constrição da aorta. Também

tem sido demonstrado que a Ang II estimula a síntese protéica e o crescimento

celular diretamente em miócitos via receptores AT1 (SADOSHIMA & IZUMO, 1993;

YAMAZAKI, KOMURO, SHIOJIMA & YAZAKI, 1996).

Todas essas evidências mostram a importância desse sistema na HC

patológica. Por outro lado, não está clara a participação do SRA no desenvolvimento
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da HC fisiológica como ocorre pelo treinamento físico.

O treinamento resistido é popularmente conhecido como “musculação” e tem

como principal adaptação benefícios sobre o sistema muscular esquelético.

Diferentemente dos exercícios aeróbio, como a natação ou a corrida em esteira, que

devido ao aumento do retorno venoso induzem sobrecarga volumétrica sobre o

coração, o exercício resistido causa aumento muito grande da pressão arterial

durante a realização das séries do treinamento, como será explicado mais adiante.

Essa característica faz com que o estímulo hipertrófico para o coração seja o mesmo

que o encontrado em certas patologias, como a hipertensão arterial, onde já está

bem descrita a participação do SRA no desenvolvimento da HC (BRILLA, REAMS,

MAISCH & WEBER, 1993; DAHLOF, HERLITZ, AURELL & HANSSON, 1992). A

principal diferença entre o estímulo do treinamento para a hipertensão deve-se ao

volume do estímulo. Enquanto na hipertensão o indivíduo está sujeito a elevação da

pressão arterial 24h por dia, com o treinamento essa elevação não passa de 30 a 60

min por dia, ou seja, o período em que o indivíduo está treinando (EFFRON, 1989;

MACDOUGALL, MCKELVIE, MOROZ, SALE, MCCARTNEY & BUICK, 1992;

MACDOUGALL, TUXEN, SALE, MOROZ & SUTTON, 1985).

Algumas evidências têm sido sugeridas em estudos envolvendo o

polimorfismo da Enzima Conversora de Angiotensina I (ECA). Os resultados

mostram que atletas homozigotos DD, que apresentam maior concentração da ECA

circulante e local cardíaca em relação aos indivíduos II ou ID, apresentam massa

ventricular esquerda maior do que os atletas II ou ID. Entretanto, esses estudos de

influência genética em humanos são apenas associativos, necessitando ainda a

existência de estudos experimentais para confirmarem essa hipótese

(MONTGOMERY, 1997; MONTGOMERY, CLARKSON, DOLLERY, PRASAD, LOSI,

HEMINGWAY, STATTERS, JUBB, GIRVAIN, VARNAVA, WORLD, DEANFIELD,

TALMUD, MCEWAN, MCKENNA & HUMPHRIES, 1997; MONTGOMERY,

MARSHALL, HEMINGWAY, MYERSON, CLARKSON, DOLLERY, HAYWARD,

HOLLIMAN, JUBB, WORLD, THOMAS, BRYNES, SAEED, BARNARD, BELL,

PRASAD, RAYSON, TALMUD & HUMPHRIES, 1998).

Baseado no exposto a cima, para estudarmos a participação do SRA na HC

induzida pelo treinamento resistido, procuramos na literatura um modelo de

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


3

treinamento para ratos cujas adaptações cardiovasculares se aproximassem com as

encontradas em humanos. Entre os modelos encontrados optamos por um modelo

descrito na literatura em 1992 pela semelhança biomecânica no exercício proposto

para ratos como o realizado em humanos (exercício de agachamento) (TAMAKI,

UCHIYAMA & NAKANO, 1992). Apesar de o modelo ser efetivo em induzir

hipertrofia músculo-esquelética e alterações enzimáticas semelhantes às

encontradas em humanos, não sabíamos se do ponto de vista cardiovascular esse

modelo seria viável. Realizamos inicialmente uma série de experimentos e

observamos respostas cardiovasculares, nos ratos, semelhantes às encontradas em

humanos como, por exemplo, aumento da pressão arterial agudo durante a

realização do exercício (dados mostrados adiante) e hipertrofia cardíaca com um

mês de treinamento (BARAUNA, JUNIOR, COSTA ROSA, CASARINI, KRIEGER &

OLIVEIRA, 2005). Esses resultados nos deixaram seguros para utilizar esse modelo

no estudo da participação do SRA na HC induzida pelo treinamento resistido.

Discorreremos a seguir com maiores detalhes sobre o treinamento resistido, a

hipertrofia cardíaca e o sistema renina angiotensina.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Treinamento Resistido

Exercício Resistido Dinâmico é o nome dado àqueles exercícios que são

realizados contra uma carga, geralmente com pesos livres, equipamentos ou até

mesmo o próprio peso corporal (KOMI, 2003). Esse tipo de exercício é utilizado de

maneira simplificada em dois tipos de treinamento: Treinamento Resistido (TR) e

Treinamento de Força (TF), sendo que a principal diferença entre eles está na carga

de treinamento utilizada. O TF utiliza-se de cargas elevadas, acima de 90% de 1RM,

enquanto que o TR utiliza-se de cargas moderadas, em torno de 65 – 75% de 1RM

(a maioria dos programas de exercícios com pesos tem as cargas de treinamento

baseadas no sistema de 1 Repetição Máxima (1RM) proposto por DeLorme. 1 RM é

definido como a máxima resistência que um indivíduo consegue superar em uma

repetição (DELORME, 1945; DELORME & WATKINS, 1948). Estes dois tipos de
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treinamento são uma combinação de contrações estáticas e dinâmicas sendo que a

proporção de cada uma varia de acordo com o esforço necessário para realizar o

movimento. O início do movimento caracteriza-se pela contração estática até que a

força muscular exceda o peso do objeto a ser levantado. Essa fase é seguida por

contração dinâmica concêntrica para levantar o peso e contração dinâmica

excêntrica para baixá-lo. Tanto o TR quanto o TF são popularmente chamados de

musculação, pois as principais adaptações observadas são no sistema neuro-

muscular como, por exemplo, o aumento da massa muscular (principalmente devido

a hipertrofia das fibras do tipo II) e melhora na capacidade contrátil. As adaptações

encontradas por esses tipos de treinamentos devem-se a sobrecarga progressiva

sobre o sistema muscular, e esta pode ser entendida como um estímulo maior que o

encontrado no dia a dia (DESCHENES & KRAEMER, 2002).

Embora o TR seja um reconhecido método para desenvolvimento e

manutenção da força, endurance e potência muscular, seus benefícios sobre a

saúde cardiovascular e doenças crônicas somente recentemente vêm sendo

desvendadas (POLLOCK, FRANKLIN, BALADY, CHAITMAN, FLEG, FLETCHER,

LIMACHER, PINA, STEIN, WILLIAMS & BAZZARRE, 2000). Até 1990, o TR não

fazia parte dos guias internacionais de recomendação para a prática de atividade

física da “American Heart Association” e “American College o Sports Medicine

(ACSM)”, quando então a ACSM pela primeira vez publicou em seu guia um

programa de TR para adultos saudáveis de todas as idades (1990).

A grande diferença de conhecimento disponível a respeito dos benefícios do

TR, quando comparamos com o que há na literatura, sobre o treinamento aeróbio

como o realizado pela corrida em esteira ou pela natação deve-se principalmente a

inexistência de modelos experimentais para o estudo do TR (LOWE & ALWAY,

2002). Somente a partir de meados da década de 80 que começaram a ser

desvendadas as respostas tanto crônicas quando agudas ao TR sobre o sistema

cardiovascular.

Em 1985, foram apresentados pela primeira vez registros de medida direta

tanto da pressão arterial (PA) quanto da freqüência cardíaca (FC), em indivíduos

realizando o exercício leg-press até a exaustão em várias intensidades entre 80-

100% de 1RM (MACDOUGALL, et al., 1985). Eles observaram grandes oscilações
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na PA entre cada repetição, sendo que em um dos indivíduos a PA chegou a atingir

480/350 mmHg. Alguns mecanismos hoje sugeridos para explicar esse aumento na

PA incluem a compressão mecânica do músculo esquelético sobre os vasos, a

elevada pressão intratorácica devido a ocasional realização da manobra de Valsava

e a necessidade de manutenção da pressão de perfusão devido ao aumento na

pressão intramuscular (HASLAM, MCCARTNEY, MCKELVIE & MACDOUGALL,

1988; LENTINI, MCKELVIE, MCCARTNEY, TOMLINSON & MACDOUGALL, 1993;

MCCARTNEY, MCKELVIE, MARTIN, SALE & MACDOUGALL, 1993). Estudos

posteriores ao de 1985 têm confirmado essa resposta pressórica aguda muito alta e

acrescentado entre os mecanismos fatores como o número de repetições (WIECEK,

MCCARTNEY & MCKELVIE, 1990), a carga relativa levantada (MACDOUGALL, et

al., 1992; MCCARTNEY, et al., 1993; MITCHELL & WILDENTHAL, 1974; SALE,

MOROZ, MCKELVIE, MACDOUGALL & MCCARTNEY, 1993, 1994) e massa

muscular envolvida (MACDOUGALL, et al., 1992; MCCARTNEY, 1999). Entretanto,

dentre todos os fatores, a manobra de Valsava parece ser a que mais contribui para

elevar a pressão. A realização da manobra ocorre de maneira quase que voluntária

e obrigatória em cargas acima de 80-85% (MACDOUGALL, et al., 1985, 1992) de

1RM e tem a função de estabilizar o tronco e facilitar a produção de força. Além

disso, uma vez que a pressão intratorácica está intimamente relacionada com o

fluido cérebroespinhal, essa manobra pode ser também um efeito protetor uma vez

que reduz a pressão transmural dos vasos cerebrais (MACDOUGALL, et al., 1992).

Acredita-se que esses aumentos intermitentes da pressão arterial, e conseqüente

sobrecarga pressórica no miocárdio, seja um dos estímulos hipertróficos do TR

(EFFRON, 1989).

As adaptações crônicas também ainda não estão bem elucidadas e podem

variar bastante de acordo com a carga de treinamento utilizada. Resultados na

literatura mostram que não ocorrem alterações na FC (RICCI, LAJOIE,

PETITCLERC, PERONNET, FERGUSON, FOURNIER & TAYLOR, 1982) ou

encontra-se levemente diminuída (KANAKIS & HICKSON, 1980) nos indivíduos

treinados em relação aos controles, e o mesmo é observado em relação à pressão

sistólica e diastólica de repouso (FLECK, 1988; KELLEY & KELLEY, 2000). Os

trabalhos que mostram diminuição da PA utilizaram-se de cargas moderadas entre
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60-70% de 1RM. Resultados do nosso laboratório, usando o mesmo modelo de

treinamento que foi utilizado neste projeto, encontraram resultados semelhantes a

esses descritos na literatura, de pequena diminuição da pressão com o treinamento

(BARAUNA, et al., 2005). Porém os mecanismos dessas adaptações ao TR ainda

não estão bem elucidados, da mesma forma que os mecanismos envolvidos no

treinamento físico aeróbio (KATONA, MCLEAN, DIGHTON & GUZ, 1982; NEGRAO,

MOREIRA, SANTOS, FARAH & KRIEGER, 1992).

2.2 Hipertrofia Cardíaca (HC)

A HC é uma resposta adaptativa à sobrecarga funcional imposta ao coração.

Um grande número de condições fisiológicas e patológicas são capazes de iniciar

essa resposta. Como proposto em por DORN, ROBBINS e SUGDEN (2003) o termo

hipertrofia, em seu sentido puro, deveria ser utilizado para descrever a presença de

cardiomiócitos aumentados. De maneira geral, hipertrofia caracteriza o crescimento

celular na ausência de divisão celular e é usado para fazer uma distinção entre

crescimento hiperplásico e hipertrófico. Hipertrofia é uma forma específica de

crescimento que ocorre em células já terminantemente diferenciadas como, por

exemplo, em cardiomiócitos. Apesar de evidências epidemiológicas como, por

exemplo, o estudo de Framingham, considerarem a hipertrofia miocárdica como um

fator de risco para a ocorrência da insuficiência cardíaca (LEVY, GARRISON,

SAVAGE, KANNEL & CASTELLI, 1990), a resposta hipertrófica cardíaca nem

sempre leva a essa condição. Um exemplo desta adaptação é o aumento da massa

ventricular esquerda após o nascimento. Outro exemplo muito debatido, desde sua

descoberta, é o aumento do coração devido à atividade física. Nesses dois

exemplos, a hipertrofia miocárdica parece ser um processo adaptativo que preserva

a função ventricular.

A primeira idéia dos efeitos da atividade física sobre o coração surgiram nas

últimas décadas do século 19. Bergmann, R. observou que os animais selvagens

tinham coração muito maior que os animais domesticados quando corrigido pelo

peso corporal (ROST, 1997). Entretanto, a primeira observação de HC com o

treinamento físico foi de Henschen em dois trabalhos publicados no final do século
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19 (ROST, 1990). O tamanho do coração de atletas de ski cross-country foi estimado

por percussão antes e após uma corrida e o resultado encontrado, de um coração

maior e dilatado, ele definiu como “Coração de Atleta”. Apesar de suas conclusões

terem sido obtidas somente através da percussão, uma técnica hoje considerada

bastante imprecisa, sua descrição do coração de atleta foi tão correta que ainda

hoje, com mais de um século de evolução das técnicas da medicina, pouco se tem a

corrigir na sua descrição inicial (ROST, 1990). Dentre as técnicas mais recentes, a

Ecocardiografia foi a que mais contribuiu nos últimos anos com os estudos

envolvendo o coração de atleta. E foi utilizando essa metodologia que em 1975 os

pesquisadores observaram pela primeira vez que diferentes formas de HC podem

ser encontradas de acordo com o treinamento realizado (MORGANROTH, MARON,

HENRY & EPSTEIN, 1975).

Dois tipos de HC são encontradas com o treinamento físico. De acordo com o

exercício realizado, predomina sobre o coração uma sobrecarga de trabalho

volumétrica ou pressórica. Independente da sobrecarga, que é recebida pelo

coração como um estímulo a ser superado, a resposta hipertrófica ocorre de maneira

a reduzir e normalizar o estresse que esse estímulo causa à parede ventricular e

esta resposta segue de acordo com a lei de Laplace. Para isso, admite-se que a

câmara ventricular tenha sua morfologia esférica: T=P x r / 2h sendo: T = estresse

cincunferencial da parede; P = pressão interna da câmara; r = raio interno da

cavidade ; e h = espessura da parede. Assim, para normalizar as alterações da

pressão interna da câmara que ocorre tanto na sobrecarga volumétrica (pré-carga),

quanto na pressórica (pós-carga), o coração adapta-se para manter o estresse

circunferencial da parede alterando a espessura de sua parede ou o raio da sua

cavidade (GROSSMAN, JONES & MCLAURIN, 1975).

O treinamento aeróbio aumenta o retorno venoso durante o treinamento e

impõe, conseqüentemente, uma sobrecarga volumétrica (ou pré-carga aumentada)

sobre o coração. Isso resulta em aumento na pressão diastólica final, que é recebido

pelo coração como um estímulo para que haja replicação em série dos sarcômeros e

aumento da cavidade ventricular. Esse tipo de HC é chamado também de Excêntrica

(GROSSMAN, JONES & MCLAURIN, 1975).

Já o TR impõe ao coração uma sobrecarga pressórica (ou pós-carga
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aumentada) devido ao aumento da pressão arterial, que ocorre durante as séries de

treinamento como já explicado anteriormente. Para superar essa maior PA sistêmica

durante as fases de contração ventricular, o coração precisa aumentar sua força de

contração, o que resulta em aumento no pico de pressão sistólico da parede do

ventrículo esquerdo. O coração então, adapta-se a esse estímulo devido a

replicação em paralelo dos sarcômeros e conseqüentemente aumento da espessura

da parede ventricular. Esse tipo de HC é chamado de Concêntrica. (GROSSMAN,

JONES & MCLAURIN, 1975).

Entretanto, existem outras situações de sobrecarga pressórica que também

levam o coração a hipertrofiar-se. Exemplos podem ser observados em situações

patológicas como hipertensão arterial ou estenose aórtica que também induzem o

coração a desenvolver HC concêntrica, porém com algumas características

diferentes daquela de uma situação fisiológica como o TR. A principal diferença

entre essas HC deve-se ao estímulo que o coração recebe em cada situação.

Enquanto que atletas que realizam TF ou TR recebem a sobrecarga pressórica

somente durante a prática da atividade física, ou seja, durante 30 a 60 min por dia,

em situações patológicas o coração está exposto a sobrecarga funcional 24h por

dia.

Outra classificação possível para HC é descrita como compensada ou

descompensada (DORN, ROBBINS & sugden et al., 2003). Essa denominação

coloca a HC fisiológica, aquela apresentada como resposta ao treinamento, como

compensada (pois não há perda de função) e a patológica como descompensada

(com perda de função sistólica ou diastólica). Acredita-se que a HC descompensada

seja uma forma posterior a compensada, ou seja, independente do estímulo sobre o

coração, este órgão responderá de forma a aumentar sua massa para compensar a

sobrecarga. Entretanto, se esse estímulo continuar, a HC começa a tomar

proporções onde se iniciam as disfunções sistólica ou diastólica. Essa fase seria

então, descompensada e posteriormente poderia levar o coração a insuficiência do

miocárdio. Há mais de 100 anos, Sir William Osler já havia descrito, em seu livro, as

três fases do desenvolvimento da HC (OSLER, 1901): 1)Período de

desenvolvimento da HC do ventrículo esquerdo; 2)Fase de compensação completa,

na qual o coração, mesmo com sua estrutura modificada, consegue manter um fluxo
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sanguíneo tecidual adequado às necessidades metabólicas teciduais; 3)Fase de

perda da compensação completa e início do desenvolvimento da insuficiência

cardíaca congestiva.

Poucos são os trabalhos sobre HC em atletas de TF ou TR e os resultados

são controversos devido a grande diferença nos protocolos de treinamento utilizados

(HAYKOWSKY, QUINNEY, GILLIS & THOMPSON, 2000; WOLFE, CUNNINGHAM

& BOUGHNER, 1986). Entretanto, o consenso atual da literatura descreve que a

massa do ventrículo esquerdo em atletas submetidos ao TR, quando encontrada

aumentada, deve-se, primariamente, ao aumento na espessura da parede posterior

do ventrículo esquerdo (VE) e do septo interventricular (PERRAULT & TURCOTTE,

1994) ou ainda, ao aumento nas dimensões internas da cavidade do VE (FLECK,

1988; URHAUSEN & KINDERMANN, 1992). Dessa forma, observa-se que há um

aumento ou manutenção na espessura relativa da parede, calculada pela razão

entre a espessura da parede do VE pelo diâmetro da sua cavidade. Recentemente,

nosso grupo foi o primeiro a publicar as adaptações crônicas do TR em um modelo

animal. Utilizamos para isso o modelo de TAMAKI et. al. (1992), o mesmo que foi

utilizado nesse projeto, e encontramos aumento da massa ventricular tanto pelo

peso do VE corrigido pelo peso corporal (PC) (VE/PC), quanto pelo diâmetro dos

miócitos e esse aumento se mostrou maior com três meses de treinamento quando

comparado com um mês (BARAUNA, et al., 2005).

Um fato que deve ser ressaltado é que, apesar de estudos da literatura

classificarem a HC do TR como concêntrica, similar a de situações patológicas como

a hipertensão arterial, devido a aumentos na espessura tanto da parede posterior do

VE como do septo interventricular durante a diástole (FLECK, 1988; PERRAULT &

TURCOTTE, 1994; URHAUSEN & KINDERMANN, 1992), esses valores raramente

excedem os limites da normalidade e são geralmente inferiores aos encontrados em

estados patológicos como, por exemplo, na estenose aórtica (WOLFE,

CUNNINGHAM & BOUGHNER, 1986).

Embora os estudos sobre a HC sejam bastante intensos, os mecanismos que

contribuem para o crescimento celular cardíaco continuam sendo estudados. Muitos

trabalhos têm sido realizados nas últimas décadas e abaixo segue alguns dos

fatores que têm sido postulados como moduladores do balanço entre a síntese e
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degradação protéica nas células cardíacas (SCHLUTER & WOLLERT, 2004):

• Citocinas: IGF-I e IGF-II (fator de crescimento insulina-like), FGF (fator de

crescimento de fibroblastos), TNF-α (fator de necrose de tumor), TGF-β (fator de

crescimento de tumor);

• Sistemas que apresentam receptores acoplados a Proteína-G: sistema nervoso

simpático através dos receptores adrenérgicos α1A, β1 e β2; Ang II, endotelina,

neuropeptídeo Y, hormônio paratireoideano;

• Sobrecarga mecânica sobre o miocárdio.

Assim, observa-se que a HC não é controlada somente por fatores

hemodinâmicos, mas também por fatores neuro-humorais e genéticos. Ainda, tem

sido demonstrado, que a função endócrina do coração desempenha um importante

papel no desenvolvimento da HC (MORGAN & BAKER, 1991). Entretanto, as

participações destes sistemas como, por exemplo, do SRA, no controle e na

manutenção da hipertrofia fisiológica ainda não estão bem elucidadas.

2.3 Sistema Renina Angiotensina (SRA)

O SRA corresponde a um complexo sistema hormonal, cujo papel

fundamental está relacionado com o controle da PA, tanto a longo quanto a curto

prazo, e homeostasia hidroeletrolítica do organismo (FLEMING, KOHLSTEDT &

BUSSE, 2005; MENARD, 1993). A visão clássica do SRA, o resume na seguinte

cascata de eventos para a formação de um dos seus principais peptídeos efetores:

renina é a enzima que atua sobre o substrato angiotensinogênio para formar o

decapeptídeo angiotensina I (Ang I). Esse decapeptídeo é então clivado pela enzima

conversora de angiotensina I (ECA) ao octapeptídeo Ang II. A Ang II atua sobre os

órgãos alvo ligando-se em receptores que apresentam dois subtipos, AT1 e AT2.

Classicamente, o SRA é entendido como um sistema endócrino cuja substância

ativa, Ang II, é a responsável pela maioria dos efeitos fisiológicos observados.

2.3.1 Histórico

No final do século 19, em 1898, Tiegerstedt e Bergamn observaram um efeito

pressórico de extratos renais e deram o nome de renina para a substância que eles
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acreditavam ser a responsável (INAGAMI, 1998). Apesar de essa descoberta ter

sido de grande relevância para o trabalho de Richard Bright que havia relacionado o

problema da hipertensão arterial com a doença renal 60 anos antes (FINE, 1986), foi

somente no século seguinte, em 1934, que os pesquisadores começaram a dar

mais atenção para esse sistema, quando Goldblatt e seus colegas demonstraram de

maneira convincente que era possível produzir hipertensão em cachorros pela

constrição das artérias renais (GOLDBLATT, 1964). Seis anos mais tarde, em 1940,

dois grupos independentes, sendo um na Argentina, liderado por Braun-Menendez,

e o outro nos Estados Unidos, liderado por Page e Helmen, descreveram que a

renina era na verdade uma enzima que atuava sobre uma proteína plasmática para

formar aquele que seria o peptídeo de ação pressora. Esse peptídeo foi chamado de

hipertensina pelo primeiro grupo e angiotonina pelo segundo. A existência dos dois

termos durou por aproximadamente 20 anos até os grupos chegarem a um acordo e

renomearem a substância pressórica de Ang II e o substrato plasmático da renina de

angiotensinogênio. Já na década de 50, duas formas de Ang foram reconhecidas, a

primeira o decapeptídeo Ang I e a segunda, originada a partir da clivagem da

primeira pela ECA, o octapeptídeo Ang II. Em 1957, Schwyzer e Bumpus

conseguiram isolar o peptídeo Ang II e a partir desta data inciaram-se os estudos

mais intensos sobre sua ação fisiológica (INAGAMI, 1998).

O próximo progresso desse sistema foi em 1958 quando Gross começou a

perceber que o SRA poderia também estar envolvido na regulação da secreção da

aldosterona. As primeiras observações foram que a administração de Ang sintética,

mesmo em quantidades mínimas, estimulava a produção de aldosterona em seres

humanos (GROSS, 1968). A partir de então, o sistema passou a ser reconhecido

também como Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona e como um importante

mecanismo fisiológico na regulação da PA e da composição hidroeletrolítica do

corpo humano.

No início dos anos 70, foram descobertos os primeiros polipeptídios capazes

de inibir a formação da Ang II ou bloquear o receptor AT1. A partir desta data, vários

trabalhos contribuíram para revelar a importância fisiológica e patológica desse

sistema. Entre eles, o mais importante foi o desenvolvimento de uma nova classe de

anti-hipertensivos, os inibidores da ECA de administração oral. Com a criação do
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primeiro inibidor da ECA de administração oral, estudos posteriores experimentais e

clínicos revelaram também o importante papel do SRA sobre a Insuficiência

Cardíaca, Doença Vascular e Falência Renal (REGOLI, PARK & RIOUX, 1974).

Já em 1982, Furakawa et. al. descreveram que derivados do imidazole-5-

acetic acid eram capazes de atenuar a vasoconstrição induzida pela Ang II. Alguns

componentes desse derivado foram mais tarde demonstrados como sendo

antagonistas seletivos e competitivos dos receptores de Ang II do subtipo 1 (CHIU,

CARINI, JOHNSON, MCCALL, PRICE, THOOLEN, WONG, TABER &

TIMMERMANS, 1988; WONG, CHIU, PRICE, THOOLEN, CARINI, JOHNSON,

TABER & TIMMERMANS, 1988) e estimularam as indústrias farmacêuticas a

melhorarem esse componente o que originou em 1988 o desenvolvimento do

primeiro antagonista do receptor AT1 de ação oral e altamente seletivo, o losartan

(DuP 753) (CARINI & DUNCIA, 1988). Recentemente, no início da década de 90, o

losartan foi aprovado para uso clínico nos Estados Unidos e diversos outros

antagonistas do receptor AT1 começaram a ser desenvolvidos.

Hoje em dia estudos experimentais e clínicos têm focado nos benefícios da

administração conjunta dos inibidores da ECA e dos antagonistas do AT1. Além

disso, pesquisadores estão tentando criar um consenso sobre as ações fisiológicas e

patológicas dos receptores de AT2.

2.3.2 Componentes do SRA clássico

Renina: O maior determinante da produção de Ang II é a quantidade de

renina liberada pelos rins. A renina é sintetizada, armazenada e secretada na

circulação renal pelas células granulares justaglomerulares localizadas nas paredes

das arteríolas aferentes do glomérulo. Ela é sintetizada como uma preproenzima de

406 aminoácidos que é processada a prorenina, uma forma matura, mas inativa da

proteína. A prorenina é ativada por uma enzima ainda desconhecida que remove 43

aminoácidos da região N-terminal da proreina. A concentração plasmática de

prorenina é aproximadamente 10x maior que a da sua forma ativa, cuja meia vida na

circulação é de aproximadamente 15 minutos (DANSER & DEINUM, 2005).

A secreção de renina é controlada predominantemente por três mecanismos:

1) Alterações na reabsorção de NaCl pela mácula densa resulta na transmissão de
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sinais químicos que modificam a liberação da renina. O aumento do fluxo de NaCl

pela mácula densa inibe a liberação de renina, e a diminuição do fluxo de NaCl

estimula a liberação da renina. 2) Aumento ou diminuição da pressão nos vasos

preglomerulares inibem e estimulam respectivamente, a liberação da renina. 3)

Ativação dos adrenoreceptores beta-1 das células justaglomerulares pela

norepinefrina liberadado pelo SNS aumentam a liberação da renina (RE, 2004).

Angiotensinogênio: Angiotensinogênio é o substrato para a renina. É

sintetizado e liberado constantemente pelo fígado, e sua síntese é estimulada por

diversos hormônios, incluindo glicocorticóides, hormônio tireoideano e Ang II. A taxa

de Ang II formada pode ser influenciada por alterações no angiotensinogênio. Por

exemplo, camundongos com expressão aumentada do angiotensinogênio

apresentam hipertensão (KIMURA, MULLINS, BUNNEMANN, METZGER,

HILGENFELDT, ZIMMERMANN, JACOB, FUXE, GANTEN & KALING, 1992), e

camundongos sem expressão do angiotensinogênio são hipotensivos (TANIMOTO,

SUGIYAMA, GOTO, ISHIDA, TAKIMOTO, YAGAMI, FUKAMIZU & MURAKAMI,

1994).

Enzima Conversora de Angiotensina-I (ECA ou Kininase II): A ECA é uma

proteína de membrana cujos sítios ativos estão voltados para o espaço extracelular

Duas isoformas são expressas em tecidos de mamíferos. A isoforma germinativa,

que apresenta somente um domínio catalítico (C-terminal), é expressa nos testículos

e tem papel fundamental na fertilidade masculina. E a isoforma somática que

apresenta dois sítios catalíticos (N e C terminal). Esses dois domínios têm afinidades

por diferentes substratos e sobre diferentes condições químicas. O domínio N-

terminal tem principalmente ação sobre a estrutura e função renal e sobre o

processamento de alguns peptídeos como o N-acetil-Ser-Asp-Lys-Pro envolvido com

a hematopoiese. Já o domínio C-terminal é responsável principalmente pela

conversão de Ang I para Ang II e também pela inativação da bradicinina. Por esse

segundo motivo, a ECA também é conhecida como kininase II. Outra diferença entre

os domínios é a dependência da presença de íons cloreto para a atividade

específica do domínio C-terminal (COATES, 2003; SOUBRIER, ALHENC-GELAS,

HUBERT, ALLEGRINI, JOHN, TREGEAR & CORVOL, 1988).
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Angiotensinas: Como já mencionado anteriormente, a Ang I é um

decapeptídeo originado a partir da clivagem do angiotensinogênio, e é a partir da

Ang I que se origina o octapeptídeo Ang II. Não são conhecidas ainda funções

biológicas importantes e exclusivas da Ang I. Quando administrada de maneira

intravenosa, é tão rapidamente convertida a Ang II que as respostas farmacológicas

desses dois peptídeos são quase impossíveis de serem distinguidas. Entretanto,

sabe-se que a Ang I apresenta uma potência menor que 1%, do que é observado

para Ang II, em exercer seus efeitos no músculo liso, cardíaco e no córtex da

adrenal (BELL, CHU, TAIT, TAIT & KHOSLA, 1984; PEACH, 1977).

Receptores: Em 1989, WHITEBREAD, MELE, KAMBER E DE GASPARO,

caracterizaram farmacologicamente os dois subtipos dos receptores de Ang II (AT1 e

AT2 ) de membrana. O receptor AT1, clonado em 1991, é da família dos receptores

acoplados a proteína G, com sete domínios transmembrana, com 359 aminoácidos e

em roedores é encontrado nas isoformas AT1a e AT1b. Eles são 95% idênticos e

diferenciações em suas propriedades fisiológicas ainda não foram descobertas (IWAI

& INAGAMI, 1992; SASAMURA, HEIN, KRIEGER, PRATT, KOBILKA & DZAU,

1992). Já o AT2, clonado em 1993, é formado por 363 aminoácidos sendo 34% de

sua seqüência idêntica a do AT1. Apesar de já existirem diversos antagonistas para

o AT2, sua função fisiológica ainda não está esclarecida e permanece como um dos

maiores desafios para os pesquisadores do SRA. Até o momento acredita-se que as

ações mediadas pelo AT2 sejam antagonistas as do AT1 (DINH, FRAUMAN,

JOHNSTON & FABIANI, 2001).

Todos os efeitos farmacológicos da Ang II são atribuídos a via AT1. Até o

momento, nenhum efeito funcional para o AT2 foi comprovado de maneira

inequívoca. O AT2 é altamente expresso em vários tecidos na fase fetal, mas sua

distribuição é restrita a poucos tecidos em adultos (SHANMUGAM & SANDBERG,

1996).

2.3.3 Novos conceitos

Mais do que um sistema hormonal endócrino cuja formação da Ang II ocorre

somente devido a clivagem de Ang I pela ECA presente nas células endoteliais da

circulação pulmonar, hoje já se sabe da existência de diversos SRA locais (CAREY
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& SIRAGY, 2003; DANSER & SCHALEKAMP, 1996). A existência de SRA locais é

dada a partir do momento que se reconhecem tecidos com capacidade local de

formação e atuação da Ang II (GRIENDLING, MURPHY & ALEXANDER, 1993;

LAVOIE & SIGMUND, 2003). Até o momento acredita-se que todos os componentes

do SRA podem ser encontrados no cérebro (MORIMOTO & SIGMUND, 2002),

coração (FLEMING, et al., 2005; MENARD, 1993), vasos (BADER, PETERS,

BALTATU, MULLER, LUFT & GANTEN, 2001), tecido adiposo (ENGELI, NEGREL &

SHARMA, 2000), pâncreas (SERNIA, 2001), placenta (NIELSEN, SCHAUSER &

POULSEN, 2000) e rins (BADER, et al., 2001). Além dessa evidência a partir de

dados experimentais, algumas observações clínicas reforçam a existência de SRA

locais, como por exemplo: a utilização dos inibidores da ECA para o tratamento da

hipertensão arterial apresentam melhor correlação com a inibição da ECA local do

que com a ECA plasmática; pacientes com hipertensão mas com níveis normais, ou

até abaixo do normal, da atividade da ECA podem ser tratados com eficácia com

inibidores do SRA (BRUNNER, GAVRAS, WAEBER, TURINI, MCKINSTRY,

VUKOVICH & GAVRAS, 1979; DZAU, BERNSTEIN, CELERMAJER, COHEN,

DAHLOF, DEANFIELD, DIEZ, DREXLER, FERRARI, VAN GILST, HANSSON,

HORNIG, HUSAIN, JOHNSTON, LAZAR, LONN, LUSCHER, MANCINI, MIMRAN,

PEPINE, RABELINK, REMME, RUILOPE, RUZICKA, SCHUNKERT, SWEDBERG,

UNGER, VAUGHAN & WEBER, 2001).

Em alguns tecidos bastante responsivos a Ang II, somente alguns

componentes do SRA foram encontrados, o que sugeriu a existência de vias

alternativas para a formação de Ang II. Recentemente, vários novos componentes

do SRA têm sido descobertos, adicionando complexidade, mas também,

possibilitando uma melhor compreensão das funções deste sistema em situações

fisiológicas e patológicas. A renina, a qual era considerada somente como uma

enzima, pode ter uma ação celular via receptor específico (NGUYEN, DELARUE,

BERROU, RONDEAU & SRAER, 1996). A enzima conversora de angiotensina-2

(ECA-2) descoberta por Tipnis em 2000 (TIPNIS, HOOPER, HYDE, KARRAN,

CHRISTIE & TURNER, 2000) é uma zinco metaloprotease com significante

homologia com a ECA. A ECA-2 hidrolisa Ang I à Ang (1-9), Ang II à Ang (1-7) e

bradicinina à metabólitos inativos e foi localizada em miócitos cardíacos, células
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tubulares e endoteliais renais e testículos. Diferentemente da ECA, não hidrolisa Ang

I à Ang II e sua atividade enzimática não é inibida por inibidores da ECA

(CRACKOWER, SARAO, OUDIT, YAGIL, KOZIERADZKI, SCANGA, OLIVEIRA-

DOS-SANTOS, DA COSTA, ZHANG, PEI, SCHOLEY, FERRARIO, MANOUKIAN,

CHAPPELL, BACKX, YAGIL & PENNINGER, 2002; DONOGHUE, HSIEH,

BARONAS, GODBOUT, GOSSELIN, STAGLIANO, DONOVAN, WOOLF, ROBISON,

JEYASEELAN, BREITBART & ACTON, 2000). Portanto, a ECA-2 é efetivamente

um inibidor da formação de Ang II por estimular vias alternativas de degradação de

Ang I. A ação da ECA-2 produzindo Ang (1-7), um potente vasodilatador, pode

contrabalançar as ações da Ang II. Além dessas vias existem outras e entre as mais

importantes podemos citar: a conversão de Ang I a Ang II por enzimas como

catepsina G e quimases (LIAO & HUSAIN, 1995; URATA & GANTEN, 1993) e a

formação direta de Ang II a partir do angiotensinogênio por enzimas como a Tonina

e a Elastase (BOUCHER, DEMASSIEUX, GARCIA & GENEST, 1977; SANTOS,

GREENE, SALGADO & OLIVEIRA, 2004).

2.3.4 Ações do SRA

As ações do SRA podem ser divididas em três grandes grupos (GOODMAN

& GILMAN, 2003): 1) Resistência periférica; 2) Função renal; e 3) Estrutura

cardiovascular.

1) A Ang II ajuda a manter a PA frente a respostas aguda de queda de

pressão arterial (ex. hemorragia). Ela atua sobre a resistência periférica total via

efeitos diretos e indiretos sobre os vasos sangüíneos: vasocontrição direta dos

vasos; facilitação da neurotransmissão noradrenérgica periférica por aumentar a

liberação e diminuir a recaptação de norepinefrina dos terminais nervosos simpáticos

e por aumentar a resposta vascular a norepinefrina; estimulação da liberação de

catecolaminas pela medula adrenal.

2) A ação da Ang II sobre a função renal atua no controle crônico da PA.

O peptídeo atua na redução da excreção urinária de sódio e água. Além disso, a

Ang II estimula a zona glomerulosa do córtex da adrenal a aumentar a síntese e

secreção de aldosterona, um potente hormônio na retenção de sódio e excreção de

potássio.
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3) A ação da Ang II sobre a estrutura cardiovascular deve-se a fatores

hemodinâmicas e diretos sobre o sistema cardiovascular (não-hemodinâmicos). Os

efeitos diretos da Ang II são: estimulação da proliferação e hipertrofia das células

musculares lisas vasculares, aumento da produção de matrix extracelular pelas

células musculares lisas, cardíacas e fibroblastos, e estimulação da hipertrofia de

cardiomiócitos. Acredita-se que essas ações devam-se a estimulação de proto-

oncogenes específicos como c-fos, c-jun, c-myc e egr-1. Entre os fatores

hemodinâmicos, alterações na pré-carga (devido à expansão do volume de sangue

pela retenção de sódio) ou alterações na pós-carga (devido ao aumento da pressão

arterial) contribuem para o processo de remodelamento e hipertrofia cardíaca e

vascular como já explicado anteriormente.

Atribui-se aos SRA locais os efeitos crônicos como, por exemplo, o

remodelamento vascular e cardíaco, e a hipertensão intraglomerular; enquanto que

o SRA sistêmico ou circulante teria seus efeitos sobre os efeitos agudos como por

exemplo a reabsorção de sódio e água, a vasocontrição direta e os efeitos

cronotrópicos e inotrópicos positivo sobre o coração (DZAU, 1993; KANG, ALTHER,

TIAN, BOHLENDER, FUKAMIZU, GANTEN & BADER, 2002).

2.4 Sistema Renina Angiotensina Cardíaco

O coração pode formar Ang I localmente e convertê-la em Ang II, a qual pode

chegar a atingir concentrações duas a três vezes superiores às encontradas no

plasma (DANSER & SCHALEKAMP, 1996). Existem evidências de que o SRA

plasmático pode ser, principalmente, importante na estabilidade hemodinâmica

aguda, enquanto o SRA cardíaco estaria mais envolvido na manutenção

hemodinâmica e mudanças estruturais à longo prazo.

A mais importante evidência para um SRA local no coração é a presença de

ACE (LINDPAINTNER, WILHELM, JIN, UNGER, LANG, SCHOELKENS & GANTEN,

1987), a atividade de renina e mRNA para renina e angiotensinogênio em células

cardíacas (DZAU, BRODY, ELLISON, PRATT & INGELFINGER, 1987; HORIUCHI,

NAKAMURA, TANG, BARRETT & DZAU, 1991)
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A presença de Ang I, Ang II e de receptores para Ang II já foi identificada em

fibroblastos e miócitos de ratos neonatais (DOSTAL, ROTHBLUM, CHERNIN,

COOPER & BAKER, 1992). É evidente que as ações locais dependem da presença

de quantidades relevantes destes receptores, aos quais a Ang II se liga, levando às

ações fisiológicas ou fisiopatológicas. Alguns trabalhos têm demonstrado que o

aumento crônico da expressão e da atividade da ECA dentro da faixa fisiológica

(duas a três vezes) poderia resultar num aumento paralelo da produção de Ang II

tecidual (OKAMURA, MIYAZAKI, INAGAMI & TODA, 1986). Da mesma forma, o

aumento na expressão da ECA cardíaca, secundário a uma sobrecarga pressórica,

está associado a um aumento da conversão de Ang I em Ang II na microcirculação

intramiocárdica (SCHUNKERT, DZAU, TANG, HIRSCH, APSTEIN & LORELL,

1990). A Ang II seria então translocada para o interstício e se ligaria a receptores do

tipo AT1 localizados em miócitos e fibroblastos, principalmente (MATSUBARA,

KANASAKI, MURASAWA, TSUKAGUCHI, NIO & INADA, 1994; SCHORB, BOOZ,

DOSTAL, CONRAD, CHANG & BAKER, 1993).

Um conjunto de evidências sugere ainda, que a Ang II no coração pode agir

como um fator de crescimento (YAMAZAKI, et al., 1996), aumentando a produção de

uma variedade de proteínas que estão relacionadas com a hipertrofia cardíaca

(MIYATA & HANEDA, 1994). A ligação da Ang II a receptores nos miócitos resultaria

num aumento da contratilidade e da resposta hipertrófica, enquanto que em

fibroblastos seria desencadeada uma resposta de hiperplasia associada a um

fenótipo secretor de colágeno (BAKER & ACETO, 1990; SADOSHIMA & IZUMO,

1993).

2.5 Sistema Renina Angiotensina e Exercício

O gene da ECA, um componente importante do SRA, está sendo um dos

genes mais estudados deste sistema devido a um importante polimorfismo

encontrado. Este polimorfismo do gene da ECA humana consiste na presença

(inserção, alelo I) ou ausência (deleção, alelo D) de um fragmento de 287 pares de

bases (RIGAT, HUBERT, ALHENC-GELAS, CAMBIEN, CORVOL & SOUBRIER,

1990). O alelo D foi associado a uma maior concentração da ECA circulante e no

miocárdio (DANSER, SCHALEKAMP, BAX, VAN DEN BRINK, SAXENA, RIEGGER
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& SCHUNKERT, 1995). Inicialmente os autores hipotetizaram que, se o SRA

cardíaco seria um regulador importante da hipertrofia do ventrículo esquerdo,

portanto o alelo D estaria associado a maior massa do VE. Posteriormente foi visto

que não se correlacionava, uma vez que a hipertrofia de VE é influenciada por um

grande número de fatores ambientais e biológicos como, por exemplo, exercício,

idade, sexo e pressão sangüínea (MONTGOMERY, 1997).

Recentes trabalhos têm demonstrado que o genótipo do gene da ECA está

relacionado com a resposta ao exercício físico. Os trabalhos mostram que indivíduos

com genótipo II ou DI apresentam maior desempenho ao treinamento físico aeróbio

ou endurance (MONTGOMERY, et al., 1998). Ainda, a presença do genótipo II

confere uma eficiência mecânica aumentada no músculo esquelético humano

(WILLIAMS, SHARMA & BILODEAU, 2002). Outros estudos têm mostrado que o

genótipo DD da ECA estaria relacionado com a hipertrofia do VE induzida pelo

exercício (MONTGOMERY, et al., 1997; SCHUNKERT, HENSE, HOLMER,

STENDER, PERZ, KEIL, LORELL & RIEGGER, 1994). Entretanto, como revisado

pelo nosso grupo (OLIVEIRA, ALVES & BARAUNA, 2003), os trabalhos que

relacionam esse polimorfismo com a hipertrofia do ventrículo esquerdo são bastante

novos e ainda não existem resultados muito conclusivos na literatura.

Pouco se sabe sobre a importância do SRA na hipertrofia cardíaca induzida

pelo treinamento físico. Poucos são os autores que tentaram elucidar essa interação

utilizando animais experimentais e tratamento farmacológico (GEENEN, MALHOTRA

& BUTTRICK, 1996). Nesse trabalho, os animais foram treinados em um sistema de

natação 5x/semana e 2x/dia. Para estudar a participação do SRA foi administrado

um bloqueador do receptor AT1 (L-158809) 2x/semana e na dose de 10mg/kg.

Como conclusão o estudo demonstra que o SRA não apresenta participação da

hipertrofia cardíaca, uma vez que tanto o grupo treinado como o grupo que treinou e

recebeu a administração do bloqueador tiveram o mesmo percentual de hipertrofia

em relação ao grupo controle. Entretanto, este trabalho não confirmou se realmente

a quantidade de bloqueador administrada foi suficiente para bloquear os receptores

ou citou alguma referência sobre a ação da quantidade do bloqueador administrada.

Nosso grupo, utilizando uma dosagem de Losartan já conhecida na literatura como

efetiva para bloquear os receptores AT1 (LI, SHARIFI & SCHIFFRIN, 1997)
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encontrou resultados diferentes. Nesse trabalho, tanto a inibição da ECA pelo uso de

Enalapril, quanto dos receptores AT1 diminuíram a hipertrofia cardíaca induzida pelo

exercício aeróbio, porém o bloqueio dos receptores mostrou-se mais eficaz

(SASAKI, 2002).

Portanto, são necessários estudos com exercícios aeróbios e principalmente

com exercícios resistidos para melhor entendimento da participação do SRA local e

sistêmico nas hipertrofias cardíacas fisiológicas resultantes do treinamento físico.

2.6 Modelos Experimentais de Indução de Hipertrofia Musulo-Esquelética

O principal benefício do uso de modelos animais, ao invés de humanos, no

estudo dos efeitos do treinamento resistido é o grande controle do experimento que

o investigador consegue ter com os modelos animais. O protocolo de exercício pode

ser precisamente controlado, e ter o meio ambiente e o estado nutricional,

teoricamente igual, entre os sujeitos. Além disso, outra enorme vantagem é o fato de

poder sacrificar os animais e remover todos os tecidos para análise posterior. Os

tecidos animais podem então, ser sujeitos a uma grande variedade de análises

fisiológicas, bioquímicas, histoquímica e moleculares em busca do entendimento das

adaptações induzidas pelo exercício.

Entre os modelos experimentais para estudar as adaptações do treinamento

físico, não há dúvida que o maior enfoque da literatura está nos modelos de

treinamento aeróbio como corrida em esteira ou natação. E isso se deve a grande

facilidade em conduzir esses modelos experimentais.

Como já citado anteriormente, a principal adaptação do treinamento de

força/resistência envolve as alterações no músculo esquelético. Assim, diversos

modelos experimentais (LOWE & ALWAY, 2002; TIMSON, 1990) têm sido criados

para tentar mimetizar as adaptações que esse tipo de treinamento induz sobre a

musculatura de humanos, dentre eles citamos:
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• Modelos de Alongamento Muscular Crônico;

• Modelos de Sobrecarga Compensatória;

• Modelos de Estimulação Elétrica em Animais Inconscientes;

• Modelos de Treinamento

Alongamento Muscular Crônico:

A imobilização de um membro em posição encurtada induz a atrofia muscular,

enquanto que a manutenção do membro na posição alongada induz o aumento da

massa muscular. Apesar dessa premissa já ser bastante conhecida, o exato

mecanismo molecular responsável por essa hipertrofia é ainda desconhecido.

Mesmo assim esse modelo experimental tem sido bastante utilizado (LOWE &

ALWAY, 2002; TIMSON, 1990) e suas vantagens são: possibilidade de usar o

músculo contralateral como controle; não há necessidade de intervenções cirúrgicas,

o que diminui a interferência de efeitos externos; os resultados mostram resposta

hipertrófica grande e em pouco tempo; e além de hipertrofia tem sido um modelo

para estudar a formação de novas fibras musculares (hiperplasia) (ALWAY,

GONYEA & DAVIS, 1990).

Entretanto, esse modelo também apresenta grandes desvantagens sendo a

principal delas o fato de que os resultados só aparecem quando a estimulação

(alongamento muscular) é crônica, ou seja, situação diferente do que acontece com

o exercício físico que induz alterações devido a uma série de estímulos intermitentes

(ANTONIO & GONYEA, 1993).

Sobrecarga Compensatória:

Quando os músculos sinergistas tornam-se inativos ou são removidos, os

remanescentes tornam-se super-estimulados e devem compensar essa perda dos

sinergistas hipertrofiando-se. Três modelos de sobrecarga compensatória são

bastante utilizados: tenotomia, ablação ou desnervação do músculo sinergista.

Esses modelos foram inicialmente utilizados antes da década de 60 para induzir

hipertrofia muscular (BANKER & DENNY BROWN, 1959).
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A tenotomia do gastrocnêmio, por exemplo, induz 40% de aumento na massa

do sóleo e 20% no plantáris em apenas cinco dias, entretanto não se observa mais

aumento na massa após esse período (GOLDBERG, 1967). Aparentemente, essa

resposta hipertrófica é em sua maior parte devida ao processo inflamatório da

cirurgia. A resposta hipertrófica após vários dias de tenotomia freqüentemente não é

observada devido a regeneração do tendão.

A ablação total dos músculos sinergistas evita esse processo, porém o

processo inflamatório da cirurgia é maior (ARMSTRONG, MARUM, TULLSON &

SAUBERT, 1979). Mesmo assim, esse modelo além de investigar somente o

aumento na massa muscular tem observado também aumento no conteúdo protéico

muscular total (ADAMS & HADDAD, 1996).

Já a desnervação parece ser o modelo mais vantajoso de hipertrofia

compensatória, apesar de ser mais difícil de realizar. Essa cirurgia tem menor

sangramento e, portanto menor processo inflamatório e rápida recuperação

(DEGENS, MEESSEN, WIRTZ & BINKHORST, 1995).

Em resumo, as principais vantagens do modelo da hipertrofia compensatória

estão na possibilidade de se usar o músculo contralateral como controle e

desenvolver grande hipertrofia em curto espaço de tempo. Como desvantagem,

ressalta-se a necessidade de manipulação cirúrgica que pode resultar em infecção,

edema ou processo inflamatório que são fatores que interferem no resultado,

principalmente nos primeiros dias após a cirurgia. Além disso, fica a questão de que

o mecanismo dessa hipertrofia possa ser o mesmo que o induzido pelo treinamento

de força/resistência, já que a hipertrofia muscular acontece muito rapidamente

(LOWE & ALWAY, 2002).

Estimulação Elétrica em Animais Inconscientes:

Esses modelos consistem em estimulação elétrica direta sobre o músculo de

interesse ou sobre regiões do sistema nervoso central responsáveis pela contração

muscular. Esses modelos também apresentam algumas vantagens como:

disponibilidade do músculo contralateral como controle, o estímulo é quantitativo e
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facilmente reproduzível, independe da motivação e cooperação do animal, e

possibilita o recrutamento de todas as unidades motoras de um único músculo.

Como todos os outros modelos, quando comparado com os sistemas humanos, esse

modelo apresenta grandes desvantagens como a necessidade de anestesiar o

animal a cada sessão e realizar experimentos com o animal em estado inconsciente

(BAAR & ESSER, 1999; WONG & BOOTH, 1988, 1990a, b).

Treinamento Resistido:

Diversos modelos têm sido criados por vários laboratórios na tentativa de

assemelhar-se com o exercício de agachamento realizado por humano (FLUCKEY,

KRAEMER & FARRELL, 1995; GONYEA, ERICSON & BONDE-PETERSEN, 1977;

HO, ROY, TWEEDLE, HEUSNER, VAN HUSS & CARROW, 1980; KLITGAARD,

1988; KRISAN, COLLINS, CRAIN, KWONG, SINGH, BERNARD & YASPELKIS,

2004; TAMAKI, et al., 1992). O maior desafio dos pesquisadores é treinar os animais

para realizarem o movimento desejado. Em alguns casos os animais recebem

comida como recompensa pelo movimento realizado ou um choque elétrico na

cauda ou na pata caso não realizem o movimento. Esses modelos têm como

vantagem a possibilidade de utilizar protocolos semelhantes aos usados em

humanos e dentre todos os outros modelos apresentados é o que tem resultados de

hipertrofia mais próximos aos encontrados em humanos. Sua maior desvantagem é

o fato de serem modelos bastante trabalhosos para o pesquisador, pois os

protocolos de treinamento são de 2 ou mais meses (LOWE & ALWAY, 2002).

TAMAKI, UCHIYAMA e NAKANO desenvolveram em 1992 um modelo que é

hoje o mais utilizado em vários laboratórios e foi utilizado nesse projeto. O modelo

foi desenvolvido para comparar as adaptações metabólicas do músculo esquelético

entre o treinamento resistido e o de velocidade em ratos. Posteriormente, esse

modelo já foi usado por NOTOMI, LEE, OKIMOTO, OKAZAKI, TAKAMOTO,

NAKAMURA e SUZUKI, 2000b; NOTOMI, OKAZAKI, OKIMOTO, SAITOH,

NAKAMURA e SUZUKI, 2000a para estudar o turnover de massa óssea nessa

modalidade de treinamento e mais recentemente por YASPELKIS, SINGH,
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TREVINO, KRISAN e COLLINS, 2002 que estudaram a influência do treinamento

resistido sobre a captação de glicose e sensibilidade a insulina. Observa-se, portanto

que até 2005 nenhum trabalho havia sido desenvolvido com o objetivo de estudar as

adaptações cardiovasculares. Nosso grupo, utilizando o mesmo aparato, mas

adaptando o protocolo de treinamento (BARAUNA, et al., 2005) mostrou que o

treinamento resistido induz adaptações cardíacas como hipertrofia do VE e

diminuição da pressão arterial com 4 semanas de treinamento. Também nesse

estudo, nosso grupo observou que o estímulo elétrico utilizado no modelo não

interfere nessas adaptações nem tampouco é estressante para os animais.

3 OBJETIVOS

3.1 Geral

Testar a hipótese de que o SRA modula a hipertrofia cardíaca induzida pelo

treinamento resistido.

3.2 Específico

• Determinar o grau de hipertrofia cardíaca induzida pelo TR pela relação do

peso do VE pelo peso corporal e por Ecocardiograma;

• Determinar a função sistólica e diastólica através do Ecocardiograma;

• Analisar as medidas hemodinâmicas, pressão arterial e freqüência cardíaca,

através de medida direta nos animais durante a realização de uma sessão de

treinamento e após o protocolo de TR;

• Verificar a participação do receptor AT1 na hipertrofia desenvolvida pelo

treinamento resistido com a utilização de Losartan (antagonista do receptor de

Ang II do subtipo 1, AT1).

• Verificar a participação do componente sistêmico do SRA (renina) na

hipertrofia desenvolvida pelo treinamento resistido com a utilização de dieta
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rica em sal (1% de NaCl na água de beber para inibir a liberação de renina

renal).

• Caracterizar a regulação dos componentes do SRA:

- Quantificar por técnica de Western blotting a Ang II local no coração e os

receptores de Ang II AT1 e AT2.

- Determinar a atividade da ECA circulante e local no coração e ainda

determinar a atividade da ECA nos rins e pulmão;

- Determinar a atividade da renina plasmática.

• Acompanhar a evolução de 1RM entre os grupos treinados. O RM será

utilizado como marcador de evolução do treinamento nessa modalidade de

treinamento físico.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Amostra

Foram utilizados ratos Wistar, pesando entre 325 e 350g, provenientes do

Biotério Central da USP. Os animais foram mantidos em gaiolas, separados por

grupos, em local com temperatura ambiente entre 22-24oC e com luz controlada em

ciclo de 12 horas (claro-escuro). Água e comida foram administradas ad libitum. Os

ratos foram identificados e pesados semanalmente. Os animais foram distribuídos

aleatoriamente entre os grupos abaixo descritos (n=8 para cada grupo):

Grupo Experimental 1:

Grupo CO: Sedentário Controle

Grupo CO + SAL: Sedentário Controle tratado com NaCl 1%

Grupo TR: Treinado

Grupo TR + SAL: Treinado tratado com NaCl 1%
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Grupo Experimental 2:

Grupo CO: Sedentário Controle

Grupo CO + LOS: Sedentário Controle tratado com Losartan (antagonista dos

receptores de Ang II do subtipo 1)

Grupo TR: Treinado

Grupo TR + LOS: Treinado tratado com Losartan

Os animais receberam os tratamentos na água de beber desde o início da

fase de adaptação, assim, quando o protocolo de treinamento iniciou-se, o sistema

já estava inibido. Para estudarmos a influencia do SRA sistêmico foi utilizado o

tratamento com dieta rica em sal (1% de NaCl na água) onde foi inibida a liberação

de renina renal e conseqüentemente de todo o SRA circulante (OLIVEIRA, 1999;

OLIVEIRA & KRIEGER, 2005). Para avaliarmos a participação de um dos receptores

de Ang II na hipertrofia desenvolvida durante o treinamento físico foi administrado

um antagonista do receptor de Ang II do subtipo 1 (AT1), o Losartan (20 mg/Kg) (LI,

et al., 1997). Ambas as doses foram escolhidas por já estarem descritas na literatura

como suficientes para bloquear o SRA sem interferir na pressão arterial de ratos

normotensos. Mesmo assim a pressão arterial foi avaliada após o período

experimental como será demonstrado na sessão de resultados. Entretanto, nós não

sabíamos se essas doses interfeririam na pressão arterial desenvolvida durante a

realização do exercício físico. Para responder essa questão, 12 animais foram

divididos em três grupos: CO, n=4; Losartan, animais que foram tratados com

losartan, n=4; e Sal, animais que tiveram adicionado em sua água de beber 1% de

NaCl, n=4. Após duas semanas de tratamento a pressão arterial foi registrada

durante a realização de uma sessão de treinamento que consistiu em três séries de

12 repetições do movimento no aparato de treinamento.

4.2 Protocolo de Treinamento dos animais

O treinamento foi realizado com um modelo descrito na literatura (FIGURA 1)

por TAMAKI, UCHIYAMA e NAKANO em 1992 e utilizado desde então por

BARAUNA, et al. (2005), NOTOMI, et al., 2000b, 2000a, TAMAKI, AKATSUKA,
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TOKUNAGA, ISHIGE, UCHIYAMA e SHIRAISHI (1997); TAMAKI, UCHIYAMA,

UCHIYAMA, AKATSUKA, ROY e EDGERTON (2001); TAMAKI, UCHIYAMA,

UCHIYAMA, AKATSUKA, YOSHIMURA, ROY e EDGERTON (2000), YASPELKIS,

et al. (2002), e KRISAN, et al., (2004) conforme demonstrado abaixo. Os animais

foram adaptados por duas semanas antes do início do treinamento. O exercício

físico foi realizado cinco vezes por semana, durante oito semanas.

FIGURA 1- Esquema do aparato de treinamento.

Protocolo: Quatro séries de 12 repetições com intervalo de 90s, estímulo de

10-15v, 0,3 de duração, 4s de intervalo e realizado cinco vezes por semana.

Sobrecarga entre 65-70% de 1RM. O teste de 1RM foi realizado antes do período de

treinamento, após 15 e 30 dias de treinamento e ao final do protocolo. O tempo

médio de duração de uma sessão de treinamento desde o momento que o animal

começava a ser colocado na roupa de treinamento até ser solto variava entre 10 a

15 minutos.

4.3 Protocolo Experimental

Após o período de treinamento e a realização da medida das variáveis

hemodinâmicas, os animais foram sacrificados por decapitação e o sangue coletado

sem anticoagulante para dosagem da ECA e com EDTA 3,8% para dosagem da

renina plasmática. As amostras de tecidos, soro e plasma foram adequadamente
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coletadas e armazenadas em freezer (-70 C) até serem analisadas.

4.4 Medida direta da Pressão Arterial e Freqüência Cardíaca

Para medida direta da pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca (FC), foi

inserida uma cânula (PE-50) na artéria carótida com os animais sob anestesia

(ketamina 90mg/Kg e xilasina 10mg/KG, intraperitonial). As cânulas foram

heparinizadas e preenchidas com soro fisiológico e a extremidade externa ocluída.

Para facilitar o manuseio com o animal acordado, os catéteres foram dirigidos pelo

tecido subcutâneo por meio de um trocater, e exteriorizados no dorso do animal.

Para o registro da PA os animais foram mantidos em gaiolas individuais, nas

quais permaneceram por pelo menos 12 horas antes de iniciar o experimento. A

cânula foi conectada a um tubo de polietileno (PE-100) e este a um transdutor

eletromagnético (P23 Db; Gould-Statham) que estava conectado a um amplificador

(General Purpose Amplifier-Stemtech, Inc.). O sinal analógico da PA foi convertido

para digital (Stemtech, Inc.), registrado em tempo real em microcomputador com

Sistema CODAS com freqüência de amostragem de 2000 Hz/canal e analisado

através do programa compatível com Windows. A partir deste programa obtiveram-

se batimento a batimento os valores de pressão sistólica (PAS), diastólica (PAD) e

calculou-se, então, a pressão média (PAM) (PAM = (PAS –PAD)/3 + PAD).

O mesmo procedimento de registro foi utilizado tanto no grupo de treinamento

crônico quando nos animais que realizaram apenas uma sessão do treinamento.

Entretanto, para os animais que treinaram por oito semanas, o registro foi realizado

em repouso por um período de 30 min enquanto para os animais de uma sessão, o

registro foi feito durante a realização de uma série. A FIGURA 2 é um exemplo de

uma das séries de treinamento. Podem ser observados claramente os 12 picos

pressóricos correspondente ás 12 repetições realizadas.
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FIGURA 2- Exemplo do registro da pressão arterial durante a realização de uma

série de treinamento de um animal tratado com Losartan.

4.5 Avaliação da morfometria e Função ventricular

A avaliação da função ventricular foi realizada através de avaliação

ecocardiográfica. As medidas ecocardiográficas seguiram as recomendações do

Comitê de Padronização do modo M da Sociedade Americana de Ecocardiografia

(SAHN, DEMARIA, KISSLO & WEYMAN, 1978; SCHILLER, SHAH, CRAWFORD,

DEMARIA, DEVEREUX, FEIGENBAUM, GUTGESELL, REICHEK, SAHN,

SCHNITTGER & et al., 1989). É importante salientar que a acurácia e

reprodutibilidade do exame ecocardiográfico transtorácico em estimar o tamanho e a

função do ventrículo esquerdo em roedores têm sido confirmada em uma série de

estudos (LITWIN, KATZ, MORGAN & DOUGLAS, 1994).

O exame ecocardiográfico transtorácico foi realizado após o período de

treinamento físico ou sedentarismo nos grupos controle e treinado por oito semanas.

Os exames foram realizados por um único observador, cego para o grupo de

animais, e em cada exame foi coletado um total de cinco medidas para cada
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variável, sendo calculados posteriormente, a média, o desvio padrão e o erro padrão

dessas medidas. O exame ecocardiográfico foi realizado com os animais

anestesiados (ketamina 90mg/Kg e xilasina 10mg/Kg, intraperitonial). Este animal

anestesiado foi colocado em decúbito dorsal em uma mesa cirúrgica apropriada para

o posicionamento do transdutor no hemitórax esquerdo do animal. Foi utilizado o

equipamento SEQUOIA 512 (ACUSON Corporation, Mountain View, CA), com

transdutor de 15 MHz. As imagens foram realizadas com freqüência de cerca de 10

MHz, para a otimização da resolução e a penetração no animal. Para registro das

imagens foi utilizado gel de transmissão para ultrassom de viscosidade média/ alta

(General Imaging Gel, ATL. Reedsville, USA). As imagens foram armazenadas em

fitas de videocassete (Sony SVO-9500 MD), em discos ópticos (Sony 128Mb) e em

papel fotográfico, geradas através da impressão colorida (Sony, Color Video Printer

Mavigraph UP-5600 MDU).

A partir da visualização do ventrículo esquerdo (corte transversal) ao nível dos

músculos papilares foi realizado o modo M e obtida as medidas das seguintes

variáveis: diâmetro diastólico (DDiaVE) e sistólico (DSisVE) do ventrículo esquerdo,

a espessura do septo interventricular na diástole (SIVEDia), a espessura do septo

interventricular na sístole (SIVESis) e da parede posterior do ventrículo esquerdo em

sístole (PPVESis) e diástole (PPVEDia). A função sistólica foi determinada pela

fração de encurtamento (FEn) e fração de ejeção (FEj). Já as imagens obtidas

através do Doppler foram utilizadas para determinar a função diastólica (pico de

velocidade da onda E, pico de velocidade da onda A e relação E/A). Além disso,

calculamos a massa do ventrículo esquerdo (MVE) segundo orientação da

Sociedade Americana de Ecocardiografia (SAHN, et al., 1978; SCHILLER, et al.,

1989), que estima a MVE através da utilização da seguinte fórmula matemática: LVM

= [(DDVE+SIV+PP)3-(DDVE)3]x1,047, onde 1,047 (mg/mm3) corresponde a

densidade do miocárdio.

4.6 Determinação da atividade da ECA

As amostras de soro, tecido cardíaco, renal e pulmonar foram

homogeneizadas em tampão apropriado (para cada 100 mg de tecido foram

ultilizados 1 mL de Tris-HCl, 0,1 M, contendo 50 mM de NaCl). O homogeneizado foi
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submetido à centrifugação a 3000 rpm durante 15 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi

armazenado a -70ºC até o dia da dosagem enzimática.

Para o ensaio foram utilizados 5 µl de soro, 15 µl de homogeneizado

cardíaco, 10 µl de homogeneizado renal e 5 µl de homogeneizado pulmonar,

mantidos sob incubação com uma solução de Abz-FRK(Dnp)P-OH (Abz = ácido

ortho-aminobenzóico; Dnp = dinitrophenil) 15 µM em tampão (Tris-HCl 1 mM, NaCl

50 mM e ZnCl2 10 µM) num volume final de 200 µl. Numa segunda etapa, a

atividade enzimática foi determinada de forma contínua em fluorímetro (λem = 420nm

e (λex = 320 nm), isto é, medindo-se a fluorescência por 60 minutos (uma leitura por

minuto). Este método se baseia na utilização de um substrato fluorescente (Abz-

FRK(Dnp)P-OH) que é clivado com alta afinidade pela ECA (Kcat/Km = 45,4-1.s-1)

(ARAUJO, MELO, CESARI, JULIANO, JULIANO & CARMONA, 2000). Como

controle negativo, a hidrólise do Abz-FRK(Dnp)P-OH foi abolido no homogeneizado

de tecido por 0,5 M de captopril.

A partir da leitura das amostras foi obtida uma curva de fluorescência por

unidade de tempo e a inclinação desta curva resultou na atividade da ECA, que foi

convertida em µmol de substrato hidrolisado por minuto.

A atividade enzimática foi normalizada através do conteúdo de proteína de

cada amostra, determinada através do método de Bradford (BRADFORD, 1976). A

atividade da ECA está expressa em uF.min-1.ml-1.mg-1 de proteína.

4.7 Medida da atividade da Renina Plasmática:

A atividade da renina plasmática foi medida por radioimunoensaio (REN-CT2,

CIS bio international) para determinação de Ang I em plasma com EDTA. Este

ensaio permite uma medida indireta da atividade da renina plasmática. Os resultados

estão expressos como ng de Ang I liberados por ml por hora (ng/ml/h de Ang I).

4.8 Análise da expressão de proteínas

As amostras coletadas foram imediatamente homogeneizadas em tampão de

extração contendo (Tris- base 100 mM, SDS 10%, para-hidroximercuriobenzoato (p-

OHHgBz) 1mM; fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) 1 mM; pepstatina A 1 mM; orto-
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fenantrolina 30 mM e ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) 10 mM). As amostras

foram mantidas no gelo e rapidamente centrifugadas (3.000 rpm X 10 min) e

mantidas a -20 oC. O sobrenadante foi utilizado para quantificar a concentração total

de proteínas (BRADFORD, 1976). Após, cada amostra foi diluída em tampão

Laemmli (LAEMMLI, 1970) na proporção de 1:4. Cada amostra contendo o Laemmli

foi submetida a uma rotação (spin) de 30 segundos e o sobrenadante foi submetido

à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 8%) no aparelho para minigel

(Mini-Protean). Em cada gel foi aplicado como padrão um marcador de peso

molecular com valores estabelecidos em: miosina (205-195 kDa), β-galactosidase

(116 kDa), albumina bovina (80 kDa) e ovalbumina (49,5 kDa).

Immunoblotting:

A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente para

uma membrana de nitrocelulose utilizando-se um aparelho da Bio-Rad e durou por

volta de 1h sob 120 volts, como descrito por (TOWBIN, OZBEY & ZINGEL, 2001).

No tampão usado para realizar a transferência foi acrescentado SDS 0,1% para

melhorar a eluição das proteínas de alto peso molecular. A ligação inespecífica de

proteínas na membrana de nitrocelulose foi diminuída pela incubação destas com 10

ml de solução bloqueadora (leite desnatado Molico 5%, Tris 10 mM, NaCl 150 mM e

Tween 20 0,02%) a 4°C overnight ou por 2h na temperatura ambiente. Estas

membranas foram posteriormente incubadas com o anticorpo para Ang II (1:500),

AT1 (1:1000) ou AT2 (1:2000) diluídos em solução bloqueadora (leite desnatado

Molico 3%, Tris 10 mM, NaCl 150 mM e Tween 20 0,02%) e a 4°C overnight. Em

seguida as mesmas foram lavadas três vezes, por dez minutos, com solução basal.

As bandas existentes nas membranas incubadas foram visualizadas através do uso

do Kit para detecção por quimioluminescência. O método de quimioluminescência

consiste nos seguintes passos: após incubação da membrana com o anticorpo

primário, a membrana foi novamente incubada por 1h com o anticorpo secundário

marcado com peroxidase em solução bloqueadora (1:2000). Em seguida as

membranas foram lavadas novamente três vezes com solução basal e incubadas

com 1 ml de cada um dos dois reagentes do kit por 1 minuto, e a seguir os filmes de

raio-X foram expostos às membranas. Para se medir a intensidade das bandas nas

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


33

auto-radiografias, as figuras obtidas por escaner foram analisadas utilizando o

programa de análise de densitometria óptica Scion Image, fornecido gratuitamente

pela NIH (USA) via internet.

4.9 Estatística

Foi utilizada a análise de variância (ANOVA) para todas as análises, exceto

para o peso corporal e o RM que foi usada análise de variância ANOVA de duas

entradas para medidas repetidas. Para resultados significativamente diferentes foi

usado teste de Duncan como post-hoc. Foi adotado para todos os experimentos um

p≤ 0,05 de significância. Todos os resultados estão apresentados na forma de média

± erro padrão.

5 RESULTADOS

5.1 Pressão arterial durante uma sessão de treinamento

As FIGURAS 3A, 4A e 5A mostram a PA sistólica atingida, respectivamente,

na primeira, segunda e terceira séries de treinamento. As figuras representam a

média da PA antes de iniciar cada repetição e o pico pressórico atingido durante a

realização de cada uma das 12 repetições. Nota-se que não houve diferença entre

os grupos, em nenhum momento, durante as três séries. Já as FIGURAS 3B, 4B e

5B mostram o quanto a pressão arterial variou em cada repetição de cada uma das

três séries entre o período antes de iniciar uma repetição e o pico atingido em cada

repetição. Mais uma vez não houve diferença entre os grupos em nenhum momento.

Além de mostrar que as doses não interferiram na pressão arterial desenvolvida

durante a realização do exercício, as FIGURAS 3, 4 e 5 comprovam a resposta

pressórica dessa modalidade de treinamento físico em um modelo animal

semelhante à encontrada em humanos.
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FIGURA 3- Resposta aguda da pressão arterial durante a realização da primeira

série de exercício resistido. Painel A: Valores absolutos de pressão

arterial. Painel B: Variação da pressão arterial entre antes de iniciar cada

repetição e o pico de pressão atingido em cada repetição. Os dados

foram analisados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho

para medidas repetidas.
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FIGURA 4- Resposta aguda da pressão arterial durante a realização da segunda

série de exercício resistido. Painel A: Valores absolutos de pressão

arterial. Painel B: Variação da pressão arterial entre antes de iniciar cada

repetição e o pico de pressão atingido em cada repetição. Os dados

foram analisados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho

para medidas repetidas.
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FIGURA 5- Resposta aguda da pressão arterial durante a realização da terceira

série de exercício resistido. Painel A: Valores absolutos de pressão

arterial. Painel B: Variação da pressão arterial entre antes de iniciar cada

repetição e o pico de pressão atingido em cada repetição. Os dados

foram analisados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho

para medidas repetidas.
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5.2 Peso Corporal

A FIGURA 6 mostra o peso corporal antes e após a realização do protocolo

de treinamento. Apesar do peso corporal ter sido avaliado semanalmente, optamos

por mostrar apenas o valor inicial e final para deixar o resultado mais claro. Assim,

não houve diferença entre os grupos antes (barras claras) ou depois (barras

escuras) do período de treinamento. Entretanto, exceto o grupo TR+SAL, todos os

outros grupos terminaram as 10 semanas de experimento com peso corporal final

maior que o inicial.

FIGURA 6- Peso corporal pré e pós o protocolo de treinamento de dez semanas. Os

dados foram analisados pela análise de variância de 2-caminhos para

medidas repetidas (ANOVA) com post-hoc de Duncan. * p < 0,05, pré vs

pós.

5.3 Teste de 1 RM

O teste de 1RM é muito utilizado nesse tipo de treinamento como marcador

da evolução do treinamento e como forma de mensurar a carga de treinamento

(FERNANDEZ, 2001). A FIGURA 7 mostra o crescimento da carga elevada no teste

de 1RM nos experimentos realizados no início do protocolo, com duas semanas,

quatro semanas e ao final das oito semanas de treinamento. Observa-se que os três

grupos de animais treinados iniciaram o protocolo com uma mesma carga e

terminaram com cargas semelhantes entre os grupos, mas aproximadamente 115%
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maiores do que do início do protocolo. Para todos os grupos, a carga atingida em

cada teste foi sempre maior que a carga do teste anterior, entretanto, não houve

diferença entre os grupos para as cargas atingidas em cada teste. Relacionado com

o peso corporal, nota-se que os animais iniciaram o protocolo com carga de

aproximadamente 2,6 vezes o peso corporal e terminaram com aproximadamente

5,5 vezes o peso corporal.

FIGURA 7- Evolução da carga do teste de 1RM. Os dados foram analisados pela

análise de variância de 1-caminho para medidas repetidas com post-hoc

de Duncan. * p < 0,05 vs o teste anterior

5.4 Hemodinâmica

A TABELA 1 mostra os valores da medida direta da PAM e FC após as oito

semanas de treinamento. Não houve diferença entre os grupos em nenhum dos dois

parâmetros. O fato da PAM não ter sido menor nos grupos tratados com Losartan ou

maior nos grupos tratados com Sal confirmam os dados da literatura, que as doses

utilizadas não interferem nas variáveis hemodinâmicas e conseqüentemente na

sobrecarga cardiovascular.
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TABELA 1- Pressão Arterial Média e Freqüência Cardíaca após oito semanas de

treinamento. Média ± Erro Padrão. Dados analisados pela análise de

variância de 2-caminhos com post-hoc de Duncan.

5.5 Função Ventricular

A TABELA 2 resume os resultados da função ventricular analisada pela fração

de encurtamento, fração de ejeção (ambas são função sistólica) e relação E/A

(função diastólica). Concomitante ao exame ecocardiográfico, foi feito o registro de

eletrocardiograma de maneira a garantir a mesma freqüência cardíaca em todos os

grupos experimentais. O resultado de freqüência cardíaca também está mostrado na

TABELA 2 e não foi diferente entre os grupos. Não houve diferença entre os grupos

com relação a função sistólicas, porém, tanto os animais que só receberam a dieta

salina quando os animais que receberam a dieta associada ao treinamento

apresentaram menor relação das ondas E/A. Essa relação foi ainda menor no grupo

CO+SAL em relação ao TR+SAL, o que indica que o TR foi eficaz em prevenir, pelo

menos parcialmente, essa deficiência diastólica apresentada pela dieta de NaCl 1%.
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TABELA 2- Freqüência Cardíaca e índices de função sistólica e diastólica obtidos

pelo exame ecocardiográfico. Média ± Erro Padrão. Dados analisados

pela análise de variância de 2-caminho com post-hoc de Duncan. * p <

0,05 vs CO, TR, CO+LOS e TR+LOS; # p < 0,05 vs CO+SAL

5.6 Hipertrofia Cardíaca

A FIGURA 8 mostra os valores da massa do VE estimada pelo

Ecocardiograma a partir da espessura da parede posterior, espessura do septo

interventricular e diâmetro da cavidade obtido pelo modo M do exame (TABELA 3). A

massa do VE foi 12,3% maior no grupo TR em relação ao CO; a dieta de NaCl 1%

aumentou a massa do VE em 12,6% (CO+SAL x CO); e o treinamento associado á

dieta de NaCl 1% aumentou a massa do VE em 22,2% (TR+SAL x CO). Não houve

alteração no grupo CO+LOS e o tratamento com losartan inibiu completamente o

aumento na massa do VE com o treinamento, como demonstrado pelo grupo

TR+LOS. Analisando separadamente a espessura da parede posterior, do septo e a

cavidade, somente o grupo TR+SAL mostrou aumento significativo em relação ao

controle. O grupo TR e o CO+SAL, apesar de aumentarem a massa do VE, não

tiveram aumento estatisticamente significante, quando as diferentes porções do

coração foram analisadas separadamente (TABELA 3). Ainda, tanto o grupo

CO+SAL, quanto o grupo TR+SAL mostraram aumento na espessura relativa da

parede, o que caracteriza a HC nesses grupos como concêntrica.
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FIGURA 8- Massa do Ventrículo Esquerdo obtida pelo exame Ecocardiográfico. Os

dados foram analisados pela análise de variância de 2-caminhos com

post-hoc de Duncan. * p < 0,05 vs grupo CO

TABELA 3-Espessura da Parede Posterior do VE (PPVEDia/PC), do Septo

Interventricular (SIVEDia/PC) e da Cavidade Ventricular (VEDia/PC)

corrigido pelo Peso Corporal. Média ± Erro Padrão. Dados analisados

pela análise de variância de 2-caminhos com post-hoc de Duncan. * p <

0,05 vs grupo CO,

Já a FIGURA 9 mostra que o treinamento resistido induziu aumento na

medida direta do VE corrigida pelo peso corporal (VE/PC) de 8,5% (TR vs CO) e de

10,6% no grupo treinado que recebia a dieta de NaCl 1% (TR+SAL vs CO). Além

disso, o tratamento com Losartan inibiu totalmente a HC induzida pelo treinamento

como demonstrado pelo grupo TR+LOS. Nota-se também que não houve diferença

entre nenhum dos grupos controle, tratados ou não (CO vs CO+LOS vs CO+SAL).
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FIGURA 9- Massa ventricular obtidos pela relação peso do VE/PC. Os dados foram

analisados pela análise variância de 2-caminhos com post-hoc de

Duncan. * p < 0,05 vs CO, CO+LOS, CO+SAL e TR+LOS.

5.7 Expressão de proteínas

A FIGURA 10 mostra a expressão local no coração dos dois principais

subtipos de receptores de Ang II, AT1 e AT2, e a expressão local também no

coração, do peptídeo Ang II, nos grupos TR e CO. Os resultados mostraram o

aumento de 31% na expressão dos receptores AT1. Não houve diferença na

expressão do AT2 ou da Ang II.

FIGURA 10- Expressão protéica analisada por Western blotting. Os dados foram

analisados por teste t. * p < 0,05 vs CO e TR.
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5.8 Atividade da Renina Plasmática

Como esperado, o tratamento com Sal foi efetivo na inibição da liberação e da

atividade da renina plasmática (CO+SAL e TR+SAL vs CO) e, também como

esperado, o tratamento com o antagonista dos receptores AT1, Losartan, aumentou

quase que 10 vezes a atividade da renina plasmática (FIGURA 11).

FIGURA 11- Atividade da Renina plasmática. Os dados foram analisados pela

análise variância de 2-caminhos com post-hoc de Duncan. * p < 0,05 vs

CO e TR.

5.9 Atividade da Enzima Conversora de Angiotensina-I

A TABELA 4 mostra a atividade da ECA no soro, pulmão, coração (VE) e rins.

Nenhuma diferença foi encontrada na atividade enzimática entre os grupos no

coração. Nos rins e pulmão, a única diferença estatística foi observada entre os

grupos TR+SAL e CO+LOS. Já no soro, ambos os grupos treinado e sedentário que

receberam o tratamento com Losartan, estavam com a atividade menor em relação a

todos os outros grupos.
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TABELA 4- Atividade da ECA. Os dados estão expressos como média ± erro

padrão. Dados analisados pela análise de variância de 2-caminhos

com post-hoc de Duncan. * p < 0,05 vs CO, TR, CO+SAL e TR+SAL; #

e & p < 0.05 vs CO+LOS.

6 DISCUSSÃO

Os principais resultados encontrados neste trabalho mostram que o TR

induziu HC sem alterações na função ventricular. Essa HC foi prevenida pelo uso do

antagonista do receptor AT1 (Losartan) e foi observado um aumento de 31% na

expressão protéica dos receptores AT1 com o treinamento. Todos os outros

componentes do sistema estudados como, por exemplo, a expressão protéica dos

receptores AT2, da Ang II cardíaca, a atividade da ECA em diversos tecidos e da

renina plasmática não se modificaram com o treinamento. Além disso, essa HC não

foi alterada pela administração de NaCl 1%, dose suficiente para inibir quase que

totalmente a atividade da renina circulante, sugerindo que o mecanismo de

regulação da HC seja local e não sistêmico.

6.1 Resposta hemodinâmica aguda ao TR

Como visto anteriormente a sobrecarga funcional sobre o coração é um dos

principais estímulos para que ocorra crescimento celular e conseqüentemente HC.

Quando se propõe estudar o papel de determinados sistemas hormonais (no caso o

SRA) sobre a HC através de intervenção farmacológica, deve-se ter cuidado para
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que nenhuma variável hemodinâmica seja alterada. Em estudo com o SRA essa

atenção deve ser maior ainda, pois é sabida a grande importância do SRA no

controle a curto e longo prazo da PA. No nosso estudo, duas intervenções

farmacológicas foram feitas: uma com um antagonista dos receptores de Ang II do

subtipo 1 (Losartan) e outra com a dieta de NaCl 1% (Sal).

Buscamos na literatura, portanto, doses dessas drogas que fossem efetivas

nas suas ações (Losartan – antagonista do AT1; e sal – inibir a liberação da renina),

porém sem alterar a PA. No caso do Losartan já é bem conhecida a importância dos

receptores AT1 no controle da PA e no desenvolvimento da HC principalmente em

situações patológicas. Assim, se a dose administrada diminuísse a PA, nós não

seriamos capazes de distinguir se as alterações na resposta de HC teriam sido

reflexo da menor sobrecarga oferecida ao coração ou devido ao bloqueio da ação

hipertrófica da Ang II via receptores AT1.

Já no caso do Sal a situação era semelhante. Uma dose alta de NaCl com

certeza seria capaz de inibir a liberação da renina pelos rins devido a osmolaridade

sanguínea alta. Entretanto, haveria uma retenção hídrica muito grande com

conseqüente aumento do volume plasmático e aumento da PA. Nesse caso não

seria possível distinguir se a HC teria sido um efeito da produção local dos

componentes do SRA e independente da renina circulante ou devido a sobrecarga

hemodinâmica pelo aumento da PA.

Entretanto, como o TR leva ao aumento da PA durante a realização do

exercício, a resposta cardiovascular mais evidente e possivelmente responsável pela

HC nessa modalidade de exercício físico, nos restava saber também se essas doses

não iriam interferir na PA desenvolvida pelo exercício. E mais uma vez essas doses

se mostraram eficazes, pois também não alteraram essa variável. Em média,

durante cada uma das 12 repetições das três séries de TR realizadas e que tiveram

a PA registrada, a PAS aumentou 48 mmHg e não foi estatisticamente diferente

entre os grupos. Esses aumentos foram bem menores do que os encontrados por

MACDOUGALL et. al. em 1985, mas isso deve-se as maiores cargas e massa

muscular envolvidas no seu experimento (MACDOUGALL, 1985, 1992)
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6.2 Peso Corporal

Os dados encontrados na literatura com relação à alteração no PC em

resposta ao TR são em sua maioria realizados com humanos e mostram resultados

bem diversos, devido aos diferentes protocolos de treinamento que são utilizados.

Os estudos que mostram diminuição do PC ou menor aumento com o TR, atribuem

esses resultados ao fato do exercício elevar o metabolismo basal devido ao aumento

na massa muscular (LEMMER, IVEY, RYAN, MARTEL, HURLBUT, METTER,

FOZARD, FLEG & HURLEY, 2001). O gasto calórico durante a realização dessa

modalidade de treinamento não é muito elevado quando comparado ao treinamento

aeróbio e também não há predomínio do metabolismo oxidativo, entretanto o

aumento na massa muscular devido ás sobrecargas impostas ao músculo faz com

que os indivíduos apresentem maior gasto calórico em repouso. Apesar desse

aumento não ser muito pronunciado, somado ao longo de semanas ou meses pode

explicar essa diferença em relação aos indivíduos sedentários.

Entre todos os trabalhos que utilizam esse modelo de TR desenvolvido por

TAMAKI, UCHIYAMA, NAKANO em 1992, somente o trabalho original mostrou

diferença no PC entre os grupos CO e TR. Os autores encontraram menor aumento

na massa corporal no grupo treinado a partir da quinta semana de treinamento,

entretanto o volume de treinamento realizado foi muito maior que o realizado neste

trabalho (15 séries de 15 repetições a 65-75% de 1 RM). Todos os outros autores

que utilizaram esse modelo de maneira crônica, por pelo menos mais de 1 mês de

treinamento (KRISAN, et al., 2004; NOTOMI, et al., 2000b; NOTOMI, et al., 2000a;

YASPELKIS, et al., 2002), também não relataram diferença no PC entre os grupos

ao final do protocolo. Talvez, a diferença entre esses quatro estudos e o original

deva-se ao fato deles também terem usado um volume de treinamento menor (10

séries de 15 repetições a 65-75% de 1 RM).

O acompanhamento da evolução do PC é de grande importância,

principalmente quando algumas variáveis são corrigidas pelo PC. Dessa maneira,

um aumento ou diminuição do PC poderia influenciar nos resultados. Em várias

espécies de mamíferos já foi mostrado que a massa do coração está diretamente

relacionada com o PC (DEVEREUX, DRAYER, CHIEN, PICKERING, LETCHER,

DEYOUNG, SEALEY & LARAGH, 1984). Uma outra forma de correção que tem sido
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descrita na literatura é a correção pelo comprimento da tíbia. Essa técnica sugere

que em situações onde ocorre grande perda de massa corporal essa correção pode

ser mais fidedigna, porém essa situação não ocorreu em nosso estudo.

A correção pelo PC ainda é a metodologia mais utilizada, porém pode levar a

erro quando estamos analisando amostras com diferenças na massa corporal e não

temos todo o acompanhamento ao longo do desenvolvimento do indivíduo, o que

geralmente acontece em estudos transversais. No caso desse projeto a influência do

PC sobre os resultados não foi de grande relevância, uma vez que os grupos

estudados não apresentaram diferenças de PC no início e no final do protocolo

experimental (FIGURA 6). Esse resultado nos deixou seguro para utilizar o PC como

fator de correção entre os grupos para a análise da HC.

6.3 Teste de 1RM

Diferentemente dos exercícios aeróbios que geralmente utilizam a FC ou o

consumo de oxigênio como parâmetros para determinar sua intensidade, no

treinamento com pesos, o RM é a medida utilizada para medir a força muscular e

assim determinar a carga de treinamento (FERNANDEZ, 2001). O RM pode ser

definido como a carga máxima para a execução de uma única repetição do

movimento. Sendo o aumento da força muscular uma adaptação direta do

treinamento de força, o RM aumenta com o treinamento devido a adaptação neural

(maior número e sincronização no recrutamento das fibras musculares) e aumento

da massa muscular, seja por hipertrofia ou hiperplasia (MORITANI & DEVRIES,

1979).

Nossos valores para o teste de 1RM estão próximos aos valores encontrados

por outros autores apesar de somente um deles ter relatado a evolução a cada teste

realizado. O trabalho original de Tamaki et. al em 1992, descreve que realizou o

teste a cada duas semanas e que os animais terminaram o período de treinamento

com o valor de 1 RM de 2,6 Kg, o que equivalia a 6x o PC dos animais. Já os dois

trabalhos do mesmo grupo (DEVEREUX, et al., 1984; NOTOMI, et al.,2000a, 2000b)

apenas descrevem que os animais iniciaram o TR com um valor de 1 RM entre 500
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e 700 gramas e que a cada duas semanas, 500 gramas eram acrescentados a carga

de treinamento. KRISAN et. al. (KRISAN, et al., 2004) é o que apresenta menores

evoluções na carga de treinamento. Em seu estudo os animais iniciaram o protocolo

elevando 800g no teste de 1RM e após oito semanas estavam levantando 1400

gramas. (YASPELKIS, et al., 2002), esse foi o único a mostrar os valores semanais.

Em seu experimento, os animais iniciaram o protocolo levantando aproximadamente

600 g e após 12 semanas de treinamento os animais chegaram a carga de quase 3

Kg.

Curiosamente, nenhum desses trabalhos realizou o teste de 1 RM no grupo

controle para saber se esse aumento na carga seria devido a outros fatores como o

choque ou a própria maturação dos animais. Nós optamos por não realizar esse

teste, pois recentemente tivemos um trabalho publicado que entre outros resultados,

mostramos a diferença do teste de1 RM entre os grupos controle, choque e treinado,

sendo que o 1 RM só aumentou no grupo treinado (BARAUNA, et al., 2005).

6.4 Hemodinâmica

Apesar de termos escolhido doses de Losartan e NaCl já descritas na

literatura que comprovadamente não alteravam a PA, optamos por fazer o registro

direto da pressão arterial e freqüência cardíaca após as 10 semanas de protocolo.

Como mostrado na TABELA 1, nenhum dos grupos teve alteração nos parâmetros

hemodinâmicos de PA e FC. Junto com os resultados já discutidos de PA aguda

durante a realização do TR, concluímos que essas doses foram eficazes para o

objetivo do nosso estudo.

6.5 Função Ventricular

A HC, por si só, já é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da

insuficiência cardíaca. Isso é particularmente verdadeiro, quando consideramos HC

em situações patológicas que geralmente estão associadas com disfunções sistólica

ou diastólica. Assim, a HC em resposta ao TR também poderia estar associada ao

surgimento de disfunções ventriculares.
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Função Sistólica: A pressão ventricular começa a aumentar durante a sístole

com a ligação do cálcio nas proteínas contráteis levando a interação dos filamentos

de actina e miosina. A soma da contração individual de cada sarcômero resulta no

encurtamento do ventrículo esquerdo realizando a ejeção ventricular. Uma variedade

de índices de função sistólica têm sido propostos e investigados, entretanto ainda

não há uma medida perfeita.

Conforme pode ser observado na TABELA 2, a função sistólica foi avaliada

pela Fração de Ejeção (FEj) e Fração de Encurtamento (FEn). A FEj e a FEn são

duas medidas da função do coração como bomba mais do que de contratilidade. A

FEj corresponde a fração de sangue expelida pelo VE durante a sístole em relação

ao volume diastólico final. A FEn corresponde ao percentual de diminuição da

cavidade a partir do fim da diástole até o final da sístole. (KATZ, 1996).

Apesar da função sistólica ter sido estudada por diferentes variáveis,

nenhuma delas mostrou tendência a melhora ou prejuízo de função após o período

de treinamento. Esse resultado está de acordo com a literatura, pois a maioria dos

estudos transversais também não observaram alterações na FEj e FEn em atletas

envolvidos no TR (FLECK, 1988).

Função Diastólica: Para determinação da função diastólica utilizamos outros

três parâmetros também mostrados na TABELA 2 (pico de velocidade da onda E,

pico de velocidade da onda A e relação E/A). Na literatura, as duas variáveis mais

utilizadas são o Tempo de Relaxamento Isovolúmico (TRIV) e a relação entre os

picos E/A, onde o pico E corresponde a fase de enchimento rápido do ventrículo e o

pico A corresponde a fase de enchimento lento ou contração atrial (KATZ, 1996).

Normalmente, o valor de pico da onda E é maior que o da onda A, e em situações

de disfunção diastólica esses valores invertem-se, ficando os valores de pico da

onda A maiores ou iguais aos da onda E. Em algumas situações patológicas, o

aumento da velocidade de pico da onda A está acompanhado pelo aumento do

tempo de desaceleração da onda E, e em um estágio mais avançado também ocorre

aumento do TRIV (BOON, 1998).

Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos em relação ao pico de

velocidade da onda E. Entretanto, o tratamento com NaCl resultou em deficiência

diastólica como mostrado pela queda na relação E/A (TABELA 2) no grupo CO+SAL
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comparado ao CO, porém esse prejuízo foi menor com o treinamento (CO x TR +

SAL). Apesar de não ter havido alteração na onda E, observa-se que essa alteração

na relação E/A deve-se a alterações no pico de velocidade da onda A. O grupo

CO+SAL apresentou aumento de 33% (p<0,05) na onda A comparado com o CO,

enquanto que no grupo TR + SAL esse aumento foi de apenas 14% (p<0,05)

comparado com o CO. Do pondo de vista clínico, alguns trabalhos já haviam

observado uma correlação positiva entre a excreção de sódio e a deficiência no

enchimento ventricular. Apesar dos nossos resultados não terem identificado HC no

grupo CO+SAL, como será discutido mais adiante, (FIELDS, YUAN & LEENEN,

1991) descreveram essa disfunção diastólica em ratos que ingeriam NaCl 1% como

conseqüência do desenvolvimento da HC e não que a hipertrofia ocorra por

mecanismo compensatório deste déficit.

Esse dado reforça que possa estar ocorrendo um acúmulo de tecido fibroso

no coração como sugerido em estudos experimentais que observaram o aumento no

mRNA para colágeno no VE (KYSELOVIC, MOREL, WIBO & GODFRAIND, 1998) e

aumento na concentração de hidroxiprolina (AHN, VARAGIC, SLAMA, SUSIC &

FROHLICH, 2004). Dados da literatura mostram a fibrose intersticial difusa interfere

no relaxamento ventricular (BRILLA, JANICKI & WEBER, 1991).

Apesar desse modelo de exercício físico não melhorar a função diastólica

como já descrito na literatura (URHAUSEN & KINDERMANN, 1992) e observado nos

nossos resultados, o TR parece reverter parcialmente esse prejuízo de relaxamento

induzido pela administração de NaCl 1% como demonstrado pela relação E/A do

grupo TR+SAL.

6.6 Hipertrofia Cardíaca

O aumento da massa cardíaca foi avaliado tanto pelo peso úmido do VE e

corrigido pelo peso corporal quanto pelo ECO. Porém, para fins de discussão

consideraremos somente o resultado obtido pela razão peso do VE/PC. Essa é uma

medida direta e com menor possibilidade de erro do que a avaliada pelo ECO, que

estima a massa do coração através de fórmulas matemáticas. A medida pelo ECO

utiliza a espessura da parede posterior do VE e do septo, e diâmetro da cavidade

por cortes transversais geralmente na altura do músculo papilar ou da válvula mitral.
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Além disso, essas fórmulas partem do pressuposto de que o coração é uma forma

geométrica elíptica cuja largura equivale a 2/3 da altura e assume que a HC

estudada é simétrica e, portanto, qualquer região analisada reflete o coração como

um todo. Assim, temos, portanto como resultado que apenas os grupos TR e

TR+SAL apresentaram HC em relação ao grupo CO e que o tratamento com

Losartan, TR+LOS, preveniu o desenvolvimento da HC.

A HC encontrada no grupo TR já era esperada e seu percentual em relação

ao grupo CO foi próximo do encontrado pelo nosso grupo em sua primeira

publicação com esse modelo animal (12%) (BARAUNA, et al., 2005).

A participação do SRA ficou evidenciada pelas respostas de HC dos grupos

TR+SAL e TR+LOS. A participação do SRA local cardíaco seria a hipótese mais

plausível uma vez que a inibição da atividade da renina plasmática (TR+SAL)

manteve o grau de HC encontrado no grupo TR e foi bloqueada pelo uso do

antagonista dos receptores AT1 (TR+LOS). Existe um grande número de evidências

mostrando que a Ang II produzida localmente está diretamente envolvida na indução

da HC. Inibidores da ECA e antagonistas de receptores AT1 previnem ou diminuem

a HC em humanos (KAPLAN, 1985) e reduzem ou causam regressão da HC em

modelo experimental de coartação da aorta (KROMER & RIEGGER, 1988), mesmo

em doses que não reduzem a pressão arterial (LINZ, SCHOLKENS & GANTEN,

1989). Em alguns modelos experimentais, a regressão da HC não está

correlacionada com reduções na PA ou com a concentração plasmática de Ang II,

mas com a redução na concentração cardíaca de Ang II (BOHM, LIPPOLDT,

WIENEN, GANTEN & BADER, 1996; NAGANO, HIGAKI, MIKAMI, NAKAMARU,

HIGASHIMORI, KATAHIRA, TABUCHI, MORIGUCHI, NAKAMURA & OGIHARA,

1991; NAGANO, HIGAKI, NAKAMURA, HIGASHIMORI, NAGANO, MIKAMI &

OGIHARA, 1992). Entretanto, os dados da atividade da ECA e a concentração de

Ang II local no coração não alterada questionam a participação do SRA local.

O aumento na atividade da ECA cardíaca não seria o fator fundamental para

comprovar a participação do SRA local na HC, uma vez que a Ang II pode ser

formada por vias alternativas (BELOVA, 2000) ou mesmo dentro da célula (RE &

BRYAN, 1984) e ser liberada devido ao estresse mecânico sobre os cardiomiócitos

(LERI, CLAUDIO, LI, WANG, REISS, WANG, MALHOTRA, KAJSTURA &
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ANVERSA, 1998; SADOSHIMA, XU, SLAYTER & IZUMO, 1993). Entretanto, essa

hipótese também não parece estar ocorrendo, e mais uma vêz porque a

concentração de Ang II no coração do grupo TR não está alterada em relação ao

grupo CO.

Recentemente (ZOU, AKAZAWA, QIN, SANO, TAKANO, MINAMINO,

MAKITA, IWANAGA, ZHU, KUDOH, TOKO, TAMURA, KIHARA, NAGAI,

FUKAMIZU, UMEMURA, IIRI, FUJITA & KOMURO, 2004) questionaram a

capacidade da Ang II liberada localmente, em resposta ao estiramento, em cultura

de cardiómicitos em ativar a via de sinalização intracelular do receptor AT1. Apesar

de constatarem a liberação de Ang II, os autores demonstraram que a concentração

é muito baixa e não seria capaz de ativar a ERK 1/2, uma das principais vias da

sinalização da HC do receptor AT1 (DINH et al., 2001). Segundo esse trabalho, o

estiramento de cardiomiócitos em cultura aumenta a concentração de 0.7 x 10-12 M

para 2.0 x 10-12 M, porém somente a partir de concentrações entre 10-11 e 10-10 são

capazes de induzir a fosforilação das ERKs 1/2. Ainda nesse trabalho foi

demonstrado também que em cardiomiócitos de camundongos sem a expressão do

angiotensingênio, o estiramento foi capaz de ativar a ERK 1/2 tanto em neonatos

quanto em adultos. Além disso, os autores ainda demonstraram que a HC induzida

por sobrecarga pressórica nesses animais foi prevenida com o tratamento de

antagonista do receptor AT1. Já o estiramento, em células COS-7 com expressão

aumentada dos receptores AT1, em meio de cultura sem Ang II, ativou essa via.

Essa terceira hipótese pode explicar nossos resultados, que mostram, portanto, que

a HC induzida pelo treinamento resistido pode ocorrer através da ativação dos

receptores AT1 pelo estresse mecânico, sem a necessidade do seu ligante Ang II.

Essa hipótese é reforçada em nossos resultados pelo aumento da expressão

proteica dos receptores AT1 com o TR.

Apesar de ainda ser muito debatido na literatura a ação dos receptores de

Ang II do subtipo II (AT2), acredita-se que seus efeitos sejam contrários aos do AT1

e, portanto, esses seriam anti-hipertróficos. Uma diminuição da sua expressão no

coração do grupo TR também poderia explicar a HC encontrada, entretanto isso não

foi observado.
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6.7 Atividade da Renina Plasmática

Um dos principais mecanismos para a liberação de renina é a concentração

de sódio circulante. Assim, a administração de NaCl 1% por elevar a concentração

de sódio circulante conseguiu inibir a liberação da renina. Esse dado já havia sido

publicado, motivo até pelo qual optamos por essa dose, e foi repetido em nosso

experimento (OLIVEIRA, 1999; OLIVEIRA & KRIEGER, 2005). Já o aumento no

grupo tratado com o antagonista do receptor AT1, se deve ao bloqueio da ação da

Ang II sobre o feedback-negativo na liberação de renina pelos rins. A Ang II quando

se liga aos receptores AT1 nos rins, inibe a liberação da renina. Assim, uma vez que

esses receptores estão bloqueados essa inibição não ocorre e na verdade há até um

aumento na produção da renina e conseqüentemente da sua atividade plasmática

(NAKAMURA, IWAO, FUKUI, KIMURA, TAMAKI, NAKANISHI & ABE, 1990).

Segundo nossos conhecimentos, não há dados na literatura sobre os efeitos

do treinamento crônico e a atividade basal da renina. O que há na literatura são

estudos com a resposta aguda que indica o aumento da atividade da renina após

uma série de exercícios, entretanto esse aumento parece ser menor em indivíduos

treinados quando comparados com sedentários e deve-se ao aumento da atividade

simpática durante a realização da atividade física (KINUGAWA, OGINO,

MIYAKODA, SAITOH, HISATOME, FUJIMOTO, YOSHIDA, SHIGEMASA & SATO,

1997; VIGAS, CELKO, JURANKOVA, JEZOVA & KVETNANSKY, 1998).

6.8 Atividade da Enzima Conversora de Angiotensina

Analisado em conjunto com o resultado da atividade da renina igual entre os

grupos CO x TR, a atividade da ECA no soro, rins, coração e pulmão mais uma vez

demonstram que o SRA não está sendo ativado cronicamente com o treinamento. A

única diferença significante encontrada foi a queda da atividade da ECA circulante

nos grupos tratados com Losartan. Essa queda já era esperada, pois uma vez que

os receptores AT1 estão bloqueados aumenta as concentrações de Ang II que serve

como feedback-negativo no controle da atividade da ECA. Uma alta concentração de

Ang II circulante diminui a atividade da ECA enquanto que o contrário, uma queda

na concentração de Ang II faz com que a atividade da ECA se eleve para normalizar

os níveis de Ang II.
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De certa forma, nossos resultados de HC sem alterar a atividade da ECA

estão de acordo com dados da literatura (MIYATA, HANEDA, OSAKI & KIKUCHI,

1996). Nesse trabalho, com células cardíacas de ratos neonatos, os autores

observaram aumento na razão proteína/DNA e RNA/DNA (marcadores de hipertrofia

celular) após o estiramento dos miócitos. Além disso, também observaram aumento

da síntese protéica devido ao acúmulo da incorporação de aminoácidos marcados

por radioativo. Porém, todos esses marcadores de hipertrofia celular não foram

alterados quando o meio de cultura foi tratado com Losartan 30 min antes do

estiramento mecânico. Além disso, no meio de cultura sem Losartan, mas que

apresentou aumento dos marcadores de HC com o estiramento mecânico, não foi

observada alteração na atividade da ECA após 5, 10, 15, 30, 60 min e 24h do

estiramento.

Como resumo dos resultados deste trabalho, temos então que:

• O protocolo de treinamento resistido utilizado foi eficiente em induzir tanto

adaptações na musculatura esquelética, quanto no músculo cardíaco como

sugerido pelo resultado de hipertrofia cardíaca analisada pela relação peso do

VE/PC;

• A utilização do antagonista do receptor AT1 (Losartan) inibiu a hipertrofia

cardíaca, aumentou a atividade da renina plasmática e diminuiu a atividade da

ECA circulante;

• A administração de NaCl. 1% manteve a hipertrofia cardíaca nos animais

treinados mesmo com a inibição da renina plasmática;

• Não houve alteração nos componentes do SRA, que foram estudados, nos

animais do grupo TR (atividade da renina, atividade da ECA, expressão cardíaca

de AT2 e Ang II), exceto o aumento observado na expressão do receptor AT1.
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7 CONCLUSÕES

Portanto, os resultados mostram que o TR levou ao desenvolvimento de HC

com a participação dos receptores AT1, possivelmente devido ao estresse mecânico

sobre os cardiomiócitos e não pela participação dos componentes circulantes do

SRA.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


56

REFERÊNCIAS

ACSM. American College of Sports Medicine position stand. The recommended

quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and

muscular fitness in healthy adults. Medicine and Science in Sports and Exercise,

Madison, v. 22, n. 2, p. 265-74, 1990.

ADAMS, G. R.;HADDAD, F. The relationships among IGF-1, DNA content, and

protein accumulation during skeletal muscle hypertrophy. Journal of Applied

Physiology, Washington, v. 81, n. 6, p. 2509-16, 1996.

AHN, J.;VARAGIC, J.;SLAMA, M.;SUSIC, D.;FROHLICH, E. D. Cardiac structural and

functional responses to salt loading in SHR. American Journal of Physiology. Heart

and Circulatory Physiology, Bethesda, v. 287, n. 2, p. H767-72, 2004.

ALWAY, S. E.;GONYEA, W. J.;DAVIS, M. E. Muscle fiber formation and fiber

hypertrophy during the onset of stretch-overload. The American Journal of

Physiology, Bethesda, v. 259, n. 1 Pt 1, p. C92-102, 1990.

ANTONIO, J.;GONYEA, W. J. Progressive stretch overload of skeletal muscle results

in hypertrophy before hyperplasia. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 75,

n. 3, p. 1263-71, 1993.

ARAUJO, M. C.;MELO, R. L.;CESARI, M. H.;JULIANO, M. A.;JULIANO,

L.;CARMONA, A. K. Peptidase specificity characterization of C- and N-terminal

catalytic sites of angiotensin I-converting enzyme. Biochemistry, Washington, v. 39, n.

29, p. 8519-25, 2000.

ARMSTRONG, R. B.;MARUM, P.;TULLSON, P.;SAUBERT, C. W. T. Acute

hypertrophic response of skeletal muscle to removal of synergists. Journal of Applied

Physiology, Washington, v. 46, n. 4, p. 835-42, 1979.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


57

BAAR, K.;ESSER, K. Phosphorylation of p70(S6k) correlates with increased skeletal

muscle mass following resistance exercise. The American Journal of Physiology,

Bethesda, v. 276, n. 1 Pt 1, p. C120-7, 1999.

BADER, M.;PETERS, J.;BALTATU, O.;MULLER, D. N.;LUFT, F. C.;GANTEN, D.

Tissue renin-angiotensin systems: new insights from experimental animal models in

hypertension research. Journal of Mollecular Medicine, New York, v. 79, n. 2-3, p. 76-

102, 2001.

BAKER, K. M.;ACETO, J. F. Angiotensin II stimulation of protein synthesis and cell

growth in chick heart cells. The American Journal of Physiology, Bethesda, v. 259, n.

2 Pt 2, p. H610-8, 1990.

BANKER, B. Q.;DENNY BROWN, D. A study of denervated muscle in normal and

dystrophic mice. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, New York,

v. 18, p. 517-30, 1959.

BARAUNA, V. G.;JUNIOR, M. L.;COSTA ROSA, L. F.;CASARINI, D. E.;KRIEGER, J.

E.;OLIVEIRA, E. M. Cardiovascular adaptations in rats submitted to a resistance-

training model. Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology, Melbourne, v.

32, n. 4, p. 249-54, 2005.

BELL, J. B.;CHU, F. W.;TAIT, J. F.;TAIT, S. A.;KHOSLA, M. The use of the

superfusion approach with rat adrenal capsular cells to compare the steroidogenic

potencies of angiotensin analogues, without the effects of peptide degradation.

Proceedings of the Royal Society of London, v. 221, n. 1222, p. 21-30, 1984.

BELOVA, L. A. Angiotensin II-generating enzymes. Biochemistry (Mosc), Angiotensin

II-generating enzymes, v. 65, n. 12, p. 1337-45, 2000.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


58

BOHM, M.;LIPPOLDT, A.;WIENEN, W.;GANTEN, D.;BADER, M. Reduction of

cardiac hypertrophy in TGR(mREN2)27 by angiotensin II receptor blockade. Mol Cell

Biochem, v. 163-164, n. p. 217-21, 1996.

BOON, J. A. Manual of Veterinary Echocardiography. Williams & Wilkins, 1998.

BOUCHER, R.;DEMASSIEUX, S.;GARCIA, R.;GENEST, J. Tonin, angiotensin II

system. A review. Circulation Research, Baltimore, v. 41, n. 4 Suppl 2, p. 26-9, 1977.

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical

Biochemistry, New York, v. 72, p. 248-54, 1976.

BRILLA, C. G.;JANICKI, J. S.;WEBER, K. T. Impaired diastolic function and coronary

reserve in genetic hypertension. Role of interstitial fibrosis and medial thickening of

intramyocardial coronary arteries. Circulation Research, Baltimore, v. 69, n. 1, p. 107-

15, 1991.

BRILLA, C. G.;REAMS, G. P.;MAISCH, B.;WEBER, K. T. Renin-angiotensin system

and myocardial fibrosis in hypertension: regulation of the myocardial collagen matrix.

European Heart Journal, London, v. 14 Suppl J, n. p. 57-61, 1993.

BRUNNER, H. R.;GAVRAS, H.;WAEBER, B.;TURINI, G. A.;MCKINSTRY, D.

N.;VUKOVICH, R. A.;GAVRAS, I. Orally active angiotensin-converting enzyme

inhibitor (SO 14,225) as a treatment for essential hypertension. British Journal of

Clinical Pharmacology, London, v. 7, p. 205S-211S, 1979.

CAREY, R. M.;SIRAGY, H. M. Newly recognized components of the renin-angiotensin

system: potential roles in cardiovascular and renal regulation. Endocrinology Review,

Milan, v. 24, n. 3, p. 261-71, 2003.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


59

CARINI, D. J.;DUNCIA, J. Angiotensin II receptor blocking imidazoles. European

Patent Application. 0253310, 1988.

CHIU, A. T.;CARINI, D. J.;JOHNSON, A. L.;MCCALL, D. E.;PRICE, W. A.;THOOLEN,

M. J.;WONG, P. C.;TABER, R. I.;TIMMERMANS, P. B. Non-peptide angiotensin II

receptor antagonists. II. Pharmacology of S-8308. European Journal of

Pharmacology, London, v. 157, n. 1, p. 13-21, 1988.

COATES, D. The angiotensin converting enzyme (ACE). International Journal of

Biochemistry and Cell Biology, London, v. 35, n. 6, p. 769-73, 2003.

CRACKOWER, M. A.;SARAO, R.;OUDIT, G. Y.;YAGIL, C.;KOZIERADZKI,

I.;SCANGA, S. E.;OLIVEIRA-DOS-SANTOS, A. J.;DA COSTA, J.;ZHANG, L.;PEI,

Y.;SCHOLEY, J.;FERRARIO, C. M.;MANOUKIAN, A. S.;CHAPPELL, M. C.;BACKX,

P. H.;YAGIL, Y.;PENNINGER, J. M. Angiotensin-converting enzyme 2 is an essential

regulator of heart function. Nature, Basingstoke, v. 417, n. 6891, p. 822-8, 2002.

DAHLOF, B.;HERLITZ, H.;AURELL, M.;HANSSON, L. Reversal of cardiovascular

structural changes when treating essential hypertension. The importance of the renin-

angiotensin-aldosterone system. American Journal of Hypertension: Journal of the

American Society of Hypertension, New York, v. 5, n. 12 Pt 1, p. 900-11, 1992.

DANSER, A. H.;DEINUM, J. Renin, prorenin and the putative (pro)renin receptor.

Hypertension, Dallas, v. 46, n. 5, p. 1069-76, 2005.

DANSER, A. H.;SCHALEKAMP, M. A. Is there an internal cardiac renin-angiotensin

system? Heart, London, v. 76, n. 3 Suppl 3, p. 28-32, 1996.

DANSER, A. H.;SCHALEKAMP, M. A.;BAX, W. A.;VAN DEN BRINK, A. M.;SAXENA,

P. R.;RIEGGER, G. A.;SCHUNKERT, H. Angiotensin-converting enzyme in the

human heart. Effect of the deletion/insertion polymorphism. Circulation, v. 92, n. 6, p.

1387-8, 1995.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


60

DEGENS, H.;MEESSEN, N. E.;WIRTZ, P.;BINKHORST, R. A. The development of

compensatory hypertrophy in the plantaris muscle of the rat. Annals of Anatomy,

Jena, v. 177, n. 3, p. 285-9, 1995.

DELORME, T. L. Restoration os mudcle power by heavy resistance exercises. The

Journal of Bone and Joint Surgery, Berlin, v. 27, n. p. 645-667, 1945.

DELORME, T. L.;WATKINS, A. L. Techniques of progressive resistance exercise.

Archives of Physical Medicine, Chicago, v. 29, n. p. 263-273, 1948.

DESCHENES, M. R.;KRAEMER, W. J. Performance and physiologic adaptations to

resistance training. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation,

Hagerstown, v. 81, n. 11, p. S3-16, 2002.

DEVEREUX, R. B.;DRAYER, J. I.;CHIEN, S.;PICKERING, T. G.;LETCHER, R.

L.;DEYOUNG, J. L.;SEALEY, J. E.;LARAGH, J. H. Whole blood viscosity as a

determinant of cardiac hypertrophy in systemic hypertension. The American Journal

of Cardiology, New York, v. 54, n. 6, p. 592-5, 1984.

DINH, D. T.;FRAUMAN, A. G.;JOHNSTON, C. I.;FABIANI, M. E. Angiotensin

receptors: distribution, signalling and function. Clinical Science, London, v. 100, n. 5,

p. 481-92, 2001.

DONOGHUE, M.;HSIEH, F.;BARONAS, E.;GODBOUT, K.;GOSSELIN,

M.;STAGLIANO, N.;DONOVAN, M.;WOOLF, B.;ROBISON, K.;JEYASEELAN,

R.;BREITBART, R. E.;ACTON, S. A novel angiotensin-converting enzyme-related

carboxypeptidase (ACE2) converts angiotensin I to angiotensin 1-9. Circulation

Research, Baltimore, v. 87, n. 5, p. E1-9, 2000.

DORN, G. W., 2ND;ROBBINS, J.;SUGDEN, P. H. Phenotyping hypertrophy: eschew

obfuscation. Circulation Research, Baltimore, v. 92, n. 11, p. 1171-5, 2003.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


61

DOSTAL, D. E.;ROTHBLUM, K. N.;CHERNIN, M. I.;COOPER, G. R.;BAKER, K. M.

Intracardiac detection of angiotensinogen and renin: a localized renin-angiotensin

system in neonatal rat heart. The American Journal of Physiology, Bethesda, v. 263,

n. 4 Pt 1, p. C838-50, 1992.

DZAU, V. J. Tissue renin-angiotensin system in myocardial hypertrophy and failure.

Archives of Internal Medicine, Chicago, v. 153, n. 8, p. 937-42, 1993.

DZAU, V. J.;BRODY, T.;ELLISON, K. E.;PRATT, R. E.;INGELFINGER, J. R. Tissue-

specific regulation of renin expression in the mouse. Hypertension, Dallas, v. 9, n. 6

Pt 2, p. III36-41, 1987.

DZAU, V. J.;BERNSTEIN, K.;CELERMAJER, D.;COHEN, J.;DAHLOF,

B.;DEANFIELD, J.;DIEZ, J.;DREXLER, H.;FERRARI, R.;VAN GILST, W.;HANSSON,

L.;HORNIG, B.;HUSAIN, A.;JOHNSTON, C.;LAZAR, H.;LONN, E.;LUSCHER,

T.;MANCINI, J.;MIMRAN, A.;PEPINE, C.;RABELINK, T.;REMME, W.;RUILOPE,

L.;RUZICKA, M.;SCHUNKERT, H.;SWEDBERG, K.;UNGER, T.;VAUGHAN,

D.;WEBER, M. The relevance of tissue angiotensin-converting enzyme:

manifestations in mechanistic and endpoint data. The American Journal of

Cardiology, New York, v. 88, n. 9A, p. 1L-20L, 2001.

EFFRON, M. B. Effects of resistive training on left ventricular function. Medicine and

Science in Sports and Exercise, Madison, v. 21, n. 6, p. 694-7, 1989.

ENGELI, S.;NEGREL, R.;SHARMA, A. M. Physiology and pathophysiology of the

adipose tissue renin-angiotensin system. Hypertension, Dallas, v. 35, n. 6, p. 1270-7,

2000.

FERNANDEZ, R. One repetition maximum clarified. The Journal of Orthopaedic and

Sports Physical Therapy, New York, v. 31, n. 5, p. 264, 2001.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


62

FIELDS, N. G.;YUAN, B. X.;LEENEN, F. H. Sodium-induced cardiac hypertrophy.

Cardiac sympathetic activity versus volume load. Circulation Research, Baltimore, v.

68, n. 3, p. 745-55, 1991.

FINE, L. G. Pathological specimens of the kidney examined by Richard Bright. Kidney

International, New York, v. 29, n. 3, p. 779-83, 1986.

FLECK, S. J. Cardiovascular adaptations to resistance training. Medicine and Science

in Sports and Exercise, Madison, v. 20, n. 5 Suppl, p. S146-51, 1988.

FLEMING, I.;KOHLSTEDT, K.;BUSSE, R. New fACEs to the renin-angiotensin

system. Physiology, Bethesda, v. 20, n. p. 91-5, 2005.

FLUCKEY, J. D.;KRAEMER, W. J.;FARRELL, P. A. Pancreatic islet insulin secretion

is increased after resistance exercise in rats. Journal of Applied Physiology,

Washington, v. 79, n. 4, p. 1100-5, 1995.

GEENEN, D. L.;MALHOTRA, A.;BUTTRICK, P. M. Angiotensin receptor 1 blockade

does not prevent physiological cardiac hypertrophy in the adult rat. Journal of Applied

Physiology, Washington, v. 81, n. 2, p. 816-21, 1996.

GOLDBERG, A. L. Work-induced growth of skeletal muscle in normal and

hypophysectomized rats. The American Journal of Physiology, Bethesda, v. 213, n. 5,

p. 1193-8, 1967.

GOLDBLATT, H. Hypertension of Renal Origin. Historical and Experimental

Background. American Journal of Surgery, Belle Mead, v. 107, n. p. 21-5, 1964.

GONYEA, W.;ERICSON, G. C.;BONDE-PETERSEN, F. Skeletal muscle fiber splitting

induced by weight-lifting exercise in cats. Acta Physiologica Scandinavica, Stockholm,

v. 99, n. 1, p. 105-9, 1977.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


63

GOODMAN, G.;GILMAN, N. As bases farmacológicas da terapêutica. Décima,

MacGraw-Hill, 2003.

GRIENDLING, K. K.;MURPHY, T. J.;ALEXANDER, R. W. Molecular biology of the

renin-angiotensin system. Circulation, Dallas, v. 87, n. 6, p. 1816-28, 1993.

GROSS, F. The regulation of aldosterone secretion by the renin-angiotensin system

under various conditions. Acta Endocrinologica, Copenhagen, p.41, 1968.

GROSSMAN, W.;JONES, D.;MCLAURIN, L. P. Wall stress and patterns of

hypertrophy in the human left ventricle. The Journal of Clinical Investigation, New

Haven, v. 56, n. 1, p. 56-64, 1975.

HASLAM, D. R. S.;MCCARTNEY, R. S.;MCKELVIE, N.;MACDOUGALL, J. D. Direct

measurements of arterial blood pressure during formal weightlifting in cardiac

patients. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, v. 8, p. 213-225, 1988.

HAYKOWSKY, M. J.;QUINNEY, H. A.;GILLIS, R.;THOMPSON, C. R. Left ventricular

morphology in junior and master resistance trained athletes. Medicine and Science in

Sports and Exercise, Madison, v. 32, n. 2, p. 349-52, 2000.

HO, K. W.;ROY, R. R.;TWEEDLE, C. D.;HEUSNER, W. W.;VAN HUSS, W.

D.;CARROW, R. E. Skeletal muscle fiber splitting with weight-lifting exercise in rats.

The American Journal of Anatomy, New York, v. 157, n. 4, p. 433-40, 1980.

HORIUCHI, M.;NAKAMURA, N.;TANG, S. S.;BARRETT, G.;DZAU, V. J. Molecular

mechanism of tissue-specific regulation of mouse renin gene expression by cAMP.

Identification of an inhibitory protein that binds nuclear transcriptional factor. The

Journal of Biological Chemistry, Baltimore, v. 266, n. 24, p. 16247-54, 1991.

INAGAMI, T. A memorial to Robert Tiegerstedt: the centennial of renin discovery.

Hypertension, Dallas, v. 32, n. 6, p. 953-7, 1998.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


64

IWAI, N.;INAGAMI, T. Identification of two subtypes in the rat type I angiotensin II

receptor. FEBS Letters, New York, v. 298, n. 2-3, p. 257-60, 1992.

KANAKIS, C.;HICKSON, R. C. Left ventricular responses to a program of lower-limb

strength training. Chest, Paris, v. 78, n. 4, p. 618-21, 1980.

KANG, N.;WALTHER, T.;TIAN, X. L.;BOHLENDER, J.;FUKAMIZU, A.;GANTEN,

D.;BADER, M. Reduced hypertension-induced end-organ damage in mice lacking

cardiac and renal angiotensinogen synthesis. Journal of Mollecular Medicine, New

York, v. 80, n. 6, p. 359-66, 2002.

KAPLAN, N. M. New perspectives in the treatment of hypertension with arterial

disease. J Cardiovasc Pharmacol, New perspectives in the treatment of hypertension

with arterial disease, v. 7 Suppl 2, n. p. S131-4, 1985.

KATONA, P. G.;MCLEAN, M.;DIGHTON, D. H.;GUZ, A. Sympathetic and

parasympathetic cardiac control in athletes and nonathletes at rest. Journal of Applied

Physiology, Washington, v. 52, n. 6, p. 1652-7, 1982.

KATZ, A. M. Fisiologia do Coração. 2 Ed., Guanabara Koonagan, 1996.

KELLEY, G. A.;KELLEY, K. S. Progressive resistance exercise and resting blood

pressure : A meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension, Dallas, v.

35, n. 3, p. 838-43, 2000.

KIMURA, S.;MULLINS, J. J.;BUNNEMANN, B.;METZGER, R.;HILGENFELDT,

U.;ZIMMERMANN, F.;JACOB, H.;FUXE, K.;GANTEN, D.;KALING, M. High blood

pressure in transgenic mice carrying the rat angiotensinogen gene. The EMBO

Journal, London, v. 11, n. 3, p. 821-7, 1992.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


65

KINUGAWA, T.;OGINO, K.;MIYAKODA, H.;SAITOH, M.;HISATOME, I.;FUJIMOTO,

Y.;YOSHIDA, A.;SHIGEMASA, C.;SATO, R. Responses of catecholamines, renin-

angiotensin system, and atrial natriuretic peptide to exercise in untrained men and

women. General Pharmacology, Washington, v. 28, n. 2, p. 225-8, 1997.

KLITGAARD, H. A model for quantitative strength training of hindlimb muscles of the

rat. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 64, n. 4, p. 1740-5, 1988.

KOMI, P. V (Ed). Strenght and Power in Sport. Segunda, Black Well Publishing, 2003.

KRISAN, A. D.;COLLINS, D. E.;CRAIN, A. M.;KWONG, C. C.;SINGH, M.

K.;BERNARD, J. R.;YASPELKIS, B. B., 3RD. Resistance training enhances

components of the insulin signaling cascade in normal and high-fat-fed rodent skeletal

muscle. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 96, n. 5, p. 1691-700, 2004.

KROMER, E. P.;RIEGGER, G. A. Effects of long-term angiotensin converting enzyme

inhibition on myocardial hypertrophy in experimental aortic stenosis in the rat. Am J

Cardiol, v. 62, n. 1, p. 161-3, 1988.

KYSELOVIC, J.;MOREL, N.;WIBO, M.;GODFRAIND, T. Prevention of salt-dependent

cardiac remodeling and enhanced gene expression in stroke-prone hypertensive rats

by the long-acting calcium channel blocker lacidipine. Journal of Hypertension, New

York, v. 16, n. 10, p. 1515-22, 1998.

LAEMMLI, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of

bacteriophage T4. Nature, Basingstoke, v. 227, n. 5259, p. 680-5, 1970.

LAVOIE, J. L.;SIGMUND, C. D. Minireview: overview of the renin-angiotensin system-

-an endocrine and paracrine system. Endocrinology, Paris, v. 144, n. 6, p. 2179-83,

2003.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


66

LEMMER, J. T.;IVEY, F. M.;RYAN, A. S.;MARTEL, G. F.;HURLBUT, D. E.;METTER,

J. E.;FOZARD, J. L.;FLEG, J. L.;HURLEY, B. F. Effect of strength training on resting

metabolic rate and physical activity: age and gender comparisons. Medicine and

Science in Sports and Exercise, Madison, v. 33, n. 4, p. 532-41, 2001.

LENTINI, A. C.;MCKELVIE, R. S.;MCCARTNEY, N.;TOMLINSON, C.

W.;MACDOUGALL, J. D. Left ventricular response in healthy young men during

heavy-intensity weight-lifting exercise. Journal of Applied Physiology, Washington, v.

75, n. 6, p. 2703-10, 1993.

LERI, A.;CLAUDIO, P. P.;LI, Q.;WANG, X.;REISS, K.;WANG, S.;MALHOTRA,

A.;KAJSTURA, J.;ANVERSA, P. Stretch-mediated release of angiotensin II induces

myocyte apoptosis by activating p53 that enhances the local renin-angiotensin system

and decreases the Bcl-2-to-Bax protein ratio in the cell. J Clin Invest, v. 101, n. 7, p.

1326-42, 1998.

LEVY, D.;GARRISON, R. J.;SAVAGE, D. D.;KANNEL, W. B.;CASTELLI, W. P.

Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in

the Framingham Heart Study. The New England Journal of Medicine, Massachusetts,

v. 322, n. 22, p. 1561-6, 1990.

LI, J. S.;SHARIFI, A. M.;SCHIFFRIN, E. L. Effect of AT1 angiotensin-receptor

blockade on structure and function of small arteries in SHR. Journal of Cardiovascular

Pharmacology, v. 30, n. 1, p. 75-83, 1997.

LIAO, Y.;HUSAIN, A. The chymase-angiotensin system in humans: biochemistry,

molecular biology and potential role in cardiovascular diseases. Canadian Journal of

Cardiology, Vancouver, v. 11 Suppl F, n. p. 13F-19F, 1995.

LINDPAINTNER, K.;WILHELM, M. J.;JIN, M.;UNGER, T.;LANG, R.

E.;SCHOELKENS, B. A.;GANTEN, D. Tissue renin-angiotensin systems: focus on the

heart. Journal of Hypertension, New York, v. 5, n. 2, p. S33-8, 1987.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


67

LINZ, W.;SCHOLKENS, B. A.;GANTEN, D. Converting enzyme inhibition specifically

prevents the development and induces regression of cardiac hypertrophy in rats. Clin

Exp Hypertens A, v. 11, n. 7, p. 1325-50, 1989.

LITWIN, S. E.;KATZ, S. E.;MORGAN, J. P.;DOUGLAS, P. S. Serial

echocardiographic assessment of left ventricular geometry and function after large

myocardial infarction in the rat. Circulation, Dallas, v. 89, n. 1, p. 345-54, 1994.

LOWE, D. A.;ALWAY, S. E. Animal models for inducing muscle hypertrophy: are they

relevant for clinical applications in humans? The Journal of Orthopaedic and Sports

Physical Therapy, New York, v. 32, n. 2, p. 36-43, 2002.

MACDOUGALL, J. D.;TUXEN, D.;SALE, D. G.;MOROZ, J. R.;SUTTON, J. R. Arterial

blood pressure response to heavy resistance exercise. Journal of Applied Physiology,

Washington, v. 58, n. 3, p. 785-90, 1985.

MACDOUGALL, J. D.;MCKELVIE, R. S.;MOROZ, D. E.;SALE, D. G.;MCCARTNEY,

N.;BUICK, F. Factors affecting blood pressure during heavy weight lifting and static

contractions. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 73, n. 4, p. 1590-7, 1992.

MATSUBARA, H.;KANASAKI, M.;MURASAWA, S.;TSUKAGUCHI, Y.;NIO, Y.;INADA,

M. Differential gene expression and regulation of angiotensin II receptor subtypes in

rat cardiac fibroblasts and cardiomyocytes in culture. The Journal of Clinical

Investigation, New Haven, v. 93, n. 4, p. 1592-601, 1994.

MCCARTNEY, N. Acute responses to resistance training and safety. Medicine and

Science in Sports and Exercise, Madison, v. 31, n. 1, p. 31-7, 1999.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


68

MCCARTNEY, N.;MCKELVIE, R. S.;MARTIN, J.;SALE, D. G.;MACDOUGALL, J. D.

Weight-training-induced attenuation of the circulatory response of older males to

weight lifting. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 74, n. 3, p. 1056-60,

1993.

MENARD, J. Anthology of the renin-angiotensin system: a one hundred reference

approach to angiotensin II antagonists. Journal of Hypertension, New York, v. 11, n.

3, p. S3-11, 1993.

MITCHELL, J. H.;WILDENTHAL, K. Static (isometric) exercise and the heart:

physiological and clinical considerations. Annual Review of Medicine, Palo Alto, v. 25,

n. p. 369-81, 1974.

MIYATA, S.;HANEDA, T. Hypertrophic growth of cultured neonatal rat heart cells

mediated by type 1 angiotensin II receptor. The American Journal of Physiology,

Bethesda, v. 266, n. 6 Pt 2, p. H2443-51, 1994.

MIYATA, S.;HANEDA, T.;OSAKI, J.;KIKUCHI, K. Renin-angiotensin system in

stretch-induced hypertrophy of cultured neonatal rat heart cells. European Journal of

Pharmacology, London, v. 307, n. 1, p. 81-8, 1996.

MONTGOMERY, H. Should the contribution of ACE gene polymorphism to left

ventricular hypertrophy be reconsidered? Heart, London, v. 77, n. 6, p. 489-90, 1997.

MONTGOMERY, H. E.;CLARKSON, P.;DOLLERY, C. M.;PRASAD, K.;LOSI, M.

A.;HEMINGWAY, H.;STATTERS, D.;JUBB, M.;GIRVAIN, M.;VARNAVA, A.;WORLD,

M.;DEANFIELD, J.;TALMUD, P.;MCEWAN, J. R.;MCKENNA, W. J.;HUMPHRIES, S.

Association of angiotensin-converting enzyme gene I/D polymorphism with change in

left ventricular mass in response to physical training. Circulation, Dallas, v. 96, n. 3, p.

741-7, 1997.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


69

MONTGOMERY, H. E.;MARSHALL, R.;HEMINGWAY, H.;MYERSON,

S.;CLARKSON, P.;DOLLERY, C.;HAYWARD, M.;HOLLIMAN, D. E.;JUBB,

M.;WORLD, M.;THOMAS, E. L.;BRYNES, A. E.;SAEED, N.;BARNARD, M.;BELL, J.

D.;PRASAD, K.;RAYSON, M.;TALMUD, P. J.;HUMPHRIES, S. E. Human gene for

physical performance. Nature, Basingstoke, v. 393, n. 6682, p. 221-2, 1998.

MORGAN, H. E.;BAKER, K. M. Cardiac hypertrophy. Mechanical, neural, and

endocrine dependence. Circulation, Dallas, v. 83, n. 1, p. 13-25, 1991.

MORGANROTH, J.;MARON, B. J.;HENRY, W. L.;EPSTEIN, S. E. Comparative left

ventricular dimensions in trained athletes. Annals of Internal Medicine, Philadelphia,

v. 82, n. 4, p. 521-4, 1975.

MORIMOTO, S.;SIGMUND, C. D. Angiotensin mutant mice: a focus on the brain

renin-angiotensin system. Neuropeptides, Basingstoke, v. 36, n. 2-3, p. 194-200,

2002.

MORITANI, T.;DEVRIES, H. A. Neural factors versus hypertrophy in the time course

of muscle strength gain. American Journal of Physical Medicine, Baltimore, v. 58, n.

3, p. 115-30, 1979.

NAGANO, M.;HIGAKI, J.;NAKAMURA, F.;HIGASHIMORI, K.;NAGANO, N.;MIKAMI,

H.;OGIHARA, T. Role of cardiac angiotensin II in isoproterenol-induced left ventricular

hypertrophy. Hypertension, v. 19, n. 6 Pt 2, p. 708-12, 1992.

NAGANO, M.;HIGAKI, J.;MIKAMI, H.;NAKAMARU, M.;HIGASHIMORI,

K.;KATAHIRA, K.;TABUCHI, Y.;MORIGUCHI, A.;NAKAMURA, F.;OGIHARA, T.

Converting enzyme inhibitors regressed cardiac hypertrophy and reduced tissue

angiotensin II in spontaneously hypertensive rats. J Hypertens, v. 9, n. 7, p. 595-9,

1991.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


70

NAKAMURA, A.;IWAO, H.;FUKUI, K.;KIMURA, S.;TAMAKI, T.;NAKANISHI, S.;ABE,

Y. Regulation of liver angiotensinogen and kidney renin mRNA levels by angiotensin

II. The American Journal of Physiology, Bethesda, v. 258, n. 1 Pt 1, p. E1-6, 1990.

NEGRAO, C. E.;MOREIRA, E. D.;SANTOS, M. C.;FARAH, V. M.;KRIEGER, E. M.

Vagal function impairment after exercise training. Journal of Applied Physiology,

Washington, v. 72, n. 5, p. 1749-53, 1992.

NGUYEN, G.;DELARUE, F.;BERROU, J.;RONDEAU, E.;SRAER, J. D. Specific

receptor binding of renin on human mesangial cells in culture increases plasminogen

activator inhibitor-1 antigen. Kidney International, New York, v. 50, n. 6, p. 1897-903,

1996.

NIELSEN, A. H.;SCHAUSER, K. H.;POULSEN, K. Current topic: the uteroplacental

renin-angiotensin system. Placenta, Current topic: the uteroplacental renin-

angiotensin system, v. 21, n. 5-6, p. 468-77, 2000.

NOTOMI, T.;OKAZAKI, Y.;OKIMOTO, N.;SAITOH, S.;NAKAMURA, T.;SUZUKI, M. A

comparison of resistance and aerobic training for mass, strength and turnover of bone

in growing rats. European Journal of Applied Physiology, London, v. 83, n. 6, p. 469-

74, 2000a.

NOTOMI, T.;LEE, S. J.;OKIMOTO, N.;OKAZAKI, Y.;TAKAMOTO, T.;NAKAMURA,

T.;SUZUKI, M. Effects of resistance exercise training on mass, strength, and turnover

of bone in growing rats. European Journal of Applied Physiology, London, v. 82, n. 4,

p. 268-74, 2000b.

OKAMURA, T.;MIYAZAKI, M.;INAGAMI, T.;TODA, N. Vascular renin-angiotensin

system in two-kidney, one clip hypertensive rats. Hypertension, Dallas, v. 8, n. 7, p.

560-5, 1986.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


71

OLIVEIRA, E. M. Bases Moleculares da Ativação da Enzima Conversora de

Angiotensina na Hipertrofia Cardíaca no rato. Doutorado. Universidade Federal do

Rio Grande do Sul. Ciencias Biológicas: Bioquímica. 1999

OLIVEIRA, E. M.;KRIEGER, J. E. Cronic B-adrenoreceptor stimulation and cardiac

hypertrophy with no induction of circulating renin. European Journal of Pharmacology,

London, v. n. p. 2005.

OLIVEIRA, E. M.;ALVES, G. B.;BARAUNA, V. G. Sistema Renina Angiotensina:

interação gene-exercício. Revista Brasileira de Hipertensão, Sistema Renina

Angiotensina: interação gene-exercício, v. 10, n. p. 125-129, 2003.

OLSON, E. N. A decade of discoveries in cardiac biology. Nature Medicine,

Basingstoke, v. 10, n. 5, p. 467-74, 2004.

OSLER, W. Principles and Practice os Medicine. Quarta Edição, D. Appleton and

Company, 1901.

PEACH, M. J. Renin-angiotensin system: biochemistry and mechanisms of action.

Physiological research, Praha, v. 57, n. 2, p. 313-70, 1977.

PERRAULT, H.;TURCOTTE, R. A. Exercise-induced cardiac hypertrophy. Fact or

fallacy? Sports Medicine, Auckland, v. 17, n. 5, p. 288-308, 1994.

POLLOCK, M. L.;FRANKLIN, B. A.;BALADY, G. J.;CHAITMAN, B. L.;FLEG, J.

L.;FLETCHER, B.;LIMACHER, M.;PINA, I. L.;STEIN, R. A.;WILLIAMS,

M.;BAZZARRE, T. AHA Science Advisory. Resistance exercise in individuals with and

without cardiovascular disease: benefits, rationale, safety, and prescription: An

advisory from the Committee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention, Council on

Clinical Cardiology, American Heart Association; Position paper endorsed by the

American College of Sports Medicine. Circulation, Dallas, v. 101, n. 7, p. 828-33,

2000.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


72

RE, R.;BRYAN, S. E. Functional intracellular renin-angiotensin systems may exist in

multiple tissues. Clin Exp Hypertens A, Functional intracellular renin-angiotensin

systems may exist in multiple tissues, v. 6, n. 10-11, p. 1739-42, 1984.

RE, R. N. Mechanisms of disease: local renin-angiotensin-aldosterone systems and

the pathogenesis and treatment of cardiovascular disease. Nature Clinical Practice.

Cardiovascular Medicine, Basingstoke, v. 1, n. 1, p. 42-7, 2004.

REGOLI, D.;PARK, W. K.;RIOUX, F. Pharmacology of angiotensin and inhibitors.

Acta Physiologica Latino Americana, Buenos Aires, v. 24, n. 5, p. 525-8, 1974.

RICCI, G.;LAJOIE, D.;PETITCLERC, R.;PERONNET, F.;FERGUSON, R.

J.;FOURNIER, M.;TAYLOR, A. W. Left ventricular size following endurance, sprint,

and strength training. Medicine and Science in Sports and Exercise, Madison, v. 14,

n. 5, p. 344-7, 1982.

RIGAT, B.;HUBERT, C.;ALHENC-GELAS, F.;CAMBIEN, F.;CORVOL, P.;SOUBRIER,

F. An insertion/deletion polymorphism in the angiotensin I-converting enzyme gene

accounting for half the variance of serum enzyme levels. The Journal of Clinical

Investigation, New Haven, v. 86, n. 4, p. 1343-6, 1990.

ROST, R. The athlete's heart. What we did learn from Henschen, what Henschen

could have learned from us! Journal of Sports Medine and Physical Fitness, New

York, v. 30, n. 4, p. 339-46, 1990.

______. The athlete's heart. Historical perspectives--solved and unsolved problems.

Cardiology Clinics, New York, v. 15, n. 3, p. 493-512, 1997.

SADOSHIMA, J.;IZUMO, S. Molecular characterization of angiotensin II--induced

hypertrophy of cardiac myocytes and hyperplasia of cardiac fibroblasts. Critical role of

the AT1 receptor subtype. Circulation Research, Baltimore, v. 73, n. 3, p. 413-23,

1993.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


73

SADOSHIMA, J.;XU, Y.;SLAYTER, H. S.;IZUMO, S. Autocrine release of angiotensin

II mediates stretch-induced hypertrophy of cardiac myocytes in vitro. Cell, Autocrine

release of angiotensin II mediates stretch-induced hypertrophy of cardiac myocytes in

vitro, v. 75, n. 5, p. 977-84, 1993.

SAHN, D. J.;DEMARIA, A.;KISSLO, J.;WEYMAN, A. Recommendations regarding

quantitation in M-mode echocardiography: results of a survey of echocardiographic

measurements. Circulation, Dallas, v. 58, n. 6, p. 1072-83, 1978.

SALE, D. G.;MOROZ, D. E.;MCKELVIE, R. S.;MACDOUGALL, J. D.;MCCARTNEY,

N. Comparison of blood pressure response to isokinetic and weight-lifting exercise.

European Journal of Applied Physiology, London, v. 67, n. 2, p. 115-20, 1993.

______. Effect of training on the blood pressure response to weight lifting. Canadian

Journal of Applied Physiology, Vancouver, v. 19, n. 1, p. 60-74, 1994.

SANTOS, C. F.;GREENE, A. S.;SALGADO, M. C.;OLIVEIRA, E. B. Conversion of

renin substrate tetradecapeptide to angiotensin II by rat MAB elastase-2. Canadian

Journal of Physiology and Pharmacology, Vancouver, v. 82, n. 11, p. 1000-5, 2004.

SASAKI, M. S. Participação do Sistema Renina-Angiotensina na Hipertrofia Cardíaca

Desenvolvida Durante o Treinamento Físico com Natação em Ratos Nomotensos.

Monografia. Universidade de São Paulo. Escola de Educação Física e Esporte. 2002

SASAMURA, H.;HEIN, L.;KRIEGER, J. E.;PRATT, R. E.;KOBILKA, B. K.;DZAU, V. J.

Cloning, characterization, and expression of two angiotensin receptor (AT-1) isoforms

from the mouse genome. Biochemical and Biophysical Research Communications,

San Diego, v. 185, n. 1, p. 253-9, 1992.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


74

SCHILLER, N. B.;SHAH, P. M.;CRAWFORD, M.;DEMARIA, A.;DEVEREUX,

R.;FEIGENBAUM, H.;GUTGESELL, H.;REICHEK, N.;SAHN, D.;SCHNITTGER, I.;ET

AL. Recommendations for quantitation of the left ventricle by two-dimensional

echocardiography. American Society of Echocardiography Committee on Standards,

Subcommittee on Quantitation of Two-Dimensional Echocardiograms. Journal of the

American Society of Echocardiography, New York, v. 2, n. 5, p. 358-67, 1989.

SCHLUTER, K. D.;WOLLERT, K. C. Synchronization and integration of multiple

hypertrophic pathways in the heart. Cardiovascular Research, Washington, v. 63, n.

3, p. 367-72, 2004.

SCHORB, W.;BOOZ, G. W.;DOSTAL, D. E.;CONRAD, K. M.;CHANG, K. C.;BAKER,

K. M. Angiotensin II is mitogenic in neonatal rat cardiac fibroblasts. Circulation

Research, Baltimore, v. 72, n. 6, p. 1245-54, 1993.

SCHUNKERT, H.;DZAU, V. J.;TANG, S. S.;HIRSCH, A. T.;APSTEIN, C. S.;LORELL,

B. H. Increased rat cardiac angiotensin converting enzyme activity and mRNA

expression in pressure overload left ventricular hypertrophy. Effects on coronary

resistance, contractility, and relaxation. The Journal of Clinical Investigation, New

Haven, v. 86, n. 6, p. 1913-20, 1990.

SCHUNKERT, H.;HENSE, H. W.;HOLMER, S. R.;STENDER, M.;PERZ, S.;KEIL,

U.;LORELL, B. H.;RIEGGER, G. A. Association between a deletion polymorphism of

the angiotensin-converting-enzyme gene and left ventricular hypertrophy. The New

England Journal of Medicine, Massachusetts, v. 330, n. 23, p. 1634-8, 1994.

SERNIA, C. A critical appraisal of the intrinsic pancreatic angiotensin-generating

system. Journal of the Pancreas, New York, v. 2, n. 1, p. 50-5, 2001.

SHANMUGAM, S.;SANDBERG, K. Ontogeny of angiotensin II receptors. Cell Biology

International, Amsterdan, v. 20, n. 3, p. 169-76, 1996.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


75

SOUBRIER, F.;ALHENC-GELAS, F.;HUBERT, C.;ALLEGRINI, J.;JOHN,

M.;TREGEAR, G.;CORVOL, P. Two putative active centers in human angiotensin I-

converting enzyme revealed by molecular cloning. Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America., v. 85, n. 24, p. 9386-90, 1988.

TAMAKI, T.;UCHIYAMA, S.;NAKANO, S. A weight-lifting exercise model for inducing

hypertrophy in the hindlimb muscles of rats. Medicine and Science in Sports and

Exercise, Madison, v. 24, n. 8, p. 881-6, 1992.

TAMAKI, T.;AKATSUKA, A.;TOKUNAGA, M.;ISHIGE, K.;UCHIYAMA, S.;SHIRAISHI,

T. Morphological and biochemical evidence of muscle hyperplasia following weight-

lifting exercise in rats. The American Journal of Physiology, Bethesda, v. 273, n. 1 Pt

1, p. C246-56, 1997.

TAMAKI, T.;UCHIYAMA, S.;UCHIYAMA, Y.;AKATSUKA, A.;ROY, R. R.;EDGERTON,

V. R. Anabolic steroids increase exercise tolerance. American Journal of Physiology.

Endocrinology and Metabolism, Bethesda, v. 280, n. 6, p. E973-81, 2001.

TAMAKI, T.;UCHIYAMA, S.;UCHIYAMA, Y.;AKATSUKA, A.;YOSHIMURA, S.;ROY,

R. R.;EDGERTON, V. R. Limited myogenic response to a single bout of weight-lifting

exercise in old rats. American Journal of Physiology. Cell Physiology, Bethesda, v.

278, n. 6, p. C1143-52, 2000.

TANIMOTO, K.;SUGIYAMA, F.;GOTO, Y.;ISHIDA, J.;TAKIMOTO, E.;YAGAMI,

K.;FUKAMIZU, A.;MURAKAMI, K. Angiotensinogen-deficient mice with hypotension.

The Journal of Biological Chemistry, Baltimore, v. 269, n. 50, p. 31334-7, 1994.

TIMSON, B. F. Evaluation of animal models for the study of exercise-induced muscle

enlargement. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 69, n. 6, p. 1935-45,

1990.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


76

TIPNIS, S. R.;HOOPER, N. M.;HYDE, R.;KARRAN, E.;CHRISTIE, G.;TURNER, A. J.

A human homolog of angiotensin-converting enzyme. Cloning and functional

expression as a captopril-insensitive carboxypeptidase. The Journal of Biological

Chemistry, Baltimore, v. 275, n. 43, p. 33238-43, 2000.

TOWBIN, H.;OZBEY, O.;ZINGEL, O. An immunoblotting method for high-resolution

isoelectric focusing of protein isoforms on immobilized pH gradients. Electrophoresis,

London, v. 22, n. 10, p. 1887-93, 2001.

URATA, H.;GANTEN, D. Cardiac angiotensin II formation: the angiotensin-I

converting enzyme and human chymase. European Heart Journal, London, v. 14

Suppl I, n. p. 177-82, 1993.

URHAUSEN, A.;KINDERMANN, W. Echocardiographic findings in strength- and

endurance-trained athletes. Sports Medicine, Auckland, v. 13, n. 4, p. 270-84, 1992.

VIGAS, M.;CELKO, J.;JURANKOVA, E.;JEZOVA, D.;KVETNANSKY, R. Plasma

catecholamines and renin activity in wrestlers following vigorous swimming.

Physiological research, Praha, v. 47, n. 3, p. 191-5, 1998.

WHITEBREAD, S.;MELE, M.;KAMBER, B.;DE GASPARO, M. Preliminary

biochemical characterization of two angiotensin II receptor subtypes. Biochemical and

Biophysical Research Communications, San Diego, v. 163, n. 1, p. 284-91, 1989.

WIECEK, E. M.;MCCARTNEY, N.;MCKELVIE, R. S. Comparison of direct and

indirect measures of systemic arterial pressure during weightlifting in coronary artery

disease. The American Journal of Cardiology, New York, v. 66, n. 15, p. 1065-9,

1990.

WILLIAMS, D. M.;SHARMA, S.;BILODEAU, M. Neuromuscular fatigue of elbow flexor

muscles of dominant and non-dominant arms in healthy humans. Journal of

Electromyography and Kinesiology, New York, v. 12, n. 4, p. 287-94, 2002.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


77

WOLFE, L. A.;CUNNINGHAM, D. A.;BOUGHNER, D. R. Physical conditioning effects

on cardiac dimensions: a review of echocardiographic studies. Canadian Journal of

Applied Sport Science, Vancouver, v. 11, n. 2, p. 66-79, 1986.

WONG, P. C.;CHIU, A. T.;PRICE, W. A.;THOOLEN, M. J.;CARINI, D. J.;JOHNSON,

A. L.;TABER, R. I.;TIMMERMANS, P. B. Nonpeptide angiotensin II receptor

antagonists. I. Pharmacological characterization of 2-n-butyl-4-chloro-1-(2-

chlorobenzyl)imidazole-5-acetic acid, sodium salt (S-8307). Journal of Pharmacology

and Experimental Therapy, New York, v. 247, n. 1, p. 1-7, 1988.

WONG, T. S.;BOOTH, F. W. Skeletal muscle enlargement with weight-lifting exercise

by rats. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 65, n. 2, p. 950-4, 1988.

______. Protein metabolism in rat tibialis anterior muscle after stimulated chronic

eccentric exercise. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 69, n. 5, p. 1718-

24, 1990a.

______. Protein metabolism in rat gastrocnemius muscle after stimulated chronic

concentric exercise. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 69, n. 5, p. 1709-

17, 1990b.

YAMAZAKI, T.;KOMURO, I.;SHIOJIMA, I.;YAZAKI, Y. The renin-angiotensin system

and cardiac hypertrophy. Heart, London, v. 76, n. 3 Suppl 3, p. 33-5, 1996.

YASPELKIS, B. B., 3RD;SINGH, M. K.;TREVINO, B.;KRISAN, A. D.;COLLINS, D. E.

Resistance training increases glucose uptake and transport in rat skeletal muscle.

Acta Physiologica Scandinavica, Stockholm, v. 175, n. 4, p. 315-23, 2002.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


78

ZOU, Y.;AKAZAWA, H.;QIN, Y.;SANO, M.;TAKANO, H.;MINAMINO, T.;MAKITA,

N.;IWANAGA, K.;ZHU, W.;KUDOH, S.;TOKO, H.;TAMURA, K.;KIHARA, M.;NAGAI,

T.;FUKAMIZU, A.;UMEMURA, S.;IIRI, T.;FUJITA, T.;KOMURO, I. Mechanical stress

activates angiotensin II type 1 receptor without the involvement of angiotensin II.

Nature Cell Biology, Basingstoke, v. 6, n. 6, p. 499-506, 2004.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com

