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1 INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica, classicamente definida

como falência do coração em propiciar suprimento adequado de sangue, em relação

ao retorno venoso e às necessidades metabólicas teciduais (MARKS, 2003). Este

processo é progressivo e, ao surgir disfunção ventricular, uma série de mecanismos

compensatórios são ativados e, mesmo benéficos inicialmente, irão contribuir para a

continuada progressão do processo de deterioração da função cardíaca (BOND,

2001; BREDE, WIESMANN, JAHNS, HADAMEK, ARNOLT, NEUBAUER, LOHSE &

HEIN, 2002; BRISTOW, 1984; COLUCCI, 1998; PACKER, 1992).

Representa um importante problema de saúde pública, considerando-se a

prevalência crescente e a morbi-mortalidade associada. Segundo o DATASUS do

Ministério da Saúde, as doenças do aparelho circulatório são a maior causa de

mortalidade geral no Brasil (~30%) e a insuficiência cardíaca, freqüentemente, é a via

final da maior parte dessas doenças. O número de casos de insuficiência cardíaca

vem crescendo a cada ano, sendo considerada um problema mundial epidêmico em

progressão (COWIE, STRUTHERS, WOOD, COATS, THOMPSON, POOLE-

WILSON & SUTTON, 1997).

Uma estimativa mundial de mortalidade para o ano de 2015, feita pela

Organização Mundial de Saúde mostra que o número de mortes por doenças

cardiovasculares deve subir de 6,5 (2005) para 6,8 milhões (STRONG, MATHERS,

LEEDER, BEAGLEHOLE, 2005). No entanto, a própria Organização Mundial de

Saúde mostra que é possível fazer com que ocorra uma redução significativa nesse

número de mortes, adotando-se medidas preventivas, tais como: alimentação mais

saudável, combate ao fumo e atividade física diária. A meta estabelecida pela

Organização Mundial de Saúde é de 6 milhões de óbitos por doenças

cardiovasculares para o ano de 2015.

Recentemente, foi descrito na literatura, um modelo genético de

insuficiência cardíaca (BRUM, KOSEK, PATTERSON, BERNSTEIN & KOBILKA,

2002). Esse modelo constitui-se na ablação dos receptores α2A- e α2C-adrenérgicos

em camundongos (camundongos KO). A ablação desses receptores leva a uma

disfunção autonômica importante, pois esses receptores regulam a atividade

simpática através de diferentes mecanismos. No bulbo rostro-ventro-lateral, os

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

http://www.pdfdesk.com


2

receptores α2A-adrenérgicos regulam o tônus simpático. Quando ativados, estes

receptores desencadeiam bradicardia e hipotensão (ALTMAN, TRENDELENBURG,

MACMILLAN, BERNSTEIN, LIMBIRD, STARKE, KOBILKA & HEIN, 1999;

MACMILLAN, HEIN, SMITH, PIASCIK & LIMBIRD, 1996). Em neurônios simpáticos

periféricos ambos os receptores regulam a liberação do neurotransmissor, no caso a

noradrenalina. Quando ativados, eles inibem a liberação da noradrenalina pelo

terminal nervoso simpático em que se encontram (HEIN, ALTMAN & KOBILKA,

1999). Portanto, camundongos KO apresentam níveis elevados de noradrenalina

plasmática o que sugere que estes animais têm uma elevação crônica da atividade

simpática (HEIN, ALTMAN & KOBILKA, 1999). Estes camundongos desenvolvem

uma cardiomiopatia induzida por hiperatividade simpática (BRUM et al., 2002) e

apresentam 50% de mortalidade aos seis meses de idade. As conseqüências

deletérias desta hiperatividade simpática são a diminuição na contratilidade cardíaca,

a perda de miócitos cardíacos e a intolerância ao exercício físico. Portanto, os

camundongos KO constituem-se no primeiro modelo experimental a ser descrito na

literatura que desenvolve cardiomiopatia induzida por hiperatividade simpática,

constituindo um ótimo modelo para estudar o mecanismo pelo qual o aumento da

atividade simpática, per se, leva à deterioração da função cardíaca.

Durante os últimos anos, temos acumulado dados convincentes para os

benefícios do treinamento físico na insuficiência cardíaca. A melhora no consumo

pico de oxigênio, qualidade de vida e classe funcional em pacientes com insuficiência

cardíaca sugerem fortemente que o treinamento físico é uma estratégia importante

para o tratamento da insuficiência cardíaca (JONSDOTTIR, ANDERSEN,

SIGUROSSON & SIGUROSSON, 2006; ROVEDA, MIDDLEKAUFF, RONDON,

REIS, SOUZA, NASTARI, BARRETTO, KRIEGER & NEGRÃO, 2003).

Os mecanismos pelos quais o treinamento físico melhora os sintomas

clínicos em pacientes com insuficiência cardíaca têm sido objetos de diversas

investigações. Num estudo recente, descrevemos que o treinamento físico reduz

dramaticamente a atividade simpática nervosa muscular em pacientes com

insuficiência cardíaca crônica (ROVEDA et al., 2003). Além disso, outros

investigadores reportaram que o treinamento físico provoca um aumento significante

na função endotelial (WALTHER, GIELEN & HAMBRECHT, 2004). Essas
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adaptações neurais e vasculares atenuam a vasoconstrição e, em conseqüência,

aumentam a oferta de oxigênio na periferia em pacientes com insuficiência cardíaca

(SULLIVAN, HIGGINBOTHAM & COBB, 1989). O aumento no fluxo sangüíneo

muscular pode explicar, pelo menos em parte, a diminuição na expressão de TNF-α

e interleucina-1, recentemente demonstrados por GIELEN, ADAMS, MOBIUS-

WINKLER, LINKE, ERBS, YU, KEMPF, SCHUBERT, SCHULER e HAMBRECHT

(2003). A conseqüência desse ajuste periférico após treinamento físico é a melhora

na capacidade oxidativa muscular e na tolerância ao esforço físico em pacientes com

insuficiência cardíaca.

Os efeitos centrais do treinamento físico na insuficiência cardíaca são

menos compreendidos. Alguns investigadores têm descrito que o treinamento físico

não tem efeito no débito cardíaco (SULLIVAN, HIGGINBOTHAM & COBB, 1988). Em

contraste, estudos mais recentes têm sugerido que o treinamento físico aumenta o

volume sistólico e, conseqüentemente, o débito cardíaco em pacientes com

insuficiência cardíaca (ERBS, LINKE, GIELEN, FIEHN, WALTHER, YU, ADAMS,

SCHULER & HAMBRECHT, 2003; FREIMARK, ADLER, FEINBERG, REGEV,

ROTSTEIN, ELDAR, MOTRO & SCHWAMMENTHAL, 2005). Contudo, as bases

moleculares para a melhora na função ventricular após treinamento físico na

insuficiência cardíaca não são conhecidas.

Em nível subcelular, a sinalização alterada do receptor β-adrenérgico tem

papel fundamental na gênese e progressão da insuficiência cardíaca (POST,

HAMMOND & INSEL, 1999). A densidade e a afinidade dos receptores β-

adrenérgicos estão diminuídas, alterando diversas cascatas de sinalização

(BRISTOW, GINSBURG, UMANS, FOWLER, MINOBE, RASMUSSEN, ZERA,

MENLOVE, SHAH, JAMIESON et al., 1986; UNGERER, BOHM, ELCE, ERDMANN &

LOHSE, 1993). A redução da função contrátil cardíaca no estágio final da

insuficiência cardíaca é causada pela diminuição do conteúdo de Ca2+ no retículo

sarcoplasmático, o qual pode ocorrer devido ao aumento na atividade e expressão do

trocador Na+/Ca2+ (WEI, RUKNUDIN, HANLON, MCCURLEY, SCHULZE &

HAIGNEY, 2003), redução na função e expressão da Ca2+ ATPase do retículo

sarcoplasmático (POGWIZD, SCHLOTTHAUER, LI, YUAN & BERS, 2001) e
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aumento no vazamento diastólico de Ca2+ via canais para rianodina (AI, CURRAN,

SHANNON, BERS & POGWIZD, 2005; MARKS, PRIORI, MEMMI, KONTULA &

LAITINEN, 2002). Contudo, as alterações na expressão das proteínas envolvidas no

controle do Ca2+ intracelular também podem afetar a progressão da insuficiência

cardíaca (HASENFUSS & PIESKE, 2002; MEYER, SCHILLINGER, PIESKE,

HOLUBARSCH, HEILMANN, POSIVAL, KUWAJIMA, MIKOSHIBA, JUST,

HASENFUSS et al., 1995) e em diferentes níveis de estimulação β- adrenérgica

(SAID, MUNDINA-WEILENMANN, VITTONE & MATTIAZZI, 2002). No presente

trabalho, foram estudados os efeitos do treinamento físico na função cardíaca e na

expressão de proteínas cardíacas envolvidas no controle do Ca2+ intracelular em um

modelo genético de cardiomiopatia induzida por hiperatividade simpática.

Testamos a hipótese de que o treinamento físico melhoraria a

contratilidade cardíaca e o perfil molecular de expressão de proteínas cardíacas

envolvidas na extrusão de Ca2+ da célula, na recaptação e na liberação de Ca2+ pelo

retículo sarcoplasmático em camundongos com ablação dos receptores α2A/α2C-

adrenérgicos em estágio inicial da cardiomiopatia induzida por hiperatividade

simpática.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Insuficiência Cardíaca

A insuficiência cardíaca é uma conseqüência comum para diversas formas

de doenças cardiovasculares, constituindo-se em uma síndrome caracterizada por

sinais e sintomas relacionados à inadequada perfusão tecidual (ADAMOPOULOS,

PARISSIS & KREMASTINOS, 2003), devido a mudanças moleculares e celulares no

miócito cardíaco (ESPOSITO, SANTANA, DILLY, CRUZ, MAO, LEDERER &

ROCKMAN, 2000). Em 2002, OPIE definiu a insuficiência cardíaca como uma

síndrome clínica de mau prognóstico onde são observadas alterações funcionais, tais

como diminuição do débito cardíaco, vasoconstrição, retenção hídrica e aumento da

atividade simpática.

Nos últimos anos, a insuficiência cardíaca tem sido a maior causa de

morbi-mortalidade mundial (BRAUNWALD & BRISTOW, 2000), sendo sua gravidade

1Fonte: MS/Funasa/Cenepi-Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados disponíveis no site do DATA-SUS:
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reconhecida em inúmeros estudos epidemiológicos (CLELAND, KHAND & CLARK,

2001; KANNEL, WILSON & BLAIR, 1985; SUTTON, 1990; TENDERA, 2004). No

Brasil, segundo dados do Sistema Único de Saúde1, só em 2003 ocorreram

1.002.340 óbitos, sendo que 274.068 foram óbitos devido a doenças do aparelho

circulatório, o que representou aproximadamente 27,3% dos óbitos ocorridos no

Brasil naquele ano.

O desenvolvimento do estágio final da insuficiência cardíaca

freqüentemente envolve uma lesão inicial no miocárdio, o que reduz o débito

cardíaco e conduz à um aumento compensatório da atividade do sistema nervoso

simpático (KAYE, LAMBERT, LEFKOVITS, MORRIS, JENNINGS & ESLER, 1994). A

exposição aguda do coração à esse aumento da atividade do sistema nervoso

simpático parece ser benéfica, pois o aumento da atividade simpática aumenta a

freqüência cardíaca, a contratilidade miocárdica, a resistência periférica e ativa o

sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todas essas respostas, em curto prazo,

ajustam a circulação à insuficiência cardíaca, contribuindo para a manutenção do

débito cardíaco em repouso nas fases iniciais da doença. No entanto, exposições

crônicas à catecolaminas liberadas pelos terminais nervosos simpáticos levam a uma

elevação contínua da atividade simpática que contribui para o dano no tecido

miocárdico e deterioração da função cardíaca, além do aumento no consumo de

oxigênio pelo miocárdio e da maior ocorrência de arritmias (STEIN, KARAGOUNIS,

ANDERSON, KLIGFIELD & LERMAN, 1995).

Além disso, a noradrenalina em concentrações elevadas tem efeito tóxico

direto sobre os cardiomiócitos e são, em parte, responsáveis pelo remodelamento

cardíaco na insuficiência cardíaca (CICOGNA, OKOSHI & OKOSHI, 2000).

Somando-se ao efeito tóxico das catecolaminas, a angiotensina II proveniente da

ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona promove hipertrofia dos

cardiomiócitos, ativa a proliferação de fibroblastos, constituindo-se em potente

promotor do remodelamento cardíaco na hipertrofia miocárdica (ANVERSA, LERI,

BELTRAMI, GUERRA & KAJSTURA, 1998).

Portanto, além das alterações funcionais decorrentes da hiperatividade

simpática, observa-se também alterações ultraestruturais que promovem mudanças

no tamanho e forma da célula cardíaca (KATZ, 2002a). Estas mudanças podem

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

http://www.pdfdesk.com


6

inicialmente normalizar o estresse parietal do coração, mas, ao mesmo tempo

aceleram o processo de deterioração cardíaca, caracterizado por degradação de

cardiomiócitos, hipertrofia dos remanescentes e aumento na fração de colágeno

cardíaco (KATZ, 2002b). Esse processo é denominado "remodelamento cardíaco"

que ocorre de maneira contínua e dinâmica, com variações estruturais, bioquímicas e

funcionais do músculo cardíaco que são dependentes do tempo e atingem seu ápice

nas fases mais avançadas da síndrome. Além disso, está relacionado ao aumento na

taxa de mortalidade, sendo um dos principais indicadores de mau prognóstico em

conjunto com a hiperatividade simpática e do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (KATZ, 1990a, 1990b, 1994).

Além das alterações centrais, a síndrome insuficiência cardíaca acarreta

anormalidades na musculatura esquelética, as quais também estão associadas à

progressão da doença (PIEPOLI, FLATHER & COATS, 1998). Vários estudos têm

demonstrado a importância dos fatores periféricos na diminuição progressiva da

capacidade de realização de esforço físico, observada na insuficiência cardíaca

(MINOTTI, CHRISTOPH, OKA, WEINER, WELLS & MASSIE, 1991; PINA & DAOUD,

2004). Esses fatores periféricos incluem anormalidades na resposta vasodilatadora,

endotélio vascular, músculo esquelético, distribuição do débito cardíaco e resposta

ventilatória (PINA & DAOUD, 2004). Existem evidências de que o músculo

esquelético de pacientes com insuficiência cardíaca sofrem mudanças bioquímicas e

estruturais. Ocorre uma diminuição no número de fibras musculares oxidativas (tipo

1) e aumento no número de fibras musculares glicolíticas (tipo 2) quando comparado

com indivíduos saudáveis (DREXLER, HAYOZ, MUNZEL, HORNIG, JUST,

BRUNNER & ZELIS, 1992a; DREXLER, RIEDE, MUNZEL, KONIG, FUNKE & JUST,

1992b; SULLIVAN, GREEN & COBB, 1990). Além disso, ocorre rarefação vascular

em pacientes com insuficiência cardíaca (GREENE & AMARAL, 2002; WILLIAMS,

SELIG, HARE, HAYES, KRUM, PATTERSON, GEERLING, TOIA & CAREY, 2004), o

que prejudica a distribuição do débito cardíaco.

Resumindo, o sistema nervoso simpático contribui decisivamente para a

adaptação circulatória nos diversos estágios da insuficiência cardíaca, mas também

é um dos principais responsáveis pela progressão da doença. De fato, a atividade

nervosa simpática apresenta relação direta com a severidade e o prognóstico da
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insuficiência cardíaca (COHN, LEVINE, OLIVARI, GARBERG, LURA, FRANCIS,

SIMON & RECTOR, 1984; NEGRÃO, RONDON, TINUCCI, ALVES, ROVEDA,

BRAGA, REIS, NASTARI, BARRETTO, KRIEGER & MIDDLEKAUFF, 2001).

2.2 Efeito do treinamento físico na insuficiência cardíaca

Até o início da década de 70, os pacientes com insuficiência cardíaca

eram aconselhados a restringir suas atividades físicas para evitar aumento

exacerbado da freqüência cardíaca. A partir da década de 70 e início da década de

80, no entanto, o efeito crônico do exercício físico na insuficiência cardíaca começou

a despertar interesse. Nesse período, demonstrou-se que um programa regular de

exercícios físicos é seguro e, sobretudo, eficaz na melhora da capacidade funcional

de pacientes infartados com disfunção ventricular esquerda, retardando o

aparecimento de angina pectoris ou alterações isquêmicas durante exercício físico

progressivo (CONN, WILLIAMS & WALLACE, 1982). Esses resultados iniciais foram

tão promissores que, no momento, o efeito do treinamento físico na insuficiência

cardíaca leve e moderada encontra-se sob intensa investigação.

A hiperatividade simpática, a diminuição vagal e a disfunção de controles

reflexos (MIDDLEKAUFF, 1997) têm implicações importantes na resposta ao

exercício físico no paciente com insuficiência cardíaca. O aumento crônico da

atividade nervosa simpática para o coração, decorrente da maior liberação e menor

recaptação de noradrenalina (MIDDLEKAUFF, 1997), pode levar à redução na

resposta inotrópica (MYERS & FROELICHER, 1991) por dessensibilização dos

receptores β-adrenérgicos cardíacos (BRISTOW, 1997) e, principalmente, à redução

da resposta cronotrópica (LAUER, OKIN, LARSON, EVANS & LEVY, 1996) durante o

exercício físico no portador de insuficiência cardíaca.

O treinamento físico pode provocar alterações autonômicas importantes.

Em pacientes com insuficiência cardíaca, o treinamento físico aeróbio reduz

significantemente a atividade nervosa simpática para o coração, e aumenta

significantemente o tônus vagal (ADAMOPOULOS, PONIKOWSKI, CERQUETANI,

PIEPOLI, ROSANO, SLEIGHT & COATS, 1995). Esses resultados têm implicações

clínicas importantes, uma vez que um melhor balanço simpático-vagal pode diminuir

a incidência de arritmias e, conseqüentemente, de morte súbita no paciente com
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insuficiência cardíaca crônica. Além da atenuação da atividade simpática cardíaca, o

treinamento físico provoca diminuição na atividade nervosa simpática renal

(NEGRÃO, IRIGOYEN, MOREIRA, BRUM, FREIRE & KRIEGER, 1993) e muscular

(GRASSI, SERAVALLE, CALHOUN & MANCIA, 1994) em animais de

experimentação e em indivíduos normais, respectivamente. Além disso,

recentemente observou-se que o treinamento físico em pacientes com insuficiência

cardíaca atenuou a atividade nervosa muscular simpática (ROVEDA, REIS, SOUZA,

BARRETTO, RONDON, NASTARI, KRIEGER, NEGRÃO, 2001).

As manifestações periféricas da insuficiência cardíaca, como a disfunção

endotelial, alterações no perfil metabólico e morfológico dos músculos esqueléticos e

distúrbios no controle ventilatório, são determinantes maiores para o aparecimento

de sintomas como a intolerância à realização de exercício físico, decorrentes do

comprometimento da perfusão periférica e do metabolismo muscular (DREXLER et

al., 1992b; FERRARI & CECONI, 1998). Os estudos sobre essas modificações

periféricas, decorrentes do treinamento físico na insuficiência cardíaca, vêm

sugerindo que os ganhos funcionais obtidos, em grande parte, provêm da

recuperação da função do endotélio vascular, dos aumentos da densidade capilar e

da atividade enzimática oxidativa da musculatura esquelética (HAMBRECHT, FIEHN,

YU, NIEBAUER, WEIGL, HILBRICH, ADAMS, RIEDE & SCHULER, 1997).

Enfim, estudos têm demonstrado potenciais benefícios que podem ser

obtidos com o treinamento físico em portadores de insuficiência cardíaca, como o

aumento do consumo de oxigênio de pico e da massa muscular, melhora na função

respiratória e no controle autonômico da circulação associada à redução da atividade

do sistema nervoso simpático e aumento da atividade vagal (BELARDINELLI,

GEORGIOU, CIANCI & PURCARO, 1999). Estes efeitos induzem melhora

significativa na tolerância ao exercício físico, alívio parcial dos sintomas de dispnéia,

fadiga, distúrbios do sono e fraqueza muscular, melhora na classe funcional do New

York Heart Association (NYHA) e, principalmente, na qualidade de vida (GOTTLIEB,

FISHER, FREUDENBERGER, ROBINSON, ZIETOWSKI, ALVES, KRICHTEN,

VAITKEVICUS & MCCARTER, 1999).

Apesar de a literatura apresentar um número grande de estudos a respeito

do treinamento físico na insuficiência cardíaca, as bases moleculares para a melhora

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

http://www.pdfdesk.com


9

na função ventricular após treinamento físico na insuficiência cardíaca ainda não são

conhecidas.

2.3 Modelo genético de cardiomiopatia induzida por hiperatividade

simpática

Os receptores α2A-adrenérgicos nos terminais nervosos regulam o tônus

simpático (ALTMAN et al., 1999; MACMILLAN et al., 1996), enquanto os receptores

α2A e α2C-adrenégicos atuam como auto-receptores pré-sinápticos regulando a

liberação das catecolaminas no átrio de camundongos controle (HEIN, LIMBIRD,

EGLEN & KOBILKA, 1999). A ablação de ambos os receptores adrenérgicos, α2A e

α2C em camundongos conduz a uma elevação crônica do tônus simpático (HEIN,

ALTMAN & KOBILKA, 1999). Em adição, BRUM et al. (2002) mostraram que esses

camundongos têm um decréscimo na função cardíaca a partir do quarto mês de

idade. Eles desenvolvem intolerância ao esforço físico, decréscimo no consumo pico

de oxigênio e decréscimo na contratilidade em comparação ao grupo controle. Além

disso, evidências diretas de lesão nos cardiomiócitos cardíacos foram observadas

por meio de análise do tecido cardíaco destes animais em microscopia eletrônica.

Esses resultados evidenciaram que a elevação da atividade do sistema nervoso

simpático pode contribuir diretamente para alterações na função e estrutura

cardíacas. Ressalta-se também que estes camundongos constituem-se em um

modelo de hiperatividade simpática que recapitula a hiperatividade simpática

observada em portadores de insuficiência cardíaca (ROVEDA et al., 2003).

Como os camundongos KO apresentam um quadro progressivo que evolui

para a disfunção ventricular grave e alterações ultraestruturais cardíacas associadas

ao aumento na taxa de mortalidade, pretendemos, no presente projeto, estudar o

possível efeito preventivo do treinamento físico sobre a função e ultraestrutura

cardíaca e na expressão de proteínas cardíacas envolvidas no controle do Ca2+

intracelular. Para isso estudamos camundongos na faixa etária compreendida entre

três e cinco meses de idade onde a cardiomiopatia está em estágio inicial.
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2.4 Alterações na regulação de Ca2+ intracelular na insuficiência cardíaca

O Ca2+ é altamente tóxico para qualquer célula, no entanto representa o

maior mensageiro intracelular, regulando diversas atividades, tais como

contratilidade, metabolismo, transporte, secreção e transcrição (ZAUGG & SCHAUB,

2004). A sinalização do Ca2+ para diferentes respostas celulares depende da

manutenção da homeostasia do Ca2+ intracelular, a qual é fortemente controlada pela

cascata de sinalização adrenérgica. Vários canais, bombas e trocadores são

responsáveis pela manutenção de altas concentrações de Ca2+ citosólico durante a

sístole e baixas concentrações de Ca2+ durante a diástole.

Para que ocorra o processo excitação-contração, primeiramente ocorre

entrada de Ca2+, principalmente via canais para Ca2+ voltagem dependentes (tipo L),

presentes no sarcolema da célula, na região dos túbulos-T. Em seguida, a entrada de

Ca2+ na célula induz a liberação de Ca2+ pelos canais para rianodina, presentes no

retículo sarcoplasmático, este processo é chamado liberação de Ca2+ Ca2+ induzida

(BERRIDGE, 1997; CARAFOLI, 2002). A principal isoforma dos canais para

rianodina encontrada no cardiomiócito é a RYR2 (MARKS, 2000).

A estimulação β-adrenérgica desencadeia a fosforilação do RYR2 pela

proteina quinase A (PKA) o que aumenta a probabilidade de abertura e,

conseqüentemente, aumenta a liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (BERS,

EISNER & VALDIVIA, 2003; WEHRENS & MARKS, 2003). No entanto, alguns

autores sugerem que os RYR2 encontram-se hiperfosforilados pela PKA em

pacientes com insuficiência cardíaca (BERS, EISNER & VALDIVIA, 2003; MARKS,

2000; REIKEN, GABURJAKOVA, GUATIMOSIM, GOMEZ, D'ARMIENTO,

BURKHOFF, WANG, VASSORT, LEDERER & MARKS, 2003; WEHRENS &

MARKS, 2003). REIKEN et al. (2003), recentemente, mostraram que o grau de

fosforilação dos RYR2 correlaciona-se com o grau de disfunção cardíaca, o que

demonstra a importância destes canais para manutenção da função cardíaca. Por

outro lado, a atividade dos RYR2 também é regulada pelas proteínas fosfatases 1 e

2A (REIKEN et al., 2003). Essas proteínas ajudam na estabilização do RYR2,

impedindo o vazamento de Ca2+ na diástole, pois defosforilam o RYR2. Porém as

quantidades dessas proteínas fosfatases são baixas em corações insuficientes
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(LOKUTA, ROGERS, LEDERER & VALDIVIA, 1995) o que colabora para a disfunção

diastólica.

O decréscimo do desempenho da célula cardíaca na insuficiência cardíaca

é determinado por alterações bioquímicas decorrentes de modificações na expressão

de proteínas do cardiomiócito que participam da regulação do processo de excitação-

contração e de relaxamento do miócito (BALKE & SHOROFSKY, 1998). O exemplo

mais marcante dessa modificação é a redução de RNAm para proteínas formadoras

das bombas SERCA2a no miócito hipertrofiado de pacientes com disfunção

ventricular grave (COLUCCI, 1997). A SERCA2a é uma Ca2+ ATPase do retículo

sarcoplasmático responsável pela recaptação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático,

portanto, a diminuição do número dessas bombas reduz a captação de Ca2+

citosólico pelo retículo sarcoplasmático, aumentando a ligação Ca2+-troponina C, o

que dificulta o fenômeno de relaxamento miocárdico. No miocárdio de pacientes com

insuficiência cardíaca há diminuição da atividade e expressão da SERCA2a o que

resulta em uma menor recaptação de Ca2+ citosólico para o retículo sarcoplasmático

(HAJJAR, MULLER, SCHMITZ, SCHNABEL & BOHM, 1998; MEYER et al., 1995;

SCHWINGER, MUNCH, BOLCK, KARCZEWSKI, KRAUSE & ERDMANN, 1999). A

SERCA2a é uma proteína de 110 kDa e encontra-se sob controle direto do

fosfolambam, que por sua vez, é uma proteína de 25 kDa (na forma de pentâmero)

que encontra-se sob controle direto da PKA e da proteína quinase dependente de

Ca2+-calmodulina (CAMKII). Portanto, outro mecanismo que poderia estar envolvido

na menor recaptação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático no miocárdio de

indivíduos com insuficiência cardíaca é o aumento da expressão ou diminuição da

fosforilação do fosfolambam. O fosfolambam, quando defosforilado, inibe a atividade

da SERCA2a diminuindo sua afinidade por Ca2+. Mediante a estimulação das vias

adrenérgicas, a PKA fosforila o fosfolambam, no resíduo de serina16, e a CAMKII

fosforila o fosfolambam no resíduo de treonina 17. Quando fosforilado, o

fosfolambam deixa de inibir a SERCA2a. Alguns estudos têm demonstrado

diminuição na expressão (KISS, BALL, KRANIAS & WALSH, 1995) e outros aumento

na atividade (MEYER et al., 1995; SCHWINGER et al., 1999) de fosfolambam na

insuficiência cardíaca. Esta controvérsia pode estar relacionada as diferentes

etiologias da insuficiência cardíaca. Camundongos com aumento na expressão de
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receptores β-adrenérgicos (ENGELHARDT, HEIN, WIESMANN & LOHSE, 1999;

LIGGETT, TEPE, LORENZ, CANNING, JANTZ, MITARAI, YATANI & DORN 2ND,

2000) ou de fosfolambam (DASH, KADAMBI, SCHMIDT, TEPE, BINIAKIEWICZ,

GERST, CANNING, ABRAHAM, HOIT, LIGGETT, LORENZ, DORN 2ND &

KRANIAS, 2001) apresentam a médio-longo prazo anormalidades na recaptação de

Ca2+ citoplasmático para o retículo sarcoplasmático.

Outra proteína importante para a redução do Ca2+ do citosol é o trocador

Na+/Ca2+
. O Ca2+ do meio intracelular precisa ser reduzido para que o processo de

relaxamento ocorra adequadamente e há dois mecanismos possíveis de redução do

Ca2+ sendo que um deles refere-se a sua recaptação pelo retículo sarcoplasmático

através da SERCA2a e o outro seria a sua extrusão da célula através do trocador

Na+/Ca2+, que é o mecanismo mais importante de extrusão do Ca2+ pelo sarcolema

(LU, MEI, GU, WANG, LENTZNER, GUTSTEIN, ZWAS, HOMMA, YI & WANG, 2002;

MACE, PALMER, BROWN, JEW, LYNCH, GLUNT, PARSONS, CHEUNG &

MOORE, 2003). Alguns trabalhos na literatura têm demonstrado que a expressão

deste trocador está aumentada na insuficiência cardíaca, tanto em animais

experimentais (HATEM, SHAM & MORAD, 1994; LU et al., 2002; STUDER,

REINECKE, BILGER, ESCHENHAGEN, BOHM, HASENFUSS, JUST, HOLTZ &

DREXLER, 1994), como em humanos (STUDER et al., 1994), o que colabora para a

diminuição do conteúdo sarcoplasmático de Ca2+, e conseqüentemente, prejudica a

função sistólica. Por outro lado, alguns trabalhos não têm observado alterações na

expressão deste trocador (HASENFUSS, SCHILLINGER, LEHNART, PREUSS,

PIESKE, MAIER, PRESTLE, MINAMI & JUST, 1999), ou mesmo diminuição na

expressão (YAO, SU, NONAKA, ZUBAIR, SPITZER, BRIDGE, MUELHEIMS, ROSS

JUNIOR & BARRY, 1998). Essas divergências entre os estudos podem se dar pela

utilização de diferentes protocolos experimentais, modelos experimentais de

insuficiência cardíaca, etiologia da insuficiência cardíaca e espécies estudadas.

Assim, a homeostasia do Ca2+ intracelular na insuficiência cardíaca tem

sido objeto de vários estudos na literatura e o sistema nervoso simpático parece

estar envolvido tanto no aumento das concentrações de Ca2+ intracelular na diástole

(alteração no relaxamento do músculo cardíaco- lusitropismo) (DASH et al., 2001;

HAJJAR et al., 1998; KISS et al., 1995) como na redução de sua liberação durante a
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sístole (alteração na contratilidade- inotropismo) (MARKS, 2000) observados no

coração insuficiente.

Além da caracterização do perfil de expressão das proteínas cardíacas

participantes da sinalização intracelular â-adrenérgica, no presente projeto também

avaliamos o possível efeito preventivo do treinamento físico sobre a expressão

dessas proteínas.

Nesta revisão, primeiramente definimos a insuficiência cardíaca bem como

falamos da epidemiologia e do curso natural da insuficiência cardíaca. Em seguida

relatamos o efeito do treinamento físico na insuficiência cardíaca, ressaltando a

melhora na tolerância a realização de esforço e a diminuição da atividade nervosa

simpática. Descrevemos a ablação dos receptores α2A e α2C- adrenérgicos em

camundongos KO, mostrando que eles constituem um modelo genético de

insuficiência cardíaca associado a hiperatividade simpática. E finalizamos relatando

as alterações na regulação de Ca2+ intracelular na insuficiência cardíaca.

Assim, no presente projeto de pesquisa, pretendeu-se estudar o efeito do

treinamento físico aeróbio sobre a cardiomiopatia induzida por hiperatividade do

sistema nervoso simpático, em camundongos KO. A hipótese é que o treinamento

físico aeróbio reduziria a atividade simpática e consequentemente reduziria as lesões

cardíacas, havendo melhora da função cardíaca e aumento da sobrevida destes

animais, constituindo-se, portanto, num meio de prevenção para a cardiomiopatia.

3 OBJETIVOS

3.1 Geral

Estudar o possível efeito preventivo do treinamento físico na

cardiomiopatia induzida por hiperatividade do sistema nervoso simpático em

camundongos KO, na faixa etária de três (início do treinamento físico) a cinco

(término do treinamento físico) meses de idade.

3.2 Específicos

Estudar em camundongos controle e KO, sedentários e treinados:
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• a tolerância a realização de esforço físico por meio de teste progressivo

máximo em esteira rolante;

• o comportamento da pressão arterial e freqüência cardíaca no repouso

antes e durante o período de treinamento físico por meio de pletismografia

de cauda;

• a função sistólica pelo ecocardiograma;

• o tônus simpático cardíaco por bloqueio farmacológico;

• o remodelamento cardíaco pela avaliação morfológica cardíaca;

• as adaptações morfológicas esqueléticas por meio da avaliação da

capilarização;

• a expressão de proteínas integrantes da via intracelular dos receptores -

adrenérgicos: canais para rianodina (RYR), RYR fosforilados na serina

2809 (fosfo-Ser2809-RYR), SERCA2, fosfolambam (PLB), PLB fosforilado

na serina 16 (fosfo-Ser16-PLB), PLB fosforilado na treonina 17 (fosfo-

Thr17-PLB), proteínas fosfatases 1 e 2A (PP1 e PP2A) e trocador Na+/Ca2+

(NCX) por meio de western blot.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Amostra

Para a realização do presente projeto, foram utilizados camundongos

machos controle e KO, linhagem C57/BL6, provenientes do Biotério Central da

Faculdade de Medicina da USP e que foram mantidos em nosso Biotério durante o

período do estudo.

Como o objetivo do presente trabalho era estudar o possível efeito

preventivo do treinamento físico na cardiomiopatia induzida por hiperatividade

simpática nos camundongos KO, os animais foram estudados no período de três a

cinco meses de idade. Segundo o estudo realizado na Universidade de Stanford-CA-

EUA (BRUM et al., 2002), aos três meses de idade, esses animais ainda não

apresentam disfunção ventricular e a cardiomiopatia encontra-se em estágio inicial,

sem sinais clínicos de insuficiência cardíaca. Por outro lado, aos cinco meses de

idade, a cardiomiopatia já está estabelecida e associada com disfunção ventricular e
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pequeno, mas significante aumento no edema pulmonar, o qual foi calculado pela

razão peso úmido/peso seco dos pulmões (5,2±0,4 vs. 6,5±0,4 para grupo controle e

KO, respectivamente, p<0,05). Dessa forma, foi possível avaliar o possível efeito

preventivo do treinamento físico aeróbio no desenvolvimento da cardiomiopatia nos

animais KO treinados, comparando-os aos animais KO que permaneceram

sedentários.

Os camundongos utilizados neste estudo foram mantidos em estantes da

marca ALESCO, com temperatura controlada entre 22 e 25°C, ciclo claro-escuro (12

horas) invertido e foram divididos em quatro grupos: sedentários controle, treinados

controle, sedentários KO e treinados KO. Como para cada experimento foram

utilizados números diferentes de animais, serão apresentados os números de

animais, em cada experimento realizado.

A inversão do ciclo claro-escuro foi realizada através de um timer instalado

diretamente na luz da estante. Este procedimento é fundamental para animais

submetidos ao treinamento físico, haja vista a maior atividade metabólica de

roedores ocorrer durante o período noturno, o que justifica a necessidade de realizar

os procedimentos experimentais do estudo durante este período.

Água e comida (Nuvital Nutrientes S/A, Curitiba, PR Brasil) foram

administradas ad libitum.

4.2 Identificação dos animais

Os animais foram identificados com um dispositivo eletrônico introduzido

subcutaneamente no dorso, após utilização do anestésico volátil halotano 1%, com

fluxo de 1 L/min. Cada dispositivo continha um código com letras e números, o qual

era identificado através de leitor automático.

Essa identificação foi de grande importância, já que permitiu que o estudo

fosse realizado com os experimentadores cegos para o genótipo, ou seja,

previamente ao início do protocolo experimental, uma das técnicas do laboratório

anotava a identificação de cada animal e, em seguida, fazia a separação aleatória

dos animais que realizariam o treinamento físico e dos animais que permaneceriam

sedentários. As caixas eram separadas conforme os grupos, sedentários ou
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treinados, e cada uma continha cinco camundongos, sendo que na mesma caixa

estavam misturados camundongos controle e KO. A identificação dos animais só era

revelada após o término de todos os experimentos.

4.3 Genotipagem dos animais

Para a genotipagem de todos os camundongos utilizados no estudo, o

DNA genômico era extraído por meio de biopsia realizada na orelha esquerda dos

animais. Essa biópsia era realizada no mesmo dia em que os dispositivos eletrônicos

para identificação dos camundongos eram implantados, aproveitando o momento em

que os animais estavam anestesiados.

Posteriormente à coleta, as amostras de orelhas foram digeridas com

proteinase K seguida de precipitação do DNA com isopropanol. A genotipagem foi

realizada via reação em cadeia da polimerase (PCR -polymerase chain reaction) por

termociclador utilizando oligonucleotídeos iniciadores específicos (primers) para a

detecção dos genes intactos e com ruptura dos genes dos receptores α2A e α2C-

adrenérgicos.

Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores α2A-adrenérgicos:

WTA sense: 5’ CTG CTC ATG CTG TTC ACA GTC ATT TG 3’

WTA antisense: 5’ CCA CAC GGT GAC AAT GAT GGC CTT 3’

Neo/sense: 5’ CGA GAT CCA CTA GTT CTA GCC TCG 3’

Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores α2C-adrenérgicos:

WTC sense: 5’ CAT CTT GTC CTC CTG CAT AGG CTC 3’

WTC antisense: 5’ TCT CAT CCG GCT CCA CTT CAG TG 3’

Neo/sense: 5’ GGG AGG ACA ATA GCA GGC ATG CTG 3’

4.4 Treinamento físico

O treinamento físico foi realizado com natação, de acordo com protocolo

previamente desenvolvido para camundongos, onde foram estudadas

cuidadosamente as inter-relações entre intensidade, freqüência e duração do

treinamento físico para a promoção de ajustes aeróbios e hipertrofia cardíaca

fisiológica nesta espécie (EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER, 2003). Os animais
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iniciaram o treinamento com duração de vinte minutos, aumentando diariamente dez

minutos até atingir-se no final da primeira semana de treinamento físico sessenta

minutos de duração, uma vez ao dia, cinco dias por semana, por oito semanas

(TABELA 1). Esse protocolo de treinamento físico não utiliza sobrecarga.

TABELA 1- Esquema demonstrativo do protocolo de treinamento físico utilizado.

Semanas Domingo 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado

1 - 20 min. 30 min. - 40 min. 50 min. 60 min.

2-8 - 60 min. 60 min. - 60 min. 60 min. 60 min.

Importante salientar que os camundongos dos grupos sedentários também

foram colocados na piscina, duas vezes por semana, por cinco minutos. Assim, eles

também foram submetidos ao estresse da água, evitando que isso fosse uma

limitação do estudo.

4.5 Sistema de natação para camundongos

O sistema de natação utilizado foi desenvolvido por Evangelista em sua

dissertação de mestrado apresentada para a Escola Paulista de Medicina da

Universidade de São Paulo (EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER, 2003).

A piscina foi construída em vidro, em formato retangular, com capacidade

para 200 litros de água, dividida basicamente em duas estruturas encaixadas uma

dentro da outra. A parte externa tem 1m x 60cm de superfície e 50 cm de

profundidade. Já a parte interna, móvel, foi subdividida em 14 raias de 15 cm2 de

superfície e 35 cm de profundidade, com o fundo preenchido por uma placa de

acrílico vazada, para passagem de mangueiras e fixação de pedras porosas em cada

raia. Estas mangueiras foram conectadas a uma saída de ar comprimido,

responsável pela promoção de borbulhas durante todo o período de treinamento, o

que evitava a flutuação dos animais. Um exemplo de uma sessão de treinamento

realizada com os camundongos pode ser vista na FIGURA 1.
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FIGURA 1- Ilustração da sessão de treino com natação realizado por camundongos.

O aquecimento era feito por dois termoresistores de 300 watts de potência

cada um, dispostos opostamente na estrutura externa. Como o fundo da estrutura

interna era vazado, toda a água do sistema permanecia em constante contato. A

temperatura era regulada para permanecer entre 30 e 32°C.

Um filtro de água da marca Fluval 203 para aquários era utilizado para

fazer a limpeza e circular a água do sistema, visando manter a temperatura estável.

O fluxo de água era de 420 litros/hora, e semanalmente, toda a água do sistema era

trocada.

4.6 Pesagem corporal

A evolução do peso corporal de todos os animais foi acompanhada

semanalmente, antes e durante o período de treinamento físico até o sacrifício, por

meio de balança digital (GEHAKA).

4.7 Tolerância à realização de esforço físico

Algumas anormalidades cardíacas podem ser aparentes somente após a

realização de um exercício máximo até a exaustão. Têm sido observada na literatura,

uma excelente correlação entre os índices de disfunção cardíaca durante o exercício
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físico e a fração de encurtamento ventricular mesmo antes dos sinais clínicos de

cardiomiopatia estarem presentes (DESAI, SATO, SCHAUBLE, BARSH, KOBILKA &

BERNSTEIN, 1997).

Por isso, a intolerância a realização de esforço físico foi estimada nos

grupos estudados por meio da capacidade máxima de realização de exercício físico

que consistiu em um teste progressivo escalonado até a exaustão em esteira rolante

(BRUM et al., 2002), onde eram observadas as variáveis tempo de teste e distância

máxima percorrida. A velocidade inicial da esteira era de 6 m/min sem haver

inclinação da mesma. A cada três minutos, a velocidade da esteira sofria um

acréscimo de 3 m/min até atingir a exaustão do animal. O teste era interrompido

quando o camundongo entrava em fadiga, ou seja, não conseguia manter o padrão

da corrida.

Embora o teste em esteira não seja específico ao tipo de treinamento

físico realizado, o que representa uma limitação no nosso trabalho, o mesmo

proporciona bons indícios de melhora da capacidade máxima de realização de

esforço físico.

4.8 Medidas Cardiovasculares

4.8.1 Registro indireto da pressão arterial caudal e freqüência cardíaca

A medida indireta da pressão arterial caudal foi realizada pelo método de

pletismografia de cauda, por meio de um sistema específico para camundongos

(Visitech, Inc, Apex, N.C.), o qual era composto por quatro caixas restritoras (3 cm de

largura e 3,3 cm de altura) montadas sobre uma superfície aquecida (FIGURA 2).
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FIGURA 2- Sistema para registro indireto de pressão arterial caudal em
camundongos (Visitech, Inc, Apex, N.C.).

A cauda dos animais passava através dos manguitos, e era fixada com fita

adesiva entre a fonte de luz e o fotorresistor localizados acima e abaixo da cauda,

respectivamente. Avaliado fotoeletricamente, o fluxo sangüíneo nas caudas produzia

ondas oscilatórias que eram digitalmente mostradas 200 vezes por segundo por

canal, e analisadas antes e durante uma rotina programável de inflagem e

desinflagem do manguito. Os valores médios de pressão arterial caudal e freqüência

cardíaca de repouso eram obtidos após cada rotina do equipamento.

Previamente ao início e durante todo o período de treinamento físico, a

pressão arterial foi registrada uma vez por semana no dia em que os animais não

treinavam. Para a determinação da pressão arterial caudal e freqüência cardíaca de

repouso foram consideradas as médias de dez registros realizados no mesmo dia.

Cabe ressaltar que na semana anterior ao início do protocolo experimental, todos os

animais foram adaptados ao sistema, ou seja, diariamente, todos os animais

passaram pela rotina de registro indireto da pressão arterial caudal, com o objetivo

de adaptação ao equipamento e conseqüente diminuição do estresse.

Este método de medida indireta de quantificação da pressão arterial

caudal e freqüência cardíaca ao longo do período de treinamento físico visou o

acompanhamento da taquicardia basal nos camundongos KO, já que eles possuem

hiperatividade simpática, como observado em trabalhos anteriores (BRUM et al.,
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2002; HEIN, ALTMAN & KOBILKA, 1999). Além disso, visou determinar o efeito do

treinamento físico sobre a freqüência cardíaca dos grupos controle e KO.

4.8.2 Avaliação da função sistólica por meio de ecocardiograma

A avaliação da função sistólica foi realizada por meio de avaliação

ecocardiográfica. As medidas ecocardiográficas seguiram as recomendações do

Comitê de Padronização do modo M (monodimensional) da Sociedade Americana de

Ecocardiografia (SAHN, DEMARIA, KISSLO & WEYMAN, 1978). 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 antes e após o

período experimental em todos os grupos estudados. Os exames foram realizados

por um único observador, e em cada exame foi coletado um total de cinco medidas

para cada variável, sendo calculados posteriormente, a média, o desvio-padrão da

média e o erro padrão da média dessas medidas. O exame ecocardiográfico foi

realizado com os animais anestesiados através do anestésico halotano 1% com fluxo

de contínuo de oxigênio misturado ao anestésico (1 L/min). O 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 feitas a uma freqüência de cerca de 14

MHz, para a otimização da resolução e a penetração do animal. Para registro das

imagens foi utilizado gel de transmissão para ultra-som 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 obtidas as

medidas das seguintes variáveis: diâmetro diastólico (DDVE) e sistólico (DSVE) do

ventrículo esquerdo, a espessura do septo interventricular na diástole (SIV Di), a

espessura do septo interventricular na sístole (SIV Sis) e da parede posterior do
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ventrículo esquerdo em sístole (PP Sis) e diástole (PP Di) (FIGURA 3). Além dessas

medidas, calculou-se a fração de encurtamento (FS) pela seguinte fórmula:

FS (%)=[(DDVE-DSVE)/DDVE] x 100

FIGURA 3- Análise ecocardiográfica em modo monodimensional realizada nos

camundongos. Onde: 1; espessura do septo interventricular na diástole;

2; diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo; 3; espessura da parede

posterior do ventrículo esquerdo na diástole; 4; espessura do septo

interventricular na sístole; 5; diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo;

6; espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo na sístole.

4.8.3 Adaptações autonômicas cardíacas pós-período experimental

4.8.3.1 Implantação de eletrodos para o registro do eletrocardiograma

O sistema nervoso autonômico influencia tônica e reflexamente as

principais variáveis do sistema cardiovascular. A ativação e a desativação reflexas do

simpático e parassimpático determinam ajustes de débito cardíaco e resistência

periférica, contribuindo para a estabilização e manutenção da pressão arterial

durante a emissão de vários comportamentos, tais como a atividade física, ampliando

a capacidade de adaptação e sobrevivência do organismo (FRANCHINI, 1998). Além

disso, contribuem para a adaptação do sistema cardiovascular em estados

1

52

4

3 6
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patológicos, produzindo ações compensatórias que são fundamentais para a

manutenção das variáveis circulatórias dentro de limites normais.

Uma forma de estimar o tônus neural cardiovascular é realizando o

bloqueio autonômico farmacológico. Esse método utiliza variações de parâmetros

cardiovasculares, tais como a freqüência cardíaca, como indicadores do tônus

autonômico.

Para a realização do eletrocardiograma de repouso, foram implantados

três eletrodos de aço inoxidável, cujo comprimento (4 a 6 cm) dependia do tamanho

do camundongo. Para isto, o animal foi anestesiado através de anestésico volátil

halotano 1% com fluxo 1 L/min. Foi realizada tricotomia da região torácica, cervical e

dorsal e logo em seguida, foram realizados dois cortes de aproximadamente 5 mm

na região torácica, na altura do coração, mas laterais ao mesmo. Também foram

realizados cortes de igual tamanho na região dorso-cervical medial e dorsal, na altura

do peritôneo. O tecido adiposo foi então divulsionado até que o tecido muscular

subcutâneo se tornasse aparente. A partir do corte na região dorso-cervical, foi

introduzido o trocáter, através do qual foram levados os eletrodos para as regiões

torácicas direita e esquerda bem como para a região dorsal. Foram então pinçadas

porções tissulares destas regiões nas quais foram fixadas duas terminações em

forma de argola (aproximadamente 1,5 mm), dos eletrodos, com fio de sutura de

nylon (5-0). Após este procedimento foi realizada sutura dos cortes e fixação das

extremidades externas dos eletrodos junto à pele, na região dorso-cervical. Após o

término da implantação dos eletrodos, foi implantada uma cânula venosa.

4.8.3.2 Implantação de cânula venosa para a administração de drogas

Para a realização do bloqueio autonômico, após a implantação dos

eletrodos foi implantada uma cânula na veia jugular, sendo esta confeccionada em

Tygon (0,05 mm de diâmetro interno) com 3 cm de comprimento, soldado a um

segmento de policloreto de vinila (0,05 mm de diâmetro interno) de 1,0 cm de

comprimento e preenchida com salina (NaCl, 0,9%). Imediatamente após a tricotomia

da região torácica e dorso-cervical, foi realizado corte de aproximadamente 3 mm na

região cervical e o animal foi posicionado em decúbito dorsal, tendo suas patas

dianteiras e traseiras fixadas à mesa de operação. As presas também foram fixadas
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com intuito de manter o pescoço hiperestendido e facilitar a visualização da veia

jugular. Foi realizado corte de aproximadamente 3 mm na altura do esterno, entre

este e a cabeça do úmero do camundongo, imediatamente acima da região em que

era visualizada a veia. O tecido subcutâneo foi divulsionado até que a veia fosse

alcançada, para, então, ser isolada. Para tanto, eram colocados dois fios de sutura,

de algodão (4-0), sob a veia. Um deles serviu para obstruir a veia distalmente e

juntamente com o outro serviu, ulteriormente à canulação, para fixar a cânula junto à

veia. Foi feito um corte parcial e transversal da veia, objetivando a exposição da luz

do vaso para introdução de 1,0 cm da extremidade de policloreto de vinila. Somente

após este procedimento a cânula foi levemente amarrada à veia para melhor fixação.

Para testar o fluxo através da cânula foram injetadas e ejetadas pequenas quantias

de salina (NaCl, 0,9%). A cânula foi então melhor amarrada à veia e, através de um

trocáter, a extremidade de Tygon foi levada até a região dorso-cervical, onde foi

exteriorizada. Os cortes foram então suturados e a cânula levemente fixada à pele,

com fio de sutura de algodão (3-0). Após o término da cirurgia o animal foi colocado

em gaiola individual para recuperação.

4.8.3.3 Avaliação do tônus simpático cardíaco por meio de bloqueio

farmacológico e registro do eletrocardiograma

Vinte e quatro horas após a implantação dos eletrodos e da cânula

venosa, o eletrocardiograma dos camundongos foi registrado em repouso (trinta

minutos) e após o bloqueio dos receptores muscarínicos e β-adrenérgicos. O tônus

simpático foi considerado como sendo a diferença entre a maior freqüência cardíaca

obtida após a administração de atropina (1 mg/kg, i.v.) e a freqüência cardíaca

intrínseca obtida após o bloqueio autonômico duplo (simpático e parassimpático) por

meio da administração de atropina (1 mg/kg, i.v.) e propranolol (3 mg/kg, i.v.).

4.9 Sacrifício e coleta de tecidos

4.9.1 Sacrifício por deslocamento cervical

Vinte e quatro horas após o último experimento, uma parte dos animais foi

sacrificada por deslocamento cervical, método rápido e livre de sofrimentos
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prolongados, conforme normas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal

(COBEA)2.

Após o sacrifício dos camundongos, foi realizada excisão do coração para

ulterior pesagem e em seguida, foram coletados sangue em tubo de 1,5 ml

previamente heparinizado (0,5 µl de heparina por tubo) e gorduras retro-peritoneal e

epididimal. A tíbia direita foi dissecada para medida do seu comprimento. O peso

total das câmaras cardíacas e das gorduras foi corrigido pelo peso corporal e pelo

comprimento da tíbia para comparação entre os grupos.

O sangue foi centrifugado a 4ºC, 12.500 rpm, por 10 minutos, para

separação do soro e do plasma, sendo que o plasma foi utilizado para a dosagem de

catecolaminas. As amostras de plasma foram mantidas em freezer -80°C para

ulterior processamento e realização dos experimentos.

Os corações foram submetidos à separação das câmaras em átrios,

ventrículo direito (VD) e ventrículo esquerdo (VE), sendo que o septo ventricular em

sua totalidade fazia parte do ventrículo esquerdo. Em seguida, as câmaras foram

pesadas separadamente, entretanto, apenas os átrios foram pesados conjuntamente.

Logo em seguida, os ventrículos esquerdos foram imediatamente congelados em

freezer -80°C para posteriores experimentos visando quantificar a expressão de

proteínas que regulam o fluxo cardíaco de Ca2+.

4.9.2 Sacrifício com perfusão tecidual

Visando manter uma maior integridade dos tecidos que seriam analisados

histologicamente, a outra parte dos camundongos foi sacrificada com perfusão

tecidual. Ou seja, após anestesia dos animais com uma solução de pentobarbital

sódico heparinizado (10% de heparina, 120 mg/Kg), foi implantada uma agulha de

pequeno calibre no ápice do VE e realizada uma pequena incisão no átrio direito para

saída do sangue. A seguir, o coração foi perfundido, por cerca de 8 minutos com uma

solução de soro fisiológico e KCl 14 mM, para que o coração parasse em diástole.

Logo após a parada total do coração e a limpeza de todos os tecidos, foi feita a

perfusão com formalina tamponada (4%) por cerca de cinco minutos, para

2www.cobea.org.br/etica.htm#8
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manutenção da integridade dos tecidos. A seguir, foram retirados o músculo

gastrocnêmio direito e o coração e imediatamente imersos em formalina tamponada

(4%) por 48 horas, para posterior separação do ventrículo esquerdo e então,

processamento histológico.

4.10 Análise da concentração plasmática de catecolaminas

A concentração plasmática de noradrenalina tem sido utilizada na prática

clínica como um indicador da atividade simpática periférica (ESLER, JENNINGS,

BIVIANO, LAMBERT & HASKING, 1986; ESLER, LAMBERT, FERRIER, KAYE,

WALLIN, KALFF, KELLY & JENNINGS, 1995). Por isso, além do bloqueio

autonômico para avaliar o tônus simpático, a concentração plasmática de

catecolaminas também foi quantificada.

A concentração de catecolaminas foi avaliada por cromatografia líquida de

alta pressão (HPLC). Estes experimentos foram realizados em colaboração com a

Profa. Dra. Dulce Casarini (UNIFESP).

4.10.1 Dosagem de catecolaminas

Catecolaminas (noradrenalina, adrenalina e dopamina) foram dosadas

utilizando-se HPLC com detecção eletroquímica (0,5 volts) (HPLC-ED). O sistema de

HPLC consiste de uma bomba modelo LC-10Advp, um detector amperométrico L-

ECD-6A (Shimadzu) e um injetor Rheodyne com "loop" com capacidade de 100 µL.

Os cromatogramas foram registrados e integrados pelo próprio Software HPLCvp

(Shimadzu). Acoplado a esse sistema foi utilizada uma coluna de fase reversa Shim-

pack CLC-ODS (M), C18, 5 (4,6 x 250 mm) (Shimadzu), com pré-coluna RP 18

Licrospher 100, 5 µm (4 x 4 mm)(Brownlee). A coluna foi equilibrada e eluída

isocraticamente com tampão fosfato dibásico de sódio 20 mM, pH 2,64, contendo

ácido cítrico 20 mM, metanol 10% e 556 mg/L de ácido heptânico sulfônico, com um

fluxo de 0,8 mL/minuto. O método foi adaptado para a realização da dosagem no

plasma. A quantificação das catecolaminas foi adquirida por comparação das áreas

dos picos das amostras com os padrões e usando DHBA (dihidroxibenzilamina)

como padrão interno.
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Adicionou-se ao plasma 50 mg de Al2O2, 3,5 mL de Tris 370 mM (pH 8,8)

e 40 µl de DHBA como padrão interno. Essa solução foi centrifugada e então o

material suspenso foi misturado por dez minutos no vórtex. As catecolaminas foram

eluídas com 400 µl de ácido perclórico 100 mM e misturadas por mais três minutos

no vórtex. Após três minutos de centrifugação a 12.500 rpm, o sobrenadante foi

filtrado e 100 µl foi injetado na coluna de fase reversa.

Os cálculos foram feitos a partir da seguinte fórmula: pgA/mL=PsA/PsDHBA x

quantidade do padrão x fator de diluição

PstA/PstDHBA

Onde: A= amina; Ps= área do pico da amina na amostra; PstA= área do pico da

amina no padrão; PsDHBA= área do pico de DHBA na amostra; e PstDHBA= área do

pico de DHBA no padrão. DHBA é o padrão interno de extração, usado para cálculo

de recuperação nos tempos de retenção esperado. Todos os padrões foram

provenientes da Sigma (Sigma Chemical, USA). Os resultados foram expressos em

µg de amina/mg de proteína.

4.11 Análises morfológicas e morfométricas cardíacas

Evidências experimentais recentes indicam que além de influenciar

funcionalmente a circulação, o simpático exerce efeito trófico sobre as células

musculares lisas e miocárdicas, contribuindo para o eutrofismo do sistema

cardiovascular (AUGUSTYNIAK, TUNCEL, ZHANG, TOTO & VICTOR, 2002). Essa

influência trófica é, provavelmente, o principal mecanismo pelo qual o simpático

influencia o ajuste e o desajuste dos músculos cardíaco e liso vascular nas doenças

cardiovasculares. BRUM et al. (2002) verificaram que dos quatro aos seis meses de

idade, o coração dos camundongos KO não apresentam diferenças no peso das

câmaras quando corrigidos pelo peso corporal, porém, o estudo desses corações por

meio de microscopia eletrônica, revelou anormalidades da ultraestrutura do

cardiomiócito e hipertrofia do ventrículo esquerdo, mostrando assim, um possível

remodelamento.

Para estudar esse possível remodelamento, além do peso das câmaras

cardíacas corrigidas pelo peso corporal e pelo comprimento da tíbia, que foi realizado

durante o sacrifício, como descrito anteriormente, fizemos também a análise
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morfométrica desses ventrículos. Para isso, após 48 horas de fixação, o ventrículo

esquerdo foi submetido ao processamento histológico habitual, com cortes de 4 µm e

coloração por hematoxilina-eosina. A análise morfométrica cardíaca foi realizada por

meio da medida do diâmetro dos miócitos. Além disso, foram utilizadas colorações

por picrossírius para avaliação do grau de fibrose do miocárdio. Estes experimentos

foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. José Eduardo Krieger (InCor-

FMUSP).

A medida do diâmetro transverso dos miócitos foi realizada em sistema

computadorizado (LEICA QUANTIMET 500), com aumento de 400x. Os miócitos

utilizados para medida estavam localizados na parede livre do ventrículo esquerdo e

orientados em corte longitudinal. O critério de escolha foi a integridade do miócito e a

localização central do núcleo. O diâmetro dos miócitos foi considerado a partir de

uma média de 10 valores medidos para cada animal, para determinação do grau de

hipertrofia do ventrículo esquerdo.

Além da coloração com hematoxilina-eosina para verificação do diâmetro

dos miócitos, os ventrículos esquerdos armazenados em formalina foram também

destinados à análise quantitativa de colágeno.

Após o processo de fixação, inclusão em parafina e montagem das

lâminas, as mesmas foram coradas pela técnica de picrossírius (JUNQUEIRA,

BIGNOLAS & BRENTANI, 1979). A fibrose miocárdica foi analizada sob aumento

microscópico de 400x.

A fração de volume do colágeno foi calculada pela razão percentual da

área do tecido miocárdico corado positivamente para as fibras colágenas (quantidade

absoluta de colágeno) e a área total do tecido miocárdico em cada região ventricular

examinada (quantidade absoluta de colágeno e miócitos), campo a campo. Cerca de

15 a 20 campos foram examinados em cada um dos animais.

Esta análise teve como objetivo identificar possíveis alterações

histológicas decorrentes da cardiomiopatia tóxica desenvolvida pelos camundongos

KO e o possível remodelamento cardíaco após o período de treinamento físico.
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4.12 Adaptações músculo-esqueléticas ao treinamento físico ou

sedentarismo

4.12.1 Quantificação do número de capilares por fibra

Está bem descrito na literatura que o treinamento físico promove

angiogênese (GREENE & AMARAL, 2002). Diversos fatores podem explicar esse

aumento da capilarização, como por exemplo, as alterações de fluxo sangüíneo na

musculatura esquelética e a tensão de cisalhamento provocada por esse aumento de

fluxo. Por outro lado, a capilarização nos pacientes com insuficiência cardíaca está

diminuída, ocorre rarefação. Para avaliar se os camundongos KO apresentavam

rarefação vascular e a possível reversão dessa rarefação após um período de

treinamento físico, fizemos a quantificação do número de capilares por fibra nos

músculos esqueléticos dos animais utilizados nesse estudo.

Para isso, após o sacrifício, os músculos gastrocnêmios direito (porção

vermelha) foram imediatamente imersos em formalina tamponada (4%) por 48 horas,

para posterior processamento histológico.

Os gastrocnêmios (porção vermelha) foram submetidos ao processamento

histológico habitual, com cortes de 4 µm e coloração por periodic acid-Schiff (PAS). A

quantificação das fibras musculares e dos capilares foi realizada em sistema

computadorizado (LEICA QUANTIMET 500), com aumento de 400x. O critério de

escolha do campo para contagem foi a integridade das fibras. O número de fibras e

capilares foi considerado a partir de uma média de três campos de 0,0598 mm2 cada,

contados para cada animal (FIGURA 4).
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FIGURA 4- Quantificação de capilares em lâmina de músculo gastrocnêmio corada

com periodic acid-Schiff. As setas pretas ilustram os capilares.

4.13 Expressão de proteínas cardíacas

A expressão de proteínas envolvidas na liberação de Ca2+ pelo retículo

sarcoplasmático: canais para rianodina (RYR) e canais para rianodina fosforilados na

serina 2809 (fosfo-Ser2809-RYR); na recaptação de Ca2+ pelo retículo

sarcoplasmático: SERCA2, fosfolambam (PLB), fosfolambam fosforilado na serina 16

(fosfo-Ser16-PLB) e fosfolambam fosforilado na treonina 17 (fosfo-Thr17-PLB); na

defosforilação de diferentes proteínas: proteína fosfatase 1 (PP1) e 2A (PP2A) e do

trocador Na+/Ca2+ (NCX, proteína responsável pela extrusão de Ca2+ da célula) foram

analisadas por meio da técnica de eletroforese de proteínas (Western-blot) dos

ventrículos de camundongos controle e KO, sedentários e treinados.

4.13.1 Preparação dos homogenatos dos ventrículos

Os ventrículos dos animais foram homogeneizados por meio de

homogeneizador Polytron (PT-K Brinkman Instruments) em volumes (9X seu peso)

de tampão de lise hipotônico contendo tampão de fosfato de potássio 50 mM (pH

7,0), sacarose 0,3 M, DTT 0,5 mM, EDTA 1 mM (pH 8,0), PMSF 0,3 mM, NaF 10 mM

e coquetel de inibidor de fosfatase (1:100; Sigma-Aldrich-EUA). O processo de

homogeneização foi realizado três vezes durante dez segundos com intervalos de 20

segundos entre as homogeneizações. Todo o processo foi realizado a 4oC. O

homogenato foi centrifugado a 12.000 rpm por vinte minutos a 4oC. O sobrenadante

foi então transferido para tubos de 1,5 mL. A concentração de proteína das amostras

foi analisada por meio do método de Bradford (Biorad-EUA). Alíquotas dos

homogenatos foram armazenadas em freezer –80oC até serem utilizadas.
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4.13.2 Western Blot

As amostras foram solubilizadas a uma concentração final de 1% de SDS

(sodium- dodecyl- sulfate) e em seguida as proteínas presentes nas amostras foram

separadas eletroforeticamente em gel de SDS –poliacrilamida (6 e 10%, dependendo

do peso molecular da proteína a ser estudada). As proteínas foram transferidas para

uma membrana de nitrocelulose em tampão de transferência contendo Tris 25 mM,

glicina 192 mM, metanol 20% e SDS 0,1%. As membranas foram lavadas duas vezes

com solução tampão (TBS: Tris 10mM pH 7,6 e NaCl 150 mM). Em seguida, o

bloqueio dos sítios antigênicos inespecíficos foi realizado por meio de uma mistura

contendo TBS com o detergente tween 20 (0,1%) e leite desnatado (5%) por 120

minutos em temperatura ambiente (20-25oC) com agitação constante. A membrana,

então, foi incubada com o anticorpo primário diluído na solução bloqueadora (TBS e

albumina 3%) a 4oC por 12 horas com agitação constante. Após a incubação com o

anticorpo primário, a membrana foi lavada três vezes em solução de TBS-T. Em

seguida, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário em solução

bloqueadora (TBS-T e leite desnatado 1%) por uma hora e meia em temperatura

ambiente com agitação constante. Após a incubação com o anticorpo secundário, a

membrana foi lavada três vezes em solução de TBS-T para remover o excesso de

anticorpo. Por fim, a imuno-detecção foi realizada por meio do método de

quimioluminescência de acordo com as instruções do fabricante (Enhancer Chemi-

Luminescence, Amersham Biosciences, NJ-USA).

Como anticorpos primários foram utilizados os seguintes anticorpos:

§ Canais para rianodina, camundongo IgG1 (Affinity BioReagents, CO-EUA):

A titulação utilizada foi de 1:5000.

§ Fosfo-Canais para rianodina 2 (Ser-2809), coelho IgG1 (Badrilla, Leeds-

UK): A titulação utilizada foi de 1:2000.

§ SERCA2, camundongo IgG1 (Affinity BioReagents, CO-EUA): A titulação

utilizada foi de 1:2500.

§ Fosfolambam, camundongo IgG2a (Affinity BioReagents, CO-EUA): A

titulação utilizada foi de 1:500.

§ Fosfo-fosfolambam (ser 16), coelho IgG (RDI Incorporation, NJ-EUA): A

titulação utilizada foi de 1:5000.
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§ Fosfo-fosfolambam (thr 17), coelho IgG (Badrilla, Leeds-UK): A titulação

utilizada foi de 1:5000.

§ Trocador Na+/Ca2+, camundongo IgM (Affinity BioReagents, CO-EUA): A

titulação utilizada foi de 1:2000.

§ Proteína fosfatase 1, coelho IgG (Upstate, Lake Placid-NY): A titulação

utilizada foi de 1:1000.

§ Proteína fosfatase 2A, coelho IgG (Upstate, Lake Placid-NY): A titulação

utilizada foi de 1:1000.

Como anticorpo secundário, foram utilizados anticorpos conjugados a

peroxidase (IgG anti-camundongo ou anti-coelho, ECL, Amersham Biosciences, NJ-

EUA) anti os anticorpos primários, utilizados na titulação de 1:10000.

As análises quantitativas dos blots foram realizadas por meio do programa

Scion Image (Scion Corporation based on NIH image).

4.14 Análise estatística

Os dados foram representados na forma de média + erro padrão da

média.

As variáveis obtidas no teste de tolerância ao esforço físico e no

ecocardiograma, a pressão arterial caudal, a freqüência cardíaca de repouso e o

peso corporal foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas

vias para medidas repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey (Statistica software,

StatSoft, Inc.,Tulsa, OK, USA). Onde consideramos como vias o genótipo (controle e

KO) e o treinamento físico (sedentário e treinado).

As variáveis morfológicas e morfométricas cardíacas, o tônus simpático,

as catecolaminas plasmáticas, a expressão das proteínas cardíacas e a

quantificação do número de capilares por fibra foram comparados entre os grupos

pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (Statistica

software, StatSoft, Inc.,Tulsa, OK, USA).

Para todas as análises, foi adotado como nível de significância p ≤0,05.
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5. RESULTADOS

5.1 Tolerância à realização de esforço físico

Antes e após o período experimental, foram realizados testes de exercício

progressivo escalonado até a exaustão em esteira rolante, onde foi observada a

variável distância total percorrida para avaliação da capacidade máxima de

realização de esforço físico.

Os resultados referentes à tolerância à realização de esforço físico estão

apresentados na FIGURA 5. Observando os dados dos testes realizados no período

pré-experimental, podemos verificar que não houve diferença significante entre os

grupos estudados aos três meses de idade. No entanto, aos cinco meses de idade,

fase inicial da disfunção cardíaca, o grupo KO que permaneceu sedentário

desenvolveu intolerância à realização de esforço físico, ou seja, quando comparado

ao seu resultado pré-período experimental ou ao grupo controle sedentário,

apresentou diminuição significante da distância máxima percorrida, corroborando

dados prévios de estudo realizado com os animais KO (BRUM et al., 2002).

O treinamento físico aumentou significantemente a tolerância à realização

de esforço físico no grupo controle, corroborando dados da literatura

(EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER, 2003). Interessante, no grupo KO, o

treinamento físico preveniu o estabelecimento da intolerância à realização de esforço

físico. Note que o grupo KO que realizou o treinamento físico não apresentou

diferença significante na distância máxima percorrida quando comparado ao grupo

controle e, além disso, aumentou significantemente a distância máxima percorrida

quando comparado ao dado do seu próprio grupo aos três meses de idade.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias para medidas
repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

FIGURA 5- Distância percorrida em metros (m) durante teste de capacidade

máxima de realização de exercício físico pré e pós-período

experimental (PE) dos grupos controle sedentário (CONT SED),

controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

5.2 Medidas Cardiovasculares

5.2.1 Evolução da pressão arterial caudal e freqüência cardíaca

Ao longo do período experimental, semanalmente, foram realizadas as

medidas da pressão arterial e freqüência cardíaca pelo método de pletismografia de

cauda. A medida era realizada no dia em que os camundongos não treinavam, sendo

que a primeira medida foi realizada na semana anterior ao início do treinamento

físico e a última medida na semana posterior a última semana de treinamento físico.

Como podemos observar na FIGURA 6, não houve diferença significante

entre os grupos, ao longo das semanas. Cabe ressaltar que a pressão arterial de

repouso do grupo KO era semelhante a do grupo controle, demonstrando que esses

animais não desenvolvem hipertensão arterial mesmo na presença da hiperatividade

simpática.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias para medidas
repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

FIGURA 6- Evolução da pressão arterial caudal (PA) ao longo do período

experimental (PE) nos grupos controle sedentário (CONT SED),

controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

Em relação à freqüência cardíaca, observou-se a taquicardia característica

deste modelo de cardiomiopatia nos camundongos KO (FIGURA 7). O treinamento

físico reduziu a freqüência cardíaca do grupo controle, a qual passou a ser

estatisticamente significante a partir da quarta semana de treinamento físico e

confirma, portanto, a eficácia deste protocolo de treinamento físico em promover as

adaptações aeróbias no grupo controle.

Interessante, o treinamento físico reduziu a freqüência cardíaca dos

camundongos KO, trazendo-a para valores semelhantes aos do grupo controle

sedentário. Assim como observado no grupo controle treinado, a bradicardia de

repouso no grupo KO treinado também ocorreu a partir da quarta semana de

treinamento físico.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias para medidas
repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

FIGURA 7- Evolução da freqüência cardíaca (FC) ao longo do período experimental

(PE) nos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

5.2.2 Avaliação da função sistólica pré e pós-período experimental

A avaliação da função sistólica foi realizada por meio da avaliação

ecocardiográfica. Importante lembrar que os animais foram anestesiados com o

anestésico volátil halotano (1% com fluxo 1 L/min), o que permitiu a manutenção da

freqüência cardíaca em valores semelhantes tanto entre os grupos, como entre os

testes pré e pós-período experimental, para evitar a influência da mesma sobre os

índices de contratilidade cardíaca.

Podemos observar na FIGURA 8, que aos três meses de idade não foram

observadas diferenças significantes na fração de encurtamento (FS) entre os grupos

estudados. No entanto, aos cinco meses de idade, os camundongos KO

apresentaram disfunção sistólica, ou seja, apesar de não ter havido diferença

significante na FS entre os testes pré e pós-período experimental do grupo KO

sedentário, os camundongos KO apresentaram, aos cinco meses de idade, a FS

diferente do grupo controle sedentário. O treinamento físico apresentou um efeito

preventivo sobre a disfunção contrátil do grupo KO, já que impediu a redução da FS
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do grupo KO treinado. Além disso, a FS do grupo KO sedentário no teste pós-período

experimental foi estatisticamente diferente da FS do grupo KO treinado no teste pós-

período experimental, mais uma vez, confirmando o efeito preventivo do treinamento

físico sobre a disfunção sistólica apresentada pelos camundongos KO.

Além de prevenir o desenvolvimento da disfunção sistólica no grupo KO, o

treinamento físico aumentou significantemente a FS do grupo controle.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias para medidas
repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

FIGURA 8- Dados da fração de encurtamento (FS) pré e pós-período experimental

(PE) dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

5.2.3 Avaliação do tônus simpático cardíaco por meio de bloqueio

farmacológico e registro do eletrocardiograma

Para confirmar a hiperatividade simpática dos camundongos KO e verificar

se o treinamento físico reduziria essa hiperatividade, no presente projeto foi proposta

a avaliação da atividade simpática por dois diferentes métodos: a) bloqueio

farmacológico dos receptores muscarínicos e â-adrenérgicos para estimativa do

tônus simpático cardíaco; b) quantificação da concentração de noradrenalina

plasmática.
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Na FIGURA 9, podemos observar que o grupo KO sedentário apresentou

aumento do tônus simpático cardíaco quando comparado ao grupo controle

sedentário, o que já era esperado nesse modelo, confirmando, portanto, a

hiperatividade simpática. O treinamento físico reduziu significantemente o tônus

simpático cardíaco nos grupos controle e KO.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 9- Tônus simpático cardíaco nos grupos controle sedentário (CONT SED),

controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

5.2.4 Análise da concentração plasmática de noradrenalina

A quantificação da concentração de noradrenalina plasmática foi utilizada

com o intuito de confirmar a hiperatividade simpática dos camundongos KO e

verificar se o treinamento físico reduziria essa hiperatividade. No entanto, como

podemos verificar na FIGURA 10, não foram observadas diferenças significantes

entre os grupos controle sedentário e KO sedentário, assim como também não

observamos diferença entre os grupos sedentários e treinados, sendo apenas o

grupo KO treinado diferente do grupo controle sedentário.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 10- Concentração plasmática de noradrenalina (NP) nos grupos controle

sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

5.3 Avaliação do peso corporal ao longo do período experimental e peso

das gorduras epididimal e retro-peritoneal

Com o objetivo de acompanhar os animais e verificar se o peso corporal

seria um bom parâmetro para correção das análises morfométricas cardíacas e do

peso das gorduras epididimal e retro-peritoneal, o peso corporal dos animais foi

acompanhado semanalmente e pode ser observado na FIGURA 11. Não houve

diferença significante intra ou inter-grupos ao longo do período experimental.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias para medidas
repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

FIGURA 11- Evolução do peso corporal (PC) ao longo do período experimental dos

grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

Ao final dos experimentos, os animais foram sacrificados e as gorduras

epididimal e retro-peritoneal retiradas para pesagem e corrigidas pelo peso corporal e

pelo comprimento da tíbia. Como os resultados obtidos com o peso puro das

gorduras e com as correções pelo peso corporal e pelo comprimento da tíbia foram

semelhantes, serão mostrados apenas os resultados dos pesos puros das gorduras e

dos pesos das gorduras corrigidos pelo comprimento da tíbia (FIGURAS 12 e 13,

respectivamente).

Os camundongos KO sedentários apresentaram uma redução significativa

no peso das gorduras epididimal e retro-peritoneal quando comparados aos

camundongos controle sedentários (FIGURA 12).

O treinamento físico reduziu significativamente a quantidade de gordura

epididimal e retro-peritoneal nos camundongos controle, embora não tenha havido

modificação no peso corporal desses animais. Essa resposta é típica de treinamento

físico com predominância aeróbia onde ocorre perda de massa gorda com ganho de

massa magra não havendo, muitas vezes, alteração do peso corpóreo.

No entanto, o treinamento físico não alterou a quantidade de gordura

epididimal e retro-peritoneal no grupo KO.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 12- Peso das gorduras epididimal e retro-peritoneal dos grupos controle

sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 13- Peso das gorduras epididimal e retro-peritoneal corrigidas pelo

comprimento da tíbia dos grupos controle sedentário (CONT SED),

controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).
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5.4 Análises morfológicas e morfométricas cardíacas

5.4.1 Peso das câmaras cardíacas, diâmetro dos cardiomiócitos e fração

de colágeno cardíaco

Os pesos puros das câmaras cardíacas, não diferiram entre os grupos

estudados (FIGURA 14). Quando corrigidos pelo comprimento da tíbia, os pesos

permaneceram semelhantes entre os grupos (FIGURA 15). Porém, ao realizarmos a

análise da ultraestrutura cardíaca, observamos alterações interessantes nos

camundongos KO. O diâmetro dos cardiomiócitos estava significativamente

aumentado nos camundongos KO sedentários quando comparados aos

camundongos controle sedentários (FIGURA 16).

Interessante, o treinamento físico aumentou significantemente o diâmetro

dos cardiomiócitos nos grupos controle e KO.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 14- Peso das câmaras cardíacas dos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN). AT= átrios, VD= ventrículo direito, VE= ventrículo

esquerdo e P total= peso total do coração
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 15- Peso das câmaras cardíacas dos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN) corrigidos pelo comprimento da tíbia. AT= átrios,

VD= ventrículo direito, VE= ventrículo esquerdo e P total= peso total do

coração
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 16- Diâmetro dos cardiomiócitos dos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).
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A fração de colágeno cardíaco estava aumentada no grupo KO sedentário

em 32% (FIGURA 17). O treinamento físico não alterou a fração de colágeno

cardíaco em ambos os grupos.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 17- Fração de colágeno cardíaco dos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

5.5 Adaptações músculo-esqueléticas ao treinamento físico ou

sedentarismo

5.5.1 Quantificação do número de capilares por fibra

Com o objetivo de avaliar a possível rarefação vascular nos grupos KO e

verificar o efeito do treinamento físico sobre a capilarização tanto do grupo controle

quanto do grupo KO, realizamos o estudo da capilarização do músculo gastrocnêmio

direito (porção vermelha).
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Na FIGURA 18, podemos observar que o grupo KO apresentou um

número de capilares por fibra significantemente menor do que o grupo controle

sedentário. Porém, o treinamento físico foi capaz de reverter essa rarefação o que

deve ter contribuído significantemente para a melhora na tolerância ao esforço

nesses animais. Note que o grupo KO que realizou o treinamento físico apresentou a

razão capilar/fibra semelhante ao grupo controle treinado.

Além disso, o treinamento físico também aumentou significantemente a

capilarização do músculo gastrocnêmio no grupo controle, confirmando mais uma

vez a eficácia deste protocolo de treinamento físico em promover as adaptações

aeróbias no grupo controle.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 18- Razão capilares/fibra dos grupos controle sedentário (CONT SED),

controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

5.6 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na regulação

intracelular de Ca2+

Com o objetivo de determinar os possíveis mecanismos celulares

envolvidos na disfunção sistólica apresentada pelos camundongos KO, bem como

avaliar os possíveis mecanismos envolvidos nos benefícios do treinamento físico na
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função cardíaca dos animais controle e KO, estudamos a expressão das proteínas

cardíacas RYR, fosfo-Ser2809-RYR, SERCA2, PLB, fosfo-Ser16-PLB, fosfo-Thr17-PLB,

NCX, PP1 e PP2A. Na FIGURA 19, podemos ver os blots representativos de todas

as proteínas estudadas. Os resultados serão descritos a seguir.

FIGURA 19- Autoradiografias representativas da expressão das proteínas estudadas:

canal para rianodina (RYR), canal para rianodina na sua forma

fosforilada na serina 2809 (fosfo-Ser2809-RYR), Ca2+-ATPase (SERCA2),

fosfolambam (PLB), fosfolambam na sua forma fosforilada na serina 16

e na treonina 17 (fosfo-Ser16-PLB e fosfo-Thr17-PLB, respectivamente),

trocador Na+/Ca2+ (NCX) e proteínas fosfatases 1 e 2A (PP1 e PP2A,

respectivamente) em homogenato cardíaco dos grupos controle

sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN). As imagens foram

obtidas por meio da exposição das membranas a um filme fotográfico.
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5.6.1 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na liberação de Ca2+

pelo retículo sarcoplasmático

Para que a sístole ocorra de forma eficiente o Ca2+ que se encontra

armazenado no retículo sarcoplasmático precisa ser liberado para o citosol e os

principais mecanismos de liberação do Ca2+ são os canais para rianodina. Assim,

como podemos observar na FIGURA 20, não foram observadas diferenças

significantes na expressão de RYR no grupo KO e o treinamento físico também não

alterou a expressão de tal proteína nos grupos controle e KO. No entanto, a

expressão de fosfo-Ser2809-RYR estava significantemente aumentada no KO quando

comparado ao grupo controle (FIGURA 21). Importante ressaltar que diversos

autores têm demonstrado que a fosforilação do RYR é um mecanismo importante e

que está envolvido no aumento da liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático,

inclusive durante a diástole, o que pode levar a arritmias e morte súbita (MARKS,

2000).

O treinamento físico não alterou a fosforilação do RYR no grupo controle,

no entanto, reduziu a fosforilação do RYR no grupo KO, trazendo a expressão de

fosfo-Ser2809-RYR para valores próximos do grupo controle sedentário.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 20- Expressão do canal para rianodina (RYR) em homogenato cardíaco dos

grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 21- Expressão do canal para rianodina na sua forma fosforilada na serina

2809 (fosfo-Ser2809-RYR) em homogenato cardíaco dos grupos controle

sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

5.6.2 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na recaptação de Ca2+

pelo retículo sarcoplasmático

O Ca2+ que se encontrava no citosol, precisar ser retirado do meio

intracelular para que ocorra a diástole. Existem duas maneiras de retirar esse Ca2+

do meio intracelular: a) recaptando-o para o retículo sarcoplasmático ou b) enviando-

o para fora da célula. A recaptação pelo retículo sarcoplasmático é feita por meio da

Ca2+-ATPase da membrana do retículo sarcoplasmático (SERCA2). Já com relação a

extrusão de Ca2+ da célula, o principal mecanismo é o trocador Na+/Ca2+ (NCX).

Com relação à expressão de SERCA2 em camundongos, o grupo KO

apresentou esta expressão significantemente reduzida quando comparado ao grupo

controle (FIGURA 22). Esse resultado é interessante, pois demonstra que mesmo na

fase precoce da cardiomiopatia induzida por hiperatividade simpática observa-se

redução na expressão de SERCA2.
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Interessante foi o fato de o treinamento físico prevenir a diminuição na

expressão de SERCA2 (58% de aumento vs. KO SED), o que pode acarretar em

melhora na regulação de Ca2+ intracelular e função ventricular.

O treinamento físico não alterou a expressão de SERCA2 no grupo

controle.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 22- Expressão da Ca2+-ATPase (SERCA2) em homogenato cardíaco dos

grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

A atividade da SERCA2 é controlada pelo PLB, o qual, na sua forma

defosforilada, diminui a afinidade da SERCA2 pelo Ca2+. No entanto, a estimulação

β-adrenérgica induz fosforilação do PLB na serina 16 e na treonina 17, pela PKA e

CAMKII, respectivamente. Portanto, a fosforilação do fosfolambam é um indicador

funcional da recaptação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático.

Em relação à expressão de fosfolambam total não observamos diferença

significante entre os grupos estudados (FIGURA 23). Como podemos observar na

FIGURA 24, os camundongos KO sedentários apresentaram aumento significante na

expressão de fosfo-Ser16-PLB em relação aos camundongos controle e o

treinamento físico aumentou ainda mais esta expressão. Com relação aos
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camundongos controle, o treinamento físico também induziu aumento na expressão

de fosfo-Ser16-PLB.

No entanto, observando-se a FIGURA 25, nota-se que o grupo KO não

apresentou expressão de fosfo-Thr17-PLB diferente do grupo controle. O treinamento

físico não alterou a expressão de fosfo-Thr17-PLB nos grupos controle e KO.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

CONT KO

PL
B

(u
.a

.)

SED

TREIN

n=10 n=8 n=6 n=5

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 23- Expressão do fosfolambam (PLB) em homogenato cardíaco dos grupos

controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 24- Expressão do fosfolambam em sua forma fosforilada na serina 16

(fosfo-Ser16-PLB) em homogenato cardíaco dos grupos controle

sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 25- Expressão do fosfolambam em sua forma fosforilada na treonina 17

(fosfo-Thr17-PLB) em homogenato cardíaco dos grupos controle

sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).
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Um índice muito utilizado na literatura para associar a expressão de

SERCA2 e fosfolambam (PLB) à funcionalidade da recaptação de Ca2+ pelo retículo

sarcoplasmático é o cálculo da razão SERCA2/PLB. Na FIGURA 26 podemos

observar que não houve diferença na razão SERCA2/PLB nos camundongos KO em

relação aos camundongos controle. No entanto, interessante foi o resultado

observado para o treinamento físico no grupo KO. Observou-se um aumento

significante de 85% na razão SERCA2/PLB nos camundongos KO treinados quando

comparados aos camundongos KO sedentários. O treinamento físico não alterou a

razão SERCA2/PLB no grupo controle.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 26- Razão da expressão da Ca2+-ATPase pela expressão do fosfolambam

(SERCA2/PLB) em homogenato cardíaco dos grupos controle

sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN), KO

sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

Para que o relaxamento do ventrículo ocorra a contento, o Ca2+ que não

foi recaptado para o retículo sarcoplasmático, através da SERCA2 como já vimos,

precisa ser extruído da célula. Um dos mais importantes mecanismos de extrusão do

Ca2+ da célula é o NCX. Como podemos observar na FIGURA 27, a expressão desta

proteína encontra-se diminuída nos camundongos KO quando comparados aos
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camundongos controle. O treinamento físico não alterou a expressão de NCX nos

grupos controle e KO.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 27- Expressão do trocador Na+/Ca2+ (NCX) em homogenato cardíaco dos

grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

Como o conteúdo de Ca2+ no retículo sarcoplasmático depende da

recaptação de Ca2+ pela SERCA2 relativa a eliminação transsarcolemal de Ca2+ pelo

NCX, calculamos a razão SERCA2/NCX para todos os grupos estudados. Como

podemos observar na FIGURA 28, não houve diferença na razão SERCA2/NCX do

grupo KO sedentário quando comparado ao grupo controle sedentário. O treinamento

físico não alterou esta razão nos grupo controle e KO.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 28- Razão da expressão da Ca2+-ATPase pela expressão do trocador

Na+/Ca2+ (SERCA2/NCX) em homogenato cardíaco dos grupos

controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT TREIN),

KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

5.6.3 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na defosforilação de

outras proteínas

Com o objetivo de verificar o possível mecanismo responsável pela

hiperfosforilação do PLB na serina 16, realizamos o estudo da expressão das

proteínas fosfatases subtipo 1 e 2A, que são proteínas responsáveis pela

defosforilação de diversas outras proteínas. Como podemos observar nas FIGURAS

29 e 30, não foram observadas alterações significantes na expressão das proteínas

PP1 e PP2A, respectivamente. Portanto, não era a diminuição na expressão dessas

fosfatases a responsável pela hiperfosforilação do PLB. O treinamento físico não

alterou a expressão dessas fosfatases nos grupos controle e KO.
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 29- Expressão da proteína fosfatase 1 (PP1) em homogenato cardíaco dos

grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).
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Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de duas vias (ANOVA) com
post-hoc de Tukey.

FIGURA 30- Expressão da proteína fosfatase 2A (PP2A) em homogenato cardíaco

dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).
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6. DISCUSSÃO

Os principais resultados deste estudo foram que o treinamento físico:

a) preveniu o desenvolvimento da intolerância à realização de esforço

físico no grupo KO e aumentou significantemente a tolerância à realização de esforço

físico no grupo controle.

b) reduziu a freqüência cardíaca de repouso nos grupos controle e KO,

trazendo a freqüência cardíaca do grupo KO para valores próximos aos do grupo

controle sedentário.

c) reduziu o tônus simpático cardíaco nos grupos controle e KO.

d) preveniu a diminuição da fração de encurtamento no grupo KO e

aumentou significantemente a fração de encurtamento do grupo controle.

e) apesar de não modificar o peso das câmaras cardíacas, aumentou

significantemente o diâmetro dos cardiomiócitos em ambos os grupos.

f) reverteu a rarefação vascular apresentada pelo grupo KO e aumentou

significantemente a capilarização do músculo gastrocnêmio no grupo controle.

g) restaurou a expressão de proteínas envolvidas na liberação e

recaptação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático no grupo KO e apenas aumentou a

expressão de fosfo-Ser16-PLB no grupo controle.

6.1 Tolerância à realização de esforço físico

A incapacidade de realizar exercício físico sem desconforto é um dos

primeiros sintomas observados em pacientes com insuficiência cardíaca e,

normalmente, está relacionado à disfunção cardíaca e à severidade da doença

(NEGRÃO et al., 2001).

A intolerância a realização de esforço físico é definida como a redução da

capacidade de realizar exercício físico dinâmico, com grandes grupos musculares,

devido à dispnéia e fadiga. Por esse motivo, realizamos um teste progressivo

escalonado até a exaustão com o objetivo de verificar a intolerância à realização de

esforço nos camundongos KO e verificar se o treinamento físico preveniria seu

estabelecimento.

Os resultados obtidos são interessantes e corroboram os achados da

literatura, onde se observa intolerância aos esforços em portadores de doenças
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cardíacas (HAMBRECHT et al., 1997). Importante salientar que aos três meses de

idade (fase inicial da cardiomiopatia) não foram observadas diferenças entre os

grupos controle e KO, no entanto, aos cinco meses de idade (fase onde a

cardiomiopatia já está estabelecida), o grupo KO desenvolveu intolerância à

realização de esforço físico, corroborando os dados da literatura que mostram

associação entre a incapacidade de realização de esforço físico e a severidade da

doença (NEGRÃO et al., 2001).

Como esperado, o treinamento físico aumentou a tolerância à realização

de esforço nos grupos controle e KO. Os mecanismos envolvidos nessa melhora da

tolerância à realização do esforço podem estar associados a fatores centrais

(cardiovasculares) e periféricos (muscular-esquelético). Na literatura, a maioria dos

trabalhos clínicos realizados em portadores de insuficiência cardíaca tem observado

que o aumento na tolerância ao esforço está associado a uma melhora na

capacidade oxidativa do músculo esquelético (HAMBRECHT et al., 1997), assim

como no fluxo sangüíneo para o músculo (ROVEDA et al., 2003) e em sua

capilarização (HAMBRECHT et al., 1997). Já em relação a melhora da função

ventricular, poucos estudos mostram uma associação entre melhora na tolerância ao

esforço e melhora da função ventricular (SULLIVAN, KNIGHT, HIGGINBOTHAM &

COBB, 1989). No entanto, a não observação de melhora na função cardíaca após

treinamento físico aeróbio, talvez se deva a dificuldades metodológicas, já que

Rodrigues e colaboradores verificaram melhora na função cardíaca de indivíduos

submetidos a seis meses de treinamento físico aeróbio de intensidade moderada, por

meio de doppler tecidual, porém, essa melhora não foi observada por meio de

ecocardiograma padrão (RODRIGUES, DE MELO COSTA, ALVES, FERREIRA DA

SILVA, PICARD, ANDRADE, MATHIAS JUNIOR & NEGRÃO, 2006).

No presente modelo de cardiomiopatia induzida por hiperatividade

simpática, observamos que o treinamento físico impediu a queda da fração de

encurtamento, mantendo, portanto, a função sistólica aos cinco meses de idade (ver

FIGURA 8) e aumentou a capilarização dos camundongos KO treinados (ver

FIGURA 18) prevenindo a rarefação vascular observada nos camundongos KO

sedentários. Portanto, a melhora na tolerância ao esforço pós-treinamento físico em

camundongos KO deve-se provavelmente, tanto as adaptações periféricas como o
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aumento da capilarização muscular, quanto à adaptações centrais, já que o

treinamento físico preservou a função sistólica dos animais KO.

O grupo controle apresentou tanto melhora na função sistólica (ver

FIGURA 8) como aumento na capilarização da musculatura esquelética (ver FIGURA

18), após o período de treinamento físico. Assim, poderíamos atribuir a melhora na

tolerância à realização de esforço físico a ambas as respostas. No entanto, os

benefícios do treinamento físico na tolerância à realização de esforço em indivíduos

saudáveis têm sido fortemente atribuídos à adaptações na circulação periférica e na

musculatura esquelética do que à adaptações na performance cardíaca (HAGG,

WANDT, BERGSTROM, VOLKMANN & GAN, 2005), embora essa resposta ainda

seja controversa (RODRIGUES et al., 2006).

6.2 Medidas Cardiovasculares

6.2.1 Evolução da pressão arterial caudal e freqüência cardíaca

Apesar de a hiperatividade simpática levar a um quadro de vasoconstrição

periférica na insuficiência cardíaca, a pressão arterial é mantida (nas insuficiências

cardíacas de origem não hipertensiva) devido a concomitante diminuição no débito

cardíaco (ZUCKER, SCHULTZ, LI, WANG, WANG & PATEL, 2004). Nesse sentido,

os achados do presente trabalho, corroboram os achados da literatura.

Com relação ao efeito do treinamento físico na pressão arterial, mais uma

vez, os resultados do presente trabalho estão de acordo com os achados da

literatura. Tem sido demonstrado que o treinamento físico aeróbio não modifica a

pressão arterial de indivíduos normotensos, bem como de animais de

experimentação (EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER, 2003; MEDEIROS, OLIVEIRA,

GIANOLLA, CASARINI, NEGRÃO & BRUM, 2004; NEGRÃO et al., 1993).

Importante ressaltar que em 1973, BUÑAG publicou trabalho mostrando a

confiabilidade desse tipo de registro da pressão arterial caudal. Além disso, foram

realizados previamente no nosso laboratório, alguns testes para verificar a

fidedignidade desse protocolo de medida indireta. Nos mesmos camundongos (n=5),

foram realizadas medida de pressão arterial caudal simultânea a medida direta de

pressão arterial, por meio de uma cânula na artéria carótida. Os resultados foram

bastante semelhantes, mostrando que os valores de pressão arterial caudal,
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aproximam-se dos valores de pressão arterial sistólica (118,09 + 13,72 e 126,09 +

5,76 respectivamente), não apresentando diferenças estatísticas significantes, o que

mostra a fidedignidade do sistema de registro indireto de pressão arterial caudal.

Já em relação aos valores de freqüência cardíaca, observou-se a

taquicardia basal, a qual é característica deste modelo de cardiomiopatia induzida

por hiperatividade simpática em camundongos KO (BRUM et al., 2002).

O grupo controle treinado apresentou bradicardia de repouso a partir da

quarta semana de treinamento físico, o que é um bom parâmetro funcional, indicativo

da eficácia do protocolo de treinamento físico utilizado, corroborando estudos da

literatura realizados em camundongos (EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER, 2003),

ou mesmo em outras espécies (MEDEIROS et al., 2004; SCHEUER & TIPTON,

1977).

Com relação ao grupo KO, o treinamento físico reduziu a freqüência

cardíaca basal, a partir da quarta semana. Interessante, a partir da quinta semana de

treino, a freqüência cardíaca basal do grupo KO já estava em valores próximos da

freqüência cardíaca do grupo controle sedentário. Esse resultado é importante e

relevante, pois os efeitos deletérios cardíacos nessa cardiomiopatia, tais como,

remodelamento com degradação de cardiomiócitos, estão associados à taquicardia

crônica (BRUM et al., 2002). Além disso, a freqüência cardíaca aumentada eleva o

gasto energético do miocárdio e diminui a produção de AMP cíclico (PERREAULT,

SHANNON, KOMAMURA, VATNER & MORGAN, 1992). Com isso se observa

aumento paralelo do consumo de oxigênio pelo tecido cardíaco.

Os valores elevados da freqüência cardíaca também emergem como um

preditor independente de mortalidade na população em geral (DYER, PERSKY,

STAMLER, PAUL, SHEKELLE, BERKSON, LEPPER, SCHOENBERGER &

LINDBERG, 1980; KANNEL, KANNEL, PAFFENBARGER JUNIOR & CUPPLES,

1987) e em grupos especiais como hipertensos (GILLMAN, KANNEL, BELANGER &

D'AGOSTINO, 1993). Têm-se sugerido também, que uma das razões para a

freqüência cardíaca elevada ser considerada um fator independente de mortalidade é

sua ação direta no desenvolvimento de aterosclerose coronária por reduzir o tempo

de diástole e conseqüentemente a perfusão do miocárdio (BEERE, GLAGOV &

ZARINS, 1984).
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Os resultados obtidos no presente estudo, portanto, confirmam que o

treinamento físico foi eficaz em diminuir a freqüência cardíaca, o que acarreta no

aumento do volume sistólico (SHI, STEVENS, FORESMAN, STERN & RAVEN,

1995), na diminuição do duplo produto, uma estimativa do consumo de oxigênio pelo

miocárdio (WISLOFF, LOENNECHEN, FALCK, BEISVAG, CURRIE, SMITH &

ELLINGSEN, 2001) diminuindo a progressão da falência cardíaca (HASENFUSS,

HOLUBARSCH, BLANCHARD, MULIERI, ALPERT & JUST, 1989).

6.2.2 Avaliação da função sistólica

Características fundamentais de melhora no quadro da síndrome da

insuficiência cardíaca são aumentos dos valores de fração de ejeção e de

encurtamento utilizados como índices de função sistólica (CURTIS, SOKOL, WANG,

RATHORE, KO, JADBABAIE, PORTNAY, MARSHALKO, RADFORD & KRUMHOLZ,

2003). Pode-se observar em pacientes acometidos pela insuficiência cardíaca, uma

diminuição acentuada desses índices dependendo da gravidade do quadro. Isto

acontece, pois, o suporte adrenérgico que em curto prazo proporcionava aumentos

da freqüência e força de contração cardíacos, em longo prazo provoca danos ao

tecido cardíaco o que impossibilita a manutenção adequada das funções de

contração e relaxamento do coração devido ao remodelamento maléfico

(GOLDSMITH, FRANCIS & COHN, 1985; KAYE, LEFKOVITS, JENNINGS, BERGIN,

BROUGHTON & ESLER, 1995).

Um tratamento específico, como, por exemplo, com β-bloqueadores, pode

reverter ou minimizar o remodelamento maléfico associado à insuficiência cardíaca

(KATZ, 1990b), por diminuir a estimulação β-adrenérgica cardíaca (BRISTOW et al.,

1986). No entanto, o efeito de tratamentos não farmacológicos, como, por exemplo, o

treinamento físico, na função sistólica de portadores de insuficiência cardíaca, ainda

não está bem esclarecido.

O efeito do treinamento físico na função sistólica ainda é controverso na

literatura. A maioria dos trabalhos mostra apenas manutenção da fração de

encurtamento em sujeitos saudáveis após período de treinamento físico (KEMI,

HARAM, LOENNECHEN, OSNES, SKOMEDAL, WISLOFF & ELLINGSEN, 2005).

Por outro lado, alguns trabalhos mostram pequeno, mas significante aumento na
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função sistólica (GIANNUZZI, TAVAZZI, TEMPORELLI, CORRA, IMPARATO,

GATTONE, GIORDANO, SALA, SCHWEIGER & MALINVERNI, 1993; GIANNUZZI,

TEMPORELLI, CORRA & TAVAZZI, 2003). De fato, recentemente, RODRIGUES et

al. (2006) demonstraram que o treinamento físico aumentou a fração de

encurtamento do ventrículo esquerdo, medida por doppler tecidual, em jovens, mas o

mesmo resultado não foi obtido pelo ecocardiograma padrão. Esses achados

demonstram que talvez o ecocardiograma não seja uma medida sensível para

detectar pequenos aumentos obtidos na função sistólica após treinamento físico.

O treinamento físico aumentou significantemente a fração de

encurtamento do grupo controle. Como este aumento foi de grande amplitude (32%),

ele pôde ser detectado pela realização de um ecocardiograma padrão.

Os camundongos KO utilizados no presente estudo não apresentaram a

fração de encurtamento diferente do grupo controle aos três meses de idade. No

entanto, aos cinco meses de idade, o grupo KO desenvolveu disfunção sistólica. A

fração de encurtamento do grupo KO treinado aos cinco meses de idade, não foi

diferente da fração de encurtamento aos três meses de idade. Portanto, o não

aumento da fração de encurtamento talvez se deva ao método de avaliação utilizado

(ecocardiograma padrão). No entanto, interessante foi o fato de o treinamento físico

prevenir o desenvolvimento da disfunção sistólica no grupo KO. Assim, o treinamento

físico numa fase precoce da cardiomiopatia, exerceu efeitos benéficos sobre a

função cardíaca.

6.2.3 Avaliação do tônus simpático cardíaco por meio de bloqueio

farmacológico e registro do eletrocardiograma

Estudos prévios têm sugerido que a ativação crônica do sistema nervoso

simpático tem papel fundamental na patogênese da insuficiência cardíaca. De fato, a

atividade nervosa simpática tem relação direta com a severidade e o prognóstico da

doença (COHN et al., 1984; NEGRÃO et al., 2001). Além disso, a hiperatividade

simpática ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta a vasoconstrição

periférica, a ocorrência de arritmias ventriculares e o risco de morte súbita (STEIN et

al., 1995). Na prática clínica, o uso de terapia anti-adrenérgica no tratamento da

insuficiência cardíaca é obrigatório, já que está associado à melhora na função
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cardíaca, remodelamento cardíaco e aumento da sobrevida dos pacientes (SUN, HU,

WANG, HU & ZHOU, 2005).

O treinamento físico tem sido prescrito como terapia não farmacológica na

insuficiência cardíaca e seus benefícios incluem diminuição da atividade nervosa

simpática (ROVEDA et al., 2003), melhora na classe funcional, tolerância à

realização de esforço físico e qualidade de vida (BELARDINELLI et al., 1999;

JONSDOTTIR et al., 2006). Nesse sentido, o treinamento físico, pode,

potencialmente, ter um papel adicional, já que os pacientes mesmo quando

corretamente medicados, apresentam ainda alguns sintomas (MCALISTER,

LAWSON, TEO & ARMSTRONG, 2001).

Os dados obtidos no presente estudo corroboram esses achados da

literatura. O grupo KO sedentário apresentou aumento significante do tônus

simpático cardíaco, mais uma vez, confirmando a hiperatividade simpática e

justificando a taquicardia de repouso observada nesses animais. No entanto, o

treinamento físico reduziu significantemente o tônus simpático cardíaco nos grupos

controle e KO, sendo, portanto, a redução do tônus simpático uma das explicações

para a bradicardia de repouso observada nos grupos treinados a partir da quarta

semana de treinamento físico.

A bradicardia de repouso observada após período de treinamento físico é

consenso na literatura e tem sido considerada como um eficiente marcador do efeito

do treinamento físico nos ajustes cardiovasculares promovidos pelo treinamento

físico aeróbio, tanto em animais (DE ANGELIS, WICHI, JESUS, MOREIRA,

MORRIS, KRIEGER & IRIGOYEN, 2004; EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER, 2003)

como em humanos (KATONA, MCLEAN, DIGHTON & GUZ, 1982). No entanto, os

mecanismos envolvidos nessa bradicardia de repouso ainda são controversos e

parecem ser fortemente dependentes da modalidade de treinamento físico utilizada.

Em estudos anteriores realizados no nosso laboratório onde ratos foram submetidos

a um período de treinamento físico com natação, a bradicardia de repouso foi

explicada pelo aumento da atividade vagal (MEDEIROS et al., 2004), por outro lado a

bradicardia de repouso observada em ratos que realizaram treinamento físico em

esteira rolante, foi justificada pela redução da freqüência cardíaca intrínseca

(NEGRÃO, MOREIRA, SANTOS, FARAH & KRIEGER, 1992; SCHAEFER, ALLERT,
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ADAMS & LAUGHLIN, 1992) ou pela redução da condução átrio-ventricular (STEIN,

MEDEIROS, ROSITO, ZIMERMAN & RIBEIRO, 2002) em homens e ratos. No

presente estudo, não se pretendeu estudar os mecanismos responsáveis pela

bradicardia de repouso após o período de treinamento físico, mas sim, confirmar o

aumento no tônus simpático cardíaco no grupo KO e verificar se o treinamento físico

o reduziria. Por isso, os outros mecanismos possivelmente envolvidos nessa

bradicardia, tais como a atividade vagal e a freqüência cardíaca intrínseca não foram

estudadas. Dessa forma, não podemos afirmar que a bradicardia observada tanto

nos camundongos controle quanto nos camundongos KO deva-se, apenas, a

redução do tônus simpático cardíaco.

6.2.4 Análise da concentração plasmática de noradrenalina

A análise da concentração plasmática de noradrenalina foi utilizada com o

intuito de confirmar os dados obtidos de tônus simpático, no entanto, isso não foi

possível. Apesar de a representação gráfica dos dados de noradrenalina plasmática

sugerirem um aumento no grupo KO sedentário quando comparado ao grupo

controle sedentário, a diferença não foi significante (p=0,38). Uma possível

explicação para isso pode ser devido ao estresse na hora do sacrifício dos animais.

O momento do sacrifício é bastante estressante para os animais, ou seja, o barulho

no laboratório, o cheiro de sangue e a movimentação dos experimentadores

interferem no comportamento do camundongo. E como a liberação de noradrenalina

acontece de forma rápida, pode ter havido uma grande liberação no momento do

sacrifício, o que impossibilitou a obtenção de resultados fidedignos.

Diversos trabalhos na literatura mostram que os níveis de noradrenalina

plasmática estão aumentados na insuficiência cardíaca. Em 1992, MATTIOLI,

MODENA, MASCIOCCO, FANTINI e MATTIOLI relacionaram o nível de

noradrenalina plasmática a gravidade da doença, mostrando que quanto maior a

concentração de noradrenalina, menor a fração de encurtamento. Portanto, acredita-

se que a forma em que o sacrifício dos animais foi realizado, não propiciou a

obtenção de resultados fidedignos com relação à concentração de noradrenalina

plasmática. Os resultados obtidos nos grupos treinados confirmam esta hipótese, já

que tanto o grupo controle treinado, quanto o grupo KO treinado não apresentaram a
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concentração plasmática de noradrenalina diferente dos respectivos grupos

sedentários.

Durante a realização da atividade física ocorre um aumento da atividade

simpato-adrenal que provavelmente resulta da ativação do centro simpático tanto

pelo comando central quanto pela contração dos músculos em atividade (KJAER,

SECHER & GALBO, 1987). Ambos os mecanismos, diminuem, logo após a atividade

e a concentração plasmática de noradrenalina diminui para os níveis de repouso logo

após o término da atividade física (BORSHEIM, KNARDAHL, HOSTMARK & BAHR,

1998).

O treinamento físico tem sido prescrito como terapia não farmacológica na

insuficiência cardíaca por propiciar benefícios aos pacientes, tais como diminuição da

atividade nervosa simpática e dos níveis de noradrenalina circulante, o que acarreta

na melhora da classe funcional (JONSDOTTIR et al., 2006). De fato, foi observada

diminuição da atividade nervosa simpática muscular, avaliada por meio de

microneurografia em pacientes com insuficiência cardíaca, após quatro meses de

treinamento físico de baixa intensidade (ROVEDA et al., 2003). A redução da

atividade nervosa simpática após treinamento físico apresenta boa correlação com o

prognóstico, já que, recentemente, observou-se que a atividade nervosa simpática

muscular é um preditor independente de mortalidade em pacientes com insuficiência

cardíaca (SANTOS, ALVES, RONDON, BARRETTO, MIDDLEKAUFF & NEGRÃO,

2005).

Alguns cuidados serão tomados no nosso laboratório para a realização

dos próximos sacrifícios e, esperamos assim, obter resultados mais fidedignos com

relação à concentração de noradrenalina circulante.

6.3 Avaliação do peso corporal ao longo do período experimental e peso

das gorduras epididimal e retro-peritoneal

Já é consenso na literatura que alterações no sistema nervoso autônomo

podem exercer influência no metabolismo de gorduras (PETERSON, ROTHSCHILD,

WEINBERG, FELL, MCLEISH & PFEIFER, 1988). A hiperatividade simpática pode

levar a uma maior quebra de gordura (CHARON, DUPUY, MARIE & BAZIN, 1995)

contribuindo para a homeostase energética.
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Dessa forma, os resultados obtidos no presente estudo corroboram os

dados da literatura, à medida que os animais KO apresentaram diminuição do peso

das gorduras retro-peritoneal e epididimal, devido ao efeito da hiperatividade

simpática.

O treinamento físico está associado ao aumento no gasto energético, o

que promove mudanças na composição e no peso corporal, sem que haja mudança

nos hábitos alimentares (STIEGLER & CUNLIFFE, 2006). Portanto, a perda de

gordura corporal após período de treinamento físico aeróbio também é consenso na

literatura (MOUGIOS, KAZAKI, CHRISTOULAS, ZIOGAS & PETRIDOU, 2006).

Assim, o menor peso das gorduras retro-peritoneal e epididimal nos camundongos

controle treinados, quando comparados aos camundongos controle sedentários já era

esperado.

Por outro lado, o treinamento físico não alterou a quantidade de gordura

retro-peritoneal e epididimal no grupo KO. Uma possível explicação para esse

resultado é que a hiperatividade simpática promove lipólise e, portanto, o grupo KO,

já possuia uma quantidade de gordura corporal menor quando comparado ao grupo

controle e o treinamento físico não alterou essa quantidade de gordura, que já estava

reduzida no grupo KO.

6.4 Análises morfológicas e morfométricas cardíacas

6.4.1 Peso das câmaras cardíacas, diâmetro dos cardiomiócitos e fração

de colágeno cardíaco

Diversos fatores estão associados ao remodelamento ventricular, tais

como a hiperatividade do sistema nervoso simpático e do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, dilatação da câmara e mudanças em sua morfologia

levando à disfunção mecânica na contração e relaxamento ventricular (SAKATA,

MOCHIZUKI, YOSHIDA, NAWADA, OHBAYASHI, ISHIKAWA & TAMEKIYO, 2000;

ZHU, ZHU, LU, WANG, WANG & YAO, 2003). Nesse processo são observadas

alterações histopatológicas, como fibrose, hipertrofia, além de miocitólise.

A hipertrofia dos cardiomiócitos se dá devido a mecanismos

compensatórios para manter normalizada a função cardíaca (LORELL &

CARABELLO, 2000). Pensando assim, este poderia ser um processo benéfico para o
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coração em falência, porém, fatores de crescimento, tais como TGF-β1 e a

angiotensina II, que aumentam o tamanho da célula desencadeiam várias respostas

deletérias ao tecido cardíaco. O processo de hipertrofia, entre outros fatores,

aumenta o desgaste energético devido à baixa difusão do oxigênio para as fibras

hipertrofiadas. Além disso, a tensão intramiocardial pode reduzir a perfusão

coronária, o que exacerba ainda mais um estado de escassez de energia. Esse

processo culmina em morte celular, o que aumenta ainda mais o trabalho dos

cardiomiócitos remanescentes, que hipertrofiam, tentando manter a função e acabam

desencadeando um círculo vicioso com aumento da progressão da falência cardíaca

(KATZ, 2000).

BRUM et al. (2002) demonstraram por meio de microscopia eletrônica que

aos quatro meses de idade, o coração do camundongo KO apresenta desarranjo

miofibrilar, degeneração de mitocôndrias e vacuolização. Apesar de não haver

diferença no peso das câmaras cardíacas, observou-se hipertrofia dos cardiomiócitos

remanescentes (BRUM et al., 2002). Assim, os resultados obtidos no presente

estudo corroboram os dados publicados por BRUM et al. (2002), já que não foram

observadas diferenças nos pesos das câmaras cardíacas, no entanto, observou-se o

aumento no diâmetro dos cardiomiócitos no grupo KO, quando comparado ao grupo

controle. De fato, o remodelamento parece ocorrer, pois quando a fração cardíaca de

colágeno foi quantificada, observou-se um aumento de 32% no grupo KO quando

comparado ao grupo controle.

Realmente, a progressão da insuficiência cardíaca é acompanhada pelo

aumento de colágeno intersticial cardíaco (SCHAPER, FROEDE, HEIN, BUCK,

HASHIZUME, SPEISER, FRIEDL & BLEESE, 1991). Esse aumento na fração de

colágeno é acompanhado por mudanças na natureza do colágeno. Mudanças mais

dramáticas são observadas em estágios finais da insuficiência cardíaca, em que o

colágeno tipo I, mais rígido, se sobrepões ao colágeno tipo III, mais elástico

(WEBER, 1997). Estas mudanças contribuem para a redução da complacência da

câmara. Shigeyama e colaboradores mostraram que o nível de expressão gênica de

colágeno correlaciona-se com a atividade nervosa simpática e, portanto, com a

gravidade da doença (SHIGEYAMA, YASUMURA, SAKAMOTO, ISHIDA,

FUKUTOMI, ITOH, MIYATAKE & KITAKAZE, 2005).
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Alguns estímulos têm sido sugeridos como fatores responsáveis pelo

aumento de colágeno no processo de falência cardíaca. Um deles é a ação de

muitos fatores de crescimento que estimulam o crescimento e a proliferação, tais

como o TGF-β1, o maior promotor de fibrose (CALDERONE, TAKAHASHI, IZZO

JUNIOR, THAIK & COLUCCI, 1995), a angiotensina II que também é promotora de

fibrose (CRAWFORD, CHOBANIAN & BRECHER, 1994), e indiretamente modulam

vias sinalizadoras envolvidas no processo de reparo (WEBER, 1997). Outros

estímulos como a hiperatividade simpática, aumento da aldosterona e de outras

citocinas pró-inflamatórias culminam em fibrose (WEBER, SUN, TYAGI &

CLEUTJENS, 1994). De fato, a noradrenalina induz acúmulo de colágeno no

miocárdio, independente de mudanças hemodinâmicas, sendo atribuído ao efeito

direto da noradrenalina no receptor adrenérgico cardíaco (BARTH, DETEN, BAUER,

REINOHS, LEICHT & ZIMMER, 2000).

O aumento na deposição de colágeno no coração em falência, portanto, é

um mecanismo compensatório (PFEFFER & BRAUNWALD, 1990). Porém, em longo

prazo, este processo colabora para a progressão do remodelamento e conseqüente

disfunção cardíaca.

A hipertrofia cardíaca pode ocorrer como uma resposta adaptativa a

aumentos na sobrecarga imposta ao coração por estímulos fisiológicos ou

patológicos (HUNTER & CHIEN, 1999; SCHEUER, MALHOTRA, HIRSCH,

CAPASSO & SCHAIBLE, 1982). Como exemplo de estímulo fisiológico, podemos

citar o treinamento físico.

As diferentes formas de hipertrofia cardíaca originam de combinações de

fatores genéticos, fisiológicos e ambientais. Dessa forma, EVANGELISTA, BRUM &

KRIEGER (2003) estudaram diferentes protocolos de treinamento físico com natação

para camundongos, visando à caracterização de um protocolo que resultasse em

adaptações fisiológicas típicas do sistema cardiovascular e muscular esquelético,

especialmente a hipertrofia cardíaca. Portanto, o protocolo de treinamento físico

primeiramente escolhido para ser utilizado no presente estudo foi um dos mais

eficazes na promoção dos ajustes cardiovasculares e da hipertrofia cardíaca,

segundo os dados de EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER (2003). No entanto, este

protocolo consistia em duas sessões diárias de 90 minutos, cinco vezes por semana,
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por quatro semanas. Como, o objetivo do presente trabalho era estudar o possível

efeito preventivo do treinamento físico na cardiomiopatia apresentada pelos

camundongos KO, era necessário um protocolo de oito semanas de duração, para

que os camundongos pudessem treinar dos três aos cinco meses de idade. Assim, o

protocolo inicialmente escolhido foi desdobrado, ou seja, ao invés de duas sessões

diárias por quatro semanas, utilizou-se uma sessão diária por oito semanas,

mantendo a mesma quantidade de treino. No entanto, ao realizarmos um estudo

piloto, verificamos que uma sessão de 90 minutos era bastante extenuante para os

camundongos KO. Vários camundongos do grupo KO morriam passados 60 minutos

de treino. Por esse motivo, resolvemos diminuir as sessões diárias para 60 minutos.

Com essa mudança, não mais ocorreram mortes durante a sessão de treinamento e

o mesmo continuou sendo eficaz na promoção dos ajustes cardiovasculares, já que

os animais treinados apresentaram bradicardia de repouso, como descrito

anteriormente.

Não foram observadas diferenças significantes nos pesos das câmaras

cardíacas de todos os grupos estudados. No entanto, o treinamento físico aumentou

o diâmetro dos cardiomiócitos dos grupos controle e KO, mostrando que apesar da

mudança no protocolo de treinamento físico proposto inicialmente, este continuou

sendo eficaz na promoção de hipertrofia cardíaca. Importante salientar que a

hipertrofia cardíaca observada tanto no grupo controle, quanto no grupo KO estava

associada com aumento na função sistólica dos animais, representada pela fração de

encurtamento (dados já apresentados), o que sugere que esta hipertrofia seja

fisiológica, de padrão predominantemente excêntrico, onde ocorre aumento no

tamanho da câmara paralelo ao aumento na espessura da parede para manter a

tensão na parede do cardiomiócito.

O treinamento físico não teve impacto detectável na formação de fibrose

no ventrículo esquerdo dos camundongos KO. Corroborando os dados obtidos,

estudos prévios documentaram que o treinamento físico não altera a fração total de

colágeno cardíaco (THOMAS, ZIMMERMAN, HANSEN, MARTIN & MCCORMICK,

2000). Contudo, o treinamento físico parece preservar o declínio na expressão de

RNAm para o colágeno tipo I e III observados no envelhecimento (THOMAS et al.,

2000). Um possível efeito do treinamento físico no colágeno talvez seja a
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sobreposição do colágeno tipo III sobre o colágeno tipo I, já que é sabido que o

treinamento físico aumenta a complacência da câmara. Porém, ainda não existem

dados na literatura confirmando esta hipótese.

Por outro lado, o uso de β-bloqueadores está associado a um processo

denominado remodelamento reverso, ou seja, há regressão da hipertrofia dos

cardiomiócitos, diminuição da massa ventricular, retorno de sua morfologia normal

(HALL & MACPHEDRAN, 1995; LOWES, GILL, ABRAHAM, LARRAIN,

ROBERTSON, BRISTOW & GILBERT, 1999) e diminuição na expressão de RNAm

para os colágenos I e III (SHIGEYAMA et al., 2005). Nesse sentido, pelo menos no

que diz respeito ao remodelamento reverso, o uso de β-bloqueadores mostra-se mais

eficaz do que o treinamento físico. No entanto, não se pode esquecer, que o

treinamento físico teve sim efeito benéfico na função sistólica dos animais KO,

podendo, portanto, ser utilizado como coadjuvante no tratamento da insuficiência

cardíaca.

6.5 Adaptações músculo-esqueléticas ao treinamento físico ou

sedentarismo

6.5.1 Quantificação do número de capilares por fibra

Diversos estudos na literatura têm demonstrado que com o agravamento

da insuficiência cardíaca, a limitação da capacidade funcional está relacionada tanto

ao grau de disfunção ventricular (FRANCIOSA, PARK & LEVINE, 1981) quanto às

alterações nos tecidos periféricos (LEJEMTEL, 1986; WILSON, MARTIN &

FERRARO, 1984; ZELIS & FLAIM, 1982a, 1982b).

Alterações no metabolismo energético durante a realização de esforços

físicos podem ser os fatores causais da menor capacidade funcional dos portadores

de insuficiência cardíaca. Num teste de esforço progressivo até a exaustão, por

exemplo, espera-se um determinado padrão de sobreposição do metabolismo

anaeróbio sobre o aeróbio à medida que se aumenta a sobrecarga (JANSSEN,

DALLMEIJER & VAN DER WOUDE, 2001). Em cardiopatas, o acionamento do

metabolismo anaeróbio partindo do repouso ocorre precocemente, pois se observa

maior acúmulo de lactato para uma determinada intensidade de esforço (VESCOVO,
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2002) e menor atividade de enzimas oxidativas como a citocromo c oxidase

(HAMBRECHT et al., 1997). Essa resposta pode também estar associada a um

comprometimento da perfusão da musculatura ativa (ROVEDA et al., 2003;

SCHULZE, GIELEN, SCHULER & HAMBRECHT, 2002; VESCOVO, AMBROSIO &

DALLA LIBERA, 2001), assim como a uma rarefação vascular (GREENE & AMARAL,

2002; WILLIAMS et al., 2004). No presente projeto um dos objetivos propostos era

estudar o efeito do treinamento físico sobre a rarefação vascular, por meio do estudo

da capilarização do músculo gastrocnêmio direito (porção vermelha) em

camundongos controle e KO.

Confirmando os dados da literatura, observamos a rarefação vascular no

grupo KO, quando comparado ao grupo controle. Porém, o treinamento físico foi

capaz de reverter essa rarefação o que deve ter contribuído significantemente para a

melhora na tolerância ao esforço nesses animais, já que aumentos na capilarização e

na densidade mitocondrial são de grande importância para o aumento da capacidade

de realização de esforço físico devido ao aumento na captação de oxigênio e

diminuição do estresse metabólico durante o exercício em pacientes com

insuficiência cardíaca (PIEPOLI, FLATHER & COATS, 1998; SULLIVAN et al., 1989;

TYNI-LENNE, GORDON, JANSSON, BERMANN & SYLVEN, 1997).

De fato, a angiogênese é um mecanismo compensatório que ocorre na

musculatura esquelética após o treinamento físico (CARROW, BROWN & VAN

HUSS, 1967; GUSTAFSSON & KRAUS, 2001; HUDLICKA, BROWN & EGGINTON,

1992). Uma possível explicação é que a angiogênese é mediada pela difusão de

fatores angiogênicos e que a atividade angiogênica é regulada por meio do balanço

entre fatores estimulatórios e inibitórios. Alguns estudos têm demonstrado que o

aumento na liberação de fatores angiogênicos ocorre em resposta ao aumento da

atividade muscular, sendo o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), o

principal e mais consistente (GUSTAFSSON & KRAUS, 2001; PRIOR, YANG &

TERJUNG, 2004). Além do VEGF, outros fatores de crescimento, tais como o FGF-2

e o TGF-β1, também colaboram com a angiogênese. GUSTAFSSON e KRAUS

(2001), demonstraram que a redução na tensão de oxigênio e/ou alterações

metabólicas relacionadas na musculatura esquelética são possivelmente alguns dos

estímulos para a liberação desses fatores de crescimento. Além disso, o aumento do
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fluxo sangüíneo e do alongamento muscular também estimulam a liberação de tais

fatores.

Importante lembrar que o treinamento físico estimula a angiogênese não

só em portadores de insuficiência cardíaca como também em indivíduos e animais

saudáveis (GUSTAFSSON, AMELN, FISCHER, SUNDBERG, TIMMONS &

JANSSON, 2005; HUDLICKA, BROWN & EGGINTON, 1992; LI, AKIMOTO, ZHANG,

WILLIAMS & YAN, 2006). Portanto, o aumento na capilarização da musculatura

esquelética observada no grupo controle, também está de acordo com os achados

da literatura e também, contribuíram para o aumento na capacidade de realização de

exercício físico observada neste grupo.

6.6 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na regulação

intracelular de Ca2+

Os mecanismos pelos quais a hiperatividade simpática contribui com a

disfunção cardíaca não são completamente compreendidos. Estudos recentes têm

revelado que a regulação defeituosa do ciclo do Ca2+ na insuficiência cardíaca é o

maior determinante da progressão da disfunção cardíaca e arritmias fatais (CHIEN,

1999; WEHRENS & MARKS, 2004). Várias vias de sinalização estão envolvidas

nessa disfunção cardíaca mediada pelos estímulos adrenérgicos, incluindo a redução

nos transientes de Ca2+ (BERS, 2002). Um fator central que limita a amplitude dos

transientes de Ca2+ na insuficiência cardíaca é a diminuição na expressão proteica

de SERCA2. O conteúdo de Ca2+ no retículo sarcoplasmático reflete o balanço entre

a recaptação de Ca2+ (via SERCA2) e a liberação de Ca2+ pelo RYR. Na insuficiência

cardíaca, dados experimentais dão suporte tanto a diminuição da recaptação pela

SERCA2 (WISLOFF, LOENNECHEN, CURRIE, SMITH & ELLINGSEN, 2002) quanto

o vazamento pelo RYR (AI et al., 2005; REIKEN et al., 2003). Além disso, o fluxo

transsarcolemal de Ca2+ também afeta o conteúdo de Ca2+ do retículo

sarcoplasmático na insuficiência cardíaca, já que tem sido observado aumento na

expressão proteica e na função do NCX e redução na entrada de Ca2+ via canal para

Ca2+ voltagem dependente (HASENFUSS et al., 1999).

A completa caracterização dos mecanismos responsáveis pela alteração

da expressão de proteínas envolvidas no controle do Ca2+ nos camundongos KO
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está além das possibilidades do presente estudo, contudo, alguns possíveis

mecanismos serão discutidos a seguir.

6.6.1 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na liberação de Ca2+

pelo retículo sarcoplasmático

Com relação à expressão proteica de RYR, não foram observadas

diferenças significantes no grupo KO sedentário quando comparado ao grupo controle

sedentário. Esses achados corroboram dados obtidos em cães com insuficiência

cardíaca induzida por implante de marcapasso (LU et al., 2002) e em corações

insuficientes transplantados (SAINTE BEUVE, ALLEN, DAMBRIN, RANNOU,

MARTY, TROUVE, BORS, PAVIE, GANDGJBAKCH & CHARLEMAGNE, 1997;

SCHILLINGER, MEYER, KUWAJIMA, MIKOSHIBA, JUST & HASENFUSS, 1996).

No entanto, na insuficiência cardíaca pode ocorrer um vazamento

diastólico de Ca2+ o qual está relacionado à diminuição do conteúdo sarcoplasmático

de Ca2+ e arritmogênese (POGWIZD et al., 2001; SHANNON, POGWIZD & BERS,

2003). Estas alterações estão centralmente envolvidas na disfunção sistólica e

arritmogênese associadas com a insuficiência cardíaca em modelos animais e em

humanos. Marks e colaboradores têm demonstrado que a ativação β-adrenérgica

crônica na insuficiência cardíaca é responsável pela hiperfosforilação do RYR na

Ser2809 pela PKA, o que leva a dissociação da proteína FKBP12.6 e aumenta a

probabilidade de abertura do RYR, resultando no vazamento de Ca2+. Este grupo

também tem demonstrado que a CAMKII fosforila o RYR somente na Ser2815, o que

ativa a abertura do RYR, mas, nesse caso, não via dissociação da FKBP12.6

(LEHNART, WEHRENS, REIKEN, WARRIER, BELEVYCH, HARVEY, RICHTER, JIN,

CONTI & MARKS, 2005; MARX, REIKEN, HISAMATSU, JAYARAMAN, BURKHOFF,

ROSEMBLIT & MARKS, 2000; WEHRENS, LEHNART, REIKEN, DENG, VEST,

CERVANTES, COROMILAS, LANDRY & MARKS, 2004; WEHRENS, LEHNART &

MARKS, 2005; WEHRENS, LEHNART, REIKEN, VEST, WRONSKA & MARKS,

2006).

Apesar de ser uma hipótese bastante atrativa, ela permanece ainda

controversa, já que diversos outros grupos de pesquisadores têm encontrado

resultados que não dão suporte à essa hipótese (JIANG, LOKUTA, FARRELL,
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WOLFF, HAWORTH & VALDIVIA, 2002; LI, KRANIAS, MIGNERY & BERS, 2002;

XIAO, ZHONG, OBAYASHI, YANG, CHEN, WALSH, SHIMONI, CHENG, TER

KEURS & CHEN, 2006; YAMAGUCHI, XU, PASEK, EVANS & MEISSNER, 2003;).

Esses resultados incluem a não hiperfosforilação do RYR pela PKA na insuficiência

cardíaca, que a fosforilação dependente de PKA não causa dissociação da

FKBP12.6, que há sítios adicionais de fosforilação pela PKA, além da Ser2809 e que a

Ser2809 pode também ser fosforilada pela CAMKII ou proteína quinase G (PKG).

Recentemente, KOHLHAAS, ZHANG, SEIDLER, ZIBROVA, DYBKOVA, STEEN,

WAGNER, CHEN, BROWN, BERS e MAIER (2006) demonstraram que a super

expressão de CAMKII em cardiomiócitos de coelhos aumentou o vazamento de Ca2+

do retículo sarcoplasmático, via hiperfosforilação do RYR nas serinas 2809 e 2815,

no entanto, essa hiperfosforilação não alterou a ligação da proteína FKBP12.6 ao

RYR

No presente trabalho, a expressão de fosfo-Ser2809-RYR estava aumentada

no grupo KO sedentário quando comparado ao grupo controle sedentário.

Acreditamos que essa hiperfosforilação deva-se a hiperatividade simpática observada

nesses animais, porém, pelos experimentos realizados, não é possível saber quais

são as quinases envolvidas nessa hiperfosforilação, se PKA ou CAMKII ou ambas.

No entanto, o que é consenso na literatura, é que a hiperfosforilação do RYR

aumenta o vazamento de Ca2+ do retículo sarcoplasmático e, portanto, pode causar

arritmias e morte súbita.

No presente trabalho, o treinamento físico não alterou a expressão de RYR

no grupo KO, corroborando os achados de LU et al. (2002) em cachorros com

insuficiência cardíaca induzida por implante de marcapasso. No entanto, o

treinamento físico normalizou a fosforilação na Ser2809 do grupo KO, sugerindo

melhora no controle da saída de Ca2+ do retículo sarcoplasmático. Assim, acredita-se

que uma das explicações para a manutenção da função sistólica dos animais KO

treinados, seja o maior armazenamento de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático, já que

a diminuição na fosforilação do RYR na Ser2809 sugere melhor controle na liberação

de Ca2+, evitando assim o vazamento de Ca2+ durante a diástole e prevenindo

arritmias e morte súbita nesses animais. Além disso, o aumento da expressão de

SERCA2 também contribuiu para a melhora na recaptação e, portanto,
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armazenamento de Ca2+, como será discutido a seguir.

O efeito do treinamento físico na expressão das proteínas envolvidas no

controle do Ca2+ intracelular tem sido pouco explorado, principalmente em grupos

controles. Alguns estudos têm demonstrado pouca evidência de mudança no RYR

pelo treinamento físico (LANKFORD, KORZICK, PALMER, STAUFFER, CHEUNG &

MOORE, 1998; SORDAHL, ASIMAKIS, DOWELL & STONE, 1977; TATE, HAMRA,

SHIN, TAFFET, MCBRIDE & ENTMAN, 1993). Em contrapartida, Morán e

colaboradores demonstraram que o treinamento físico com esteira rolante aumentou

a expressão de RYR em ratos wistar (MORAN, SABORIDO & MEGIAS, 2003). No

presente trabalho não foram observadas alterações na expressão de RYR e fosfo-

Ser2809-RYR no grupo controle treinado, sugerindo que o treinamento físico não altera

a liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático. No entanto, também deve-se levar

em consideração que o treinamento físico pode alterar a liberação de Ca2+ pelo

retículo sarcoplasmático induzida pela entrada de Ca2+ via canal para Ca2+ voltagem

dependente, a qual não foi estudada e pode estar melhorada nestes animais. De fato,

Morán e colaboradores concluíram por meio de estudo onde ratos foram submetidos

ao treinamento físico em esteira rolante que o treinamento físico induz aumento na

densidade de canais para Ca2+ voltagem dependentes e que uma conseqüência

dessa adaptação é que a magnitude da corrente de Ca2+ que entra por esses canais

pode aumentar, aumentando conseqüentemente a liberação de Ca2+ induzida por

Ca2+ pelo RYR e melhorando a ativação dos elementos contráteis (MORAN,

SABORIDO & MEGIAS, 2003).

6.6.2 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na recaptação de Ca2+

pelo retículo sarcoplasmático

Corroborando os dados observados na literatura em diferentes cardiopatias

(DE LA BASTIE, LEVITSKY, RAPPAPORT, MERCADIER, MAROTTE, WISNEWSKY,

BROVKOVICH, SCHWARTZ & LOMPRE, 1990; FELDMAN, 1993; HASENFUSS,

REINECKE, STUDER, MEYER, PIESKE, HOLTZ, HOLUBARSCH, POSIVAL, JUST &

DREXLER, 1994; MEYER et al., 1995; MOVSESIAN, KARIMI, GREEN & JONES,

1994), os camundongos KO sedentários apresentaram uma redução de 26% na

expressão de SERCA2. Esse resultado é interessante, pois demonstra que mesmo
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na fase precoce da cardiomiopatia induzida por hiperatividade simpática observa-se

redução na expressão de SERCA2. Esses dados apresentam relevância clínica

importante, uma vez que FELDMAN (1993) obteve dados que sugeriram a diminuição

da expressão de SERCA2 como um marcador molecular da transição da hipertrofia

cardíaca compensada para descompensada com progressão da doença e evolução

para insuficiência cardíaca. A diminuição na expressão de SERCA2, portanto, está

associada a uma menor recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático podendo,

em última instância, influenciar tanto a função diastólica como sistólica.

De fato a diminuição na expressão de SERCA2 é uma observação

comumente feita em corações insuficientes (HASENFUSS et al., 1999; JIANG et al.,

2002; SCHILLINGER, TEUCHER, CHRISTIANS, KOHLHAAS, SOSSALLA, VAN

NGUYEN, SCHMIDT, SCHUNCK, NEBENDAHL, MAIER, ZEITZ & HASENFUSS,

2006; WISLOFF et al., 2002) e está normalmente ligada à diminuição da

concentração pico de Ca2+ durante a sístole, já que diminui o conteúdo de Ca2+ no

retículo sarcoplasmático.

Ao lado da SERCA2, o NCX também é um mecanismo de diminuição da

concentração de Ca2+ citoplasmático, e, por isso, a razão SERCA2/NCX reflete o

balanço entre a recaptação de Ca2+ via SERCA2 e a extrusão via NCX. Assim, a

diminuição da expressão de NCX observada no grupo KO sedentário quando

comparado ao grupo controle sedentário parece ser um mecanismo compensatório

para a diminuição da expressão de SERCA2 observada nesse grupo, atenuando a

diminuição da função cardíaca no estágio inicial da cardiomiopatia, observada no

grupo KO aos cinco meses de idade. De fato, a manutenção da razão SERCA2/NCX

no grupo KO sedentário sugere que nesta fase da doença, ainda não há perda

significante de Ca2+ para o meio extracelular.

O treinamento físico restabeleceu a expressão de SERCA2 do grupo KO

para níveis semelhantes aos do grupo controle. Esta resposta foi seguida pela

manutenção na expressão diminuída de NCX no grupo KO treinado.

Assim como outros estudos da literatura (TATE, HELGASON, HYEK,

MCBRIDE, CHEN, RICHARDSON & TAFFET, 1996; WISLOFF et al., 2001), a

melhora na função cardíaca com o treinamento físico parece estar associada ao

aumento na expressão proteica de SERCA2. Já com relação aos efeitos do
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treinamento físico na expressão proteica de NCX, alguns estudos têm demonstrado

que o treinamento físico restaura a expressão alterada de NCX, independente da

direção da mudança (aumento ou diminuição) imposta pela insuficiência cardíaca (LU

et al., 2002; WISLOFF et al., 2001). A manutenção da diminuição na expressão de

NCX no grupo KO treinado sugere que a resposta compensatória do NCX é ainda

mantida, mesmo com a normalização da expressão de SERCA2.

Existem muitas divergências na literatura com relação à expressão de NCX

na insuficiência cardíaca. Alguns trabalhos têm demonstrado que a expressão deste

trocador está aumentada na insuficiência cardíaca, tanto em animais experimentais

(HATEM, SHAM & MORAD, 1994; LU et al., 2002; STUDER, REINECKE, VETTER,

HOLTZ & DREXLER, 1997), como em humanos (STUDER et al., 1994) o que

colabora para a diminuição do conteúdo sarcoplasmático de Ca2+, e

conseqüentemente, prejudica a função sistólica. Por outro lado, outros trabalhos não

têm observado alterações na expressão deste trocador (HASENFUSS et al., 1999),

ou mesmo verificaram diminuição na expressão (YAO et al., 1998). Essas

divergências entre os estudos podem ser explicadas pela utilização de diferentes

protocolos experimentais, modelos experimentais de insuficiência cardíaca, etiologia

da insuficiência cardíaca e espécies estudadas.

O estágio da doença parece ser responsável pela alteração na expressão

de NCX nos grupos KO. Em estudo realizado com os camundongos KO na faixa

etária de cinco a sete meses (cardiomiopatia grave), observamos aumento na

expressão de NCX no grupo KO sedentário quando comparado ao grupo controle

sedentário da mesma faixa etária (ROLIM et al., dados não publicados). O

treinamento físico restaurou a expressão de NCX no grupo KO para o nível do grupo

controle sedentário (ROLIM et al., dados não publicados). De fato, outros trabalhos

mostraram que o treinamento físico normalizou a expressão de NCX em ratos com

insuficiência cardíaca grave induzida por infarto do miocárdio (TATE et al., 1996) e

em cachorros com insuficiência cardíaca induzida por implante de marcapasso (LU et

al., 2002).

Uma outra proteína que exerce um papel importante na regulação da

função cardíaca é o PLB, e a fosforilação do PLB é um dos mediadores dos efeitos de

β-agonistas na contração e no relaxamento do miocárdio (LUO, GRUPP, HARRER,
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PONNIAH, GRUPP, DUFFY, DOETSCHMAN & KRANIAS, 1994). A expressão de

PLB total não diferiu entre os grupos KO e controle sedentários. Os resultados na

literatura com relação à expressão de PLB na insuficiência cardíaca ainda são

divergentes. JIANG et al. (2002) encontraram diminuição na expressão de PLB em

modelo de insuficiência cardíaca em cães, mas não encontraram alteração na

expressão de PLB em pacientes com insuficiência cardíaca.

Na insuficiência cardíaca observa-se uma hipofosforilação do PLB na Ser16

associada à disfunção ventricular (HAJJAR et al., 1998). Estudo recente demonstrou

que essa hipofosforilação depende do curso temporal da insuficiência cardíaca, já

que YAMADA, IKEDA, YANO, YOSHIMURA, NISHINO, AOYAMA, WANG, AOKI e

MATSUZAKI (2006) demonstraram que a hipofosforilação do PLB na Ser16 ocorreu

num modelo genético de insuficiência cardíaca em hamsters só após a décima

semana de vida. No mesmo trabalho, YAMADA et al. (2006) demonstraram que a

fosforilação do PLB na Thr17 não foi diferente dos respectivos grupos controles, nas

idades estudadas (6, 10 e 28 semanas).

No presente estudo, o aumento da expressão proteica de fosfo-Ser16-PLB

e a não alteração na expressão de fosfo-Thr17-PLB no grupo KO sedentário quando

comparado ao grupo controle sedentário sugere uma resposta compensatória

adicional à diminuição de SERCA2 que parece cooperar com a diminuição na

expressão de NCX no estágio inicial da cardiomiopatia, contribuindo para a

recaptação do Ca2+ citosólico pelo retículo sarcoplasmático.

É importante salientar que a fosforilação do PLB na Thr17 é diretamente

proporcional ao aumento da freqüência de estimulação (HAGEMANN, KUSCHEL,

KURAMOCHI, ZHU, CHENG & XIAO, 2000) e nível de estimulação β-adrenérgica

(SAID et al., 2002). Isso pode explicar a não observação de aumento na expressão

proteica de fosfo-Thr17-PLB no grupo KO sedentário nesta faixa etária (cinco meses,

cardiomiopatia em estágio inicial), já que camundongos KO aos sete meses de idade

(cardiomiopatia grave), apresentaram aumento no tônus simpático, o que sugere

aumento na estimulação β-adrenérgica, e aumento na expressão de fosfo-Thr17-PLB

quando comparados aos camundongos KO aos cinco meses de idade (ROLIM et al.,

dados não publicados).
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O treinamento físico aumentou ainda mais a fosforilação do PLB na Ser16 e

não alterou a fosforilação do PLB na Thr17 no grupo KO quando comparado ao grupo

controle. O aumento da expressão de fosfo-Ser16-PLB associado com a manutenção

da expressão de NCX diminuída impediram a diminuição na fração de encurtamento

do grupo KO treinado. Estudo recente mostrou que o treinamento físico aumentou a

fosforilação do PLB tanto na Ser16 quanto na Thr17 em ratos espontaneamente

hipertensos (MACDONNELL, KUBO, CRABBE, RENNA, REGER, MOHARA,

SMITHWICK, KOCH, HOUSER & LIBONATI, 2005). A não obtenção, no presente

estudo, de aumento na expressão de fosfo-Thr17-PLB no grupo KO treinado, mais

uma vez parece dever-se ao estágio inicial da cardiomiopatia em que o grupo KO

encontra-se, já que camundongos KO de sete meses de idade (cardiomiopatia grave)

apresentaram aumento na fosforilação do PLB tanto na Ser16 quanto na Thr17 após

treinamento físico aeróbio (ROLIM et al., dados não publicados).

A maioria dos resultados encontrados na literatura com relação ao efeito

do treinamento físico em grupos controles têm demonstrado que a expressão e a

atividade de SERCA2 em corações de ratos, porcos e cachorros não são alteradas

após treinamento físico em esteira rolante (DELGADO, SABORIDO, MORAN &

MEGIAS, 1999; LAUGHLIN, HALE, NOVELA, GUTE, HAMILTON & IANUZZO, 1991;

PENPARGKUL, MALHOTRA, SCHAIBLE & SCHEUER, 1980; TATE et al., 1993)

assim como também não têm sido observadas alterações na expressão de NCX

(MACE et al., 2003). Contudo, outros trabalhos mostraram aumento na atividade ou

expressão de SERCA2 em ratos idosos (TATE, TAFFET, HUDSON, BLAYLOCK,

MCBRIDE & MICHAEL, 1990; TATE et al., 1996). Importante ressaltar que a

expressão de SERCA2 diminui com o envelhecimento (LAKATTA & SOLLOTT, 2002)

e pode ser por esse motivo que o treinamento físico aumentou a expressão de

SERCA2 nos ratos idosos, compensando a diminuição causada pelo envelhecimento.

Por outro lado, BUTTRICK, KAPLAN, LEINWAND e SCHEUER (1994)

observaram, em corações de ratas submetidas a um intenso programa de

treinamento físico com natação, aumento no relaxamento cardíaco e relacionaram tal

resposta ao aumento nos níveis de RNAm de SERCA2. No entanto, BUTTRICK et al.

(1994) não estudaram a expressão protéica de SERCA2 e o aumento no RNAm não

necessariamente reflete aumento na expressão da proteína.
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Já WISLOFF et al. (2002) observaram que o treinamento físico aumentou a

expressão de SERCA2 e NCX em ratas treinadas em esteira rolante. Segundo

DELGADO et al. (1999) estas discrepâncias encontradas nos trabalhos devem-se às

diferentes modalidades de treinamento físico utilizadas, bem como diferentes volumes

e intensidades de treino, além das diferentes espécies, gêneros e faixas etárias

estudadas.

Com relação à expressão de PLB, pouco se sabe sobre o efeito do

treinamento físico nos grupos controles, já que encontramos apenas um estudo na

literatura (FRENCH, QUINDRY, FALK, STAIB, LEE, WANG & POWERS, 2006).

Neste estudo, não foram observadas alterações na expressão de PLB em ratos

submetidos a treinamento físico em esteira rolante. Já a fosforilação do PLB após

treinamento físico não têm sido estudada em populações controles.

No presente trabalho, a única alteração significante observada no grupo

controle submetido ao treinamento físico foi o aumento da expressão proteica de

fosfo-Ser16-PLB. Importante ressaltar que esse aumento na fosforilação do PLB na

Ser16 ocorria paralelamente ao aumento da fração de encurtamento desses animais,

mostrando, portanto, que o aumento na fosforilação do PLB na Ser16 é,

provavelmente, um dos mecanismos que explicam a melhora na função cardíaca

obtida após período de treinamento físico aeróbio em camundongos controles. De

fato, o treinamento físico reconhecidamente melhora o relaxamento cardíaco (LEVY,

CERQUEIRA, ABRASS, SCHWARTZ & STRATTON, 1993) e o aumento da

fosforilação do PLB na Ser16 pode ser um dos mecanismos envolvidos nessa

resposta.

6.6.3 Expressão de proteínas cardíacas envolvidas na defosforilação de

outras proteínas

A amplitude e a velocidade do ciclo do Ca2+ nos cardiomiócitos são

finamente reguladas pelo balanço dinâmico da fosforilação e defosforilação por meio

de quinases e fosfatases em resposta a uma variedade de estímulos extrínsecos. As

proteínas fosfatases 1 e 2A (PP1 e PP2A) são as responsáveis por contrabalançar a

fosforilação de diversas proteínas, dentre elas o PLB e o RYR (NEUMANN, BOKNIK,

HERZIG, SCHMITZ, SCHOLZ, GUPTA & WATANABE, 1993). Em corações
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insuficientes, a hiperativação crônica do sistema adrenérgico leva a uma mal-

adaptação da sinalização celular via hiperativação da PKA com hiperfosforilação do

RYR (MARX et al., 2000) e/ou hiperativação das proteínas fosfatases com

hipofosforilação do PLB (HUANG, WANG, QIN, BOUTJDIR & EL-SHERIF, 1999;

SANDE, SJAASTAD, HOEN, BOKENES, TONNESSEN, HOLT, LUNDE &

CHRISTENSEN, 2002) no domínio subcelular correspondente (YAMADA et al.,

2006). Essas anormalidades causam prejuízo no conteúdo de Ca2+ no retículo

sarcoplasmático e sobrecarga de Ca2+ no citosol, resultando em dano no

cardiomiócito.

A fim de verificar o possível mecanismo responsável pela hiperfosforilação

do PLB na Ser16, realizamos o estudo da expressão das proteínas fosfatases PP1 e

PP2A. No entanto, não foram observadas alterações significantes na expressão total

das proteínas PP1 e PP2A. Alguns trabalhos na literatura têm encontrado diminuição

na expressão das fosfatases na insuficiência cardíaca (LOKUTA et al., 1995;

MARKS, 2001). No entanto, esses resultados ainda são controversos. A PP1 é o

maior subtipo de serina/treonina proteína fosfatase nos cardiomiócitos (NEUMANN et

al., 1993), e vários trabalhos têm mostrado que ela está hiperativada no citosol em

preparações de corações doentes (BOKNIK, FOCKENBROCK, HERZIG, KNAPP,

LINCK, LUSS, MULLER, MULLER, SCHMITZ, SCHRODER & NEUMANN, 2000;

GUPTA, MISHRA, RASTOGI, IMAI, HABIB & SABBAH, 2003; HUANG et al., 1999;

NEUMANN, ESCHENHAGEN, JONES, LINCK, SCHMITZ, SCHOLZ &

ZIMMERMANN, 1997).

No entanto, AI et al. (2005) demonstraram num modelo de insuficiência

aórtica em coelhos, que a expressão total de PP1 estava aumentada nos animais

com insuficiência aórtica quando comparados aos animais controles, enquanto a

expressão total de PP2A estava diminuída. Por outro lado, a expressão de PP1 e de

PP2A ligados aos canais para rianodina (experimentos de coimunoprecipitação)

estavam diminuídas naquele modelo de insuficiência cardíaca, o que explicou a

hiperfosforilação encontrada no RYR.

Num modelo genético de insuficiência cardíaca em hamsters por mutação

no gene sarcoglycan isoforma delta, a qual induz cardiomiopatia dilatada, Yamada e

colaboradores observaram aumento gradual da atividade da PP1, tanto no citosol
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quanto no microssomo, com a progressão da doença, por outro lado, não

observaram mudança na atividade da PP2A (YAMADA et al., 2006). Já a expressão

da isoforma PP1Cβ (subunidade catalítica) no citosol aumentou durante o período

observado.

No presente trabalho, realizamos apenas a expressão total das proteínas

fosfatases e acreditamos que a não observância de alterações nas expressões

dessas proteínas deva-se mais uma vez a fase precoce da cardiomiopatia, que se

encontram os camundongos KO, aos cinco meses de idade. Além disso, uma

limitação do presente trabalho é que estudamos apenas a expressão proteica total

das fosfatases. Experimentos adicionais de coimunoprecipitação seriam necessários

para avaliar as fosfatases ligadas as proteínas do nosso interesse.

O treinamento físico não alterou a expressão dessas fosfatases nos

grupos controle e KO. Pouco se sabe sobre o efeito do treinamento físico na

expressão das fosfatases PP1 e PP2A. Os trabalhos encontrados na literatura tratam

principalmente da PP2B, também conhecida como calcineurina por ser uma proteína

envolvida na hipertrofia cardíaca. ETO, YONEKURA, SONODA, ARAI, SATA,

SUGIURA, TAKENAKA, GUALBERTO, HIXON, WAGNER e AOYAGI (2000), por

exemplo, encontraram aumento na atividade da PP2B após treinamento físico em

ratos. No entanto, KONHILAS, WIDEGREN, ALLEN, PAUL, CLEARY e LEINWAND

(2005) encontraram diminuição na expressão de PP2B em camundongos submetidos

a treinamento físico voluntário, com ou sem resistência.

Cabe ressaltar que a expressão proteica de PP1 e PP2A não foi

modificada nem pelo genótipo, nem pelo treinamento físico. Experimentos adicionais

são necessários para verificar se a expressão dessas fosfatases, ligadas as

proteínas também não foram modificadas. Logo, não podemos concluir se eram as

fosfatases responsáveis pelas alterações observadas na fosforilação do PLB e do

RYR no grupo KO.
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7 CONCLUSÃO

O treinamento físico em camundongos com ablação dos receptores

α2A/α2C-adrenérgicos previne o desenvolvimento da intolerância ao esforço físico e

da disfunção sistólica, diminui a freqüência cardíaca de repouso, aumenta o diâmetro

dos cardiomiócitos e a capilarização da musculatura esquelética no estágio inicial da

cardiomiopatia induzida por hiperatividade simpática (três a cinco meses de idade).

Os benefícios do treinamento físico incluem um balanço favorável na expressão de

proteínas envolvidas no controle do Ca2+ intracelular, o qual pode favorecer uma

melhora na função sistólica dos camundongos KO. Os dados apresentados no

presente trabalho fornecem evidências de mecanismos moleculares que contribuem

para o benefício do treinamento físico como medida preventiva da insuficiência

cardíaca.
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ANEXO I - Tabela com os dados de distância máxima percorrida em metros, obtidos

nos testes de tolerância à realização de esforço físico, realizados pré e

pós-período experimental (PE) nos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE

1 486,0 318,2 464,0 810,0 326,0 342,0 361,4 380,7
2 536,0 456,0 444,5 639,0 486,0 280,0 348,8 603,0
3 502,5 334,5 378,9 639,0 267,0 180,0 460,0 560,3
4 396,0 435,5 369,9 396,0 465,0 284,6 225,5 486,6
5 434,0 396,0 291,0 486,0 326,0 333,0 379,8 646,2
6 315,0 315,0 243,0 448,0 486,0 216,8 438,5 831,0
7 434,0 423,5 291,0 517,4 243,0 208,0 519,0 704,1
8 434,0 423,5 276,2 509,1 411,0 360,0 519,0 571,8
9 230,8 627,0 251,4 243,0 315,0 423,0

10 464,0 826,8 326,0 281,8 315,0 342,0
11 298,2 275,8 243,0 396,0
12 180,0 308,2 243,0 369,0
13 190,5 333,5 148,5 342,0
14 315,0 275,8 253,4 286,6
15 211,5 640,2
16 135,0 474,5
17 295,4 347,9

Média 442,2 387,8 345,3 589,8 326,5 280,2 318,3 494,4
DPM 68,5 56,7 90,7 145,7 101,6 53,6 117,3 153,8
EPM 24,2 20,1 28,7 46,1 27,2 14,3 28,5 37,3
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ANEXO II - Tabela com os dados de pressão arterial caudal em mmHg, medidas

semanalmente no período experimental no grupo controle sedentário

(CONT SED).

CONT
SED pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 114 120 89 98 108 95 119 119 113 117
2 102 118 115 109 125 105 121 121 130 129
3 122 119 113 120 112 99 121 119 104 110
4 108 110 119 127 118 131 105 110 122 120
5 135 133 116 115 126 112 118 109 115 112
6 114 114 114 132 111 127 123 120 118 117
7 118 129 124 116 111 115 117 97 106 100
8 106 116 115 138 91 107 103 104 100 103
9 122 116 116 115 122 118 104 106 110 105

10 106 122 109 133 120 118 128 129 118 131
11 114 100 120 127 116 117 133 118 111 114
12 99 108 105 101 141 114 123 128 132 115
13 125 118 121 125 119 115 112 111 134 95
14 120 125 135 124 146 116 120 125 120 122
15 125 128 130 129 131 118 120 115 119 118

Média 115,3 118,4 116,0 120,6 119,7 113,8 117,8 115,4 116,8 113,9
DPM 9,9 8,6 10,7 11,6 13,5 9,3 8,6 9,1 10,0 10,1
EPM 2,5 2,2 2,8 3,0 3,5 2,4 2,2 2,4 2,6 2,6
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ANEXO III - Tabela com os dados de pressão arterial caudal em mmHg, medidas

semanalmente no período experimental no grupo controle treinado

(CONT TREIN).

CONT
TREIN pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 120 119 110 121 91 103 112 118 104 110
2 122 125 105 100 124 112 109 115 113 118
3 107 110 102 110 98 110 117 113 97 109
4 115 116 118 102 122 120 87 119 113 120
5 102 119 107 114 118 112 117 116 115 116
6 118 114 115 111 120 116 117 120 118 120
7 137 128 103 114 107 108 125 115 117 115
8 113 120 114 125 119 113 121 119 115 119
9 123 128 122 118 120 119 110 108 110 108

10 100 121 109 120 118 121 116 103 105 103
11 136 119 115 113 120 111 113 107 110 107
12 111 112 117 138 128 128 128 117 131 110
13 103 125 111 91 94 110 127 118 110 125
14 106 121 124 125 126 124 125 107 112 108
15 127 120 102 121 113 112 109 121 121 127
16 119 113 114 122 126 110 127 136 124 126
17 135 132 132 133 128 130 128 131 128 129
18 120 125 124 124 126 129 122 120 119 121
19 124 129 130 125 141 118 114 138 125 120
20 125 128 112 134 119 122 120 135 128 125
21 118 115 113 133 121 138 108 120 125 120
22 125 126 135 126 139 118 130 131 130 129

Média 118,5 121,1 115,2 119,1 119,0 117,4 117,4 119,4 116,8 117,5
DPM 10,6 6,2 9,4 11,6 12,5 8,5 9,8 9,6 9,1 7,8
EPM 2,3 1,3 2,0 2,5 2,7 1,8 2,1 2,0 1,9 1,7
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ANEXO IV - Tabela com os dados de pressão arterial caudal em mmHg, medidas

semanalmente no período experimental no grupo KO sedentário (KO

SED).

KO SED pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE
1 139 130 116 114 120 128 120 116 118 119
2 127 125 127 95 122 118 118 119 133 120
3 93 100 94 124 128 104 118 126 103 105
4 110 118 120 111 124 134 123 109 107 110
5 112 115 96 112 115 100 111 133 125 118
6 129 128 119 115 122 127 121 113 118 119
4 142 112 120 110 127 121 123 120 117 115
7 134 124 144 112 118 122 122 119 120 125
8 122 131 108 120 121 115 128 124 125 120

10 115 129 119 109 113 122 111 115 120 119
Média 122,3 121,2 116,3 112,2 121,0 119,1 119,5 119,4 118,6 117,0

DP 15,1 9,9 14,6 7,6 4,9 10,5 5,3 6,9 8,7 5,7
EPM 4,8 3,1 4,6 2,4 1,5 3,3 1,7 2,2 2,7 1,8
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ANEXO V - Tabela com os dados de pressão arterial caudal em mmHg, medidas

semanalmente no período experimental no grupo KO treinado (KO

TREIN).

KO
TREIN pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 112 115 113 117 124 120 121 124 108 110
2 109 108 105 99 120 120 134 125 123 122
3 111 115 117 117 120 126 127 147 114 119
4 126 100 99 107 105 106 110 109 107 110
5 122 120 94 118 85 128 107 115 134 123
6 120 120 122 119 119 128 96 127 113 115
7 106 110 120 118 127 115 128 120 118 119
8 129 122 110 92 129 119 112 106 120 116
9 120 118 136 118 124 111 115 116 116 110

10 140 136 121 117 121 115 117 115 118 117
11 103 125 115 117 91 115 119 114 115 118
12 127 124 107 108 114 115 126 113 118 116
13 125 131 122 115 116 115 121 126 118 110
14 136 133 120 115 116 120 125 119 119 122
15 145 138 119 120 112 122 122 115 114 112

Média 122,1 121,0 114,7 113,0 114,9 118,3 118,7 119,4 117,0 115,9
DP 12,5 10,7 10,4 8,2 12,4 6,1 9,6 9,8 6,3 4,7

EPM 3,2 2,8 2,7 2,1 3,2 1,6 2,5 2,5 1,6 1,2
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ANEXO VI - Tabela com os dados de freqüência cardíaca em batimentos por minuto,

medidas semanalmente no período experimental no grupo controle

sedentário (CONT SED).

CONT
SED pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 654 654 501 504 590 500 560 555 586 583
2 570 570 583 570 555 509 558 550 553 545
3 558 558 601 540 550 549 558 531 596 594
4 558 558 555 560 553 585 547 613 550 539
5 575 557 550 534 568 609 571 532 542 540
6 580 562 584 555 585 603 590 595 582 578
7 575 558 546 648 573 598 555 571 568 562
8 590 603 549 564 641 530 539 560 558 560
9 570 561 552 550 552 587 570 550 545 543

10 588 510 565 511 513 562 563 479 480 565
11 555 551 536 526 523 526 544 510 517 509
12 583 551 540 549 517 493 546 543 541 566
13 540 539 512 522 509 483 525 575 525 556
14 575 535 536 549 487 559 569 594 580 560
15 569 556 520 520 552 524 575 537 560 549

Média 576,0 561,5 548,7 546,8 551,2 547,8 558,0 553,0 552,2 556,6
DPM 25,4 32,2 27,2 34,3 38,6 42,2 16,2 34,4 29,9 20,7
EPM 6,5 8,3 7,0 8,8 10,0 10,9 4,2 8,9 7,7 5,3
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ANEXO VII - Tabela com os dados de freqüência cardíaca em batimentos por minuto,

medidas semanalmente no período experimental no grupo controle

treinado (CONT TREIN).

CONT
TREIN pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 589 589 570 595 539 500 502 465 478 477
2 623 582 565 555 580 515 513 465 476 471
3 542 542 538 567 516 471 441 461 439 436
4 616 605 600 544 506 460 464 468 510 500
5 589 556 566 527 563 549 523 499 500 499
6 599 618 544 515 474 431 467 483 470 468
7 615 600 609 528 490 526 490 496 480 479
8 600 580 575 598 584 504 515 474 490 485
9 598 585 540 505 563 553 484 476 480 478

10 610 600 557 509 517 507 445 454 492 479
11 572 531 514 530 508 561 474 456 475 472
12 515 540 504 478 434 470 497 477 458 479
13 601 544 535 490 486 500 448 462 486 443
14 538 490 533 498 468 476 477 479 469 453
15 576 573 544 502 432 468 472 484 471 457
16 587 545 547 512 511 503 511 480 483 476
17 550 511 473 579 524 508 500 480 480 470
18 578 578 529 512 510 516 511 504 500 489
19 608 631 557 556 558 513 536 465 460 460
20 570 540 667 520 518 499 570 563 520 500
21 550 507 492 553 509 481 483 435 435 434
22 585 573 512 427 450 405 486 524 425 438

Média 582,3 564,5 548,7 527,3 510,9 496,2 491,3 479,5 476,2 470,1
DPM 28,5 37,0 41,8 39,8 43,1 37,3 31,0 26,6 23,1 20,0
EPM 6,1 7,9 8,9 8,5 9,2 7,9 6,6 5,7 4,9 4,3
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ANEXO VIII - Tabela com os dados de freqüência cardíaca em batimentos por

minuto, medidas semanalmente no período experimental no grupo

KO sedentário (KO SED).

KO SED pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE
1 686 670 660 701 675 659 650 651 647 642
2 671 671 633 640 671 669 639 640 674 674
3 677 677 691 688 655 648 649 642 668 669
4 678 678 642 645 727 650 652 650 638 630
5 653 653 651 660 647 660 641 621 615 620
6 652 591 615 610 646 636 695 658 650 649
4 649 622 657 656 623 701 629 692 680 685
7 589 626 651 561 659 672 664 650 653 650
8 549 650 650 671 586 607 610 630 644 645

10 597 656 650 641 665 666 619 648 650 651
Média 640,1 649,4 650,0 647,3 655,4 656,8 644,8 648,2 651,9 651,5

DP 46,0 28,4 19,5 39,8 36,3 24,7 23,9 18,9 18,8 19,8
EPM 14,5 9,0 6,2 12,6 11,5 7,8 7,6 6,0 6,0 6,3
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ANEXO IX - Tabela com os dados de freqüência cardíaca em batimentos por minuto,

medidas semanalmente no período experimental no grupo KO treinado

(KO TREIN).

KO
TREIN pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 631 631 684 669 649 583 602 513 554 552
2 647 647 635 547 587 543 528 520 533 532
3 692 680 652 640 630 558 550 530 554 550
4 713 713 617 632 549 545 550 564 591 590
5 719 719 630 654 618 563 560 545 564 560
6 716 716 606 654 636 563 553 539 550 548
7 720 670 634 636 657 581 540 594 560 553
8 619 619 623 658 668 567 518 551 528 527
9 639 620 604 618 580 555 542 550 540 552

10 634 609 628 620 542 540 554 559 557 558
11 611 653 636 624 634 597 569 556 555 550
12 571 563 664 556 596 492 580 565 561 558
13 587 625 647 628 553 599 550 547 530 539
14 639 674 535 548 602 560 551 538 529 540
15 623 607 628 530 538 561 518 552 550 553

Média 650,7 649,7 628,2 614,3 602,6 560,5 551,0 548,2 550,4 550,8
DP 49,3 45,5 33,1 45,7 43,5 26,0 22,0 19,6 16,7 14,4

EPM 12,7 11,7 8,6 11,8 11,2 6,7 5,7 5,1 4,3 3,7
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ANEXO X- Tabela com os dados de fração de encurtamento em porcentagem, pré e

pós-período experimental (PE) nos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE

1 21,60 20,25 18,20 25,93 17,40 16,46 18,50 20,00
2 23,50 20,99 22,30 25,58 18,30 16,46 18,50 22,50
3 20,90 20,69 18,20 32,94 18,50 16,44 17,50 19,51
4 21,70 22,37 20,00 27,16 17,90 15,60 17,30 21,52
5 17,29 20,86 22,86 28,95 17,30 15,56 17,00 20,26
6 20,00 18,72 22,08 26,98 18,50 15,56 19,00 19,75
7 20,55 15,17 20,82 23,32 17,30 19,23
8 19,44 20,00

Média 20,79 19,86 20,64 27,27 17,98 16,01 18,07 20,35
DPM 1,90 2,34 1,92 3,04 0,54 0,48 0,91 1,11
EPM 0,72 0,88 0,73 1,15 0,22 0,20 0,32 0,39
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ANEXO XI- Tabela com os dados de tônus simpático cardíaco em batimentos por

minuto, dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 97,47 107,47 228,80 108,62
2 137,16 111,54 170,63 195,44
3 138,61 63,05 241,25 133,30
4 178,50 64,06 178,49 89,22
5 165,88 123,52 170,00 189,44
6 147,01 119,28 190,86 90,85
7 160,00 73,63 192,88

Média 146,4 94,7 196,1 134,5
DPM 26,3 26,7 28,2 47,7
EPM 9,9 10,1 10,7 19,5
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ANEXO XII- Tabela com os dados de concentração de noradrenalina plasmática em

pg/mL dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 2850,8 2584,4 4936,9 5195,7
2 5134,0 6873,3 6213,4 10939,0
3 3123,2 6886,6 8397,0 11477,0
4 3915,7 7207,4 6988,8 8997,1
5 4258,1 4756,4 6455,6 12218,6
6 5669,0 9692,4 5046,8 4432,8
7 4075,9 2358,2 7025,5 3600,0
8 5216,7 7716,1 7320,3
9 4812,1 10864,1 9386,1
10 5537,5 8202,0 4212,1

Média 4459,3 6514,1 6437,7 7777,9
DPM 979,5 3155,0 1205,9 3261,0
EPM 309,7 997,7 455,8 1031,2
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ANEXO XIII - Tabela com os dados de peso corporal em gramas, medidos

semanalmente no período experimental nos grupos controle

sedentário (CONT SED) e controle treinado (CONT TREIN).

CONT
SED pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 27,8 28,2 28,1 27,3 28,3 28,5 29,3 28,8 28,8 27,2
2 28,6 27,2 27,2 26,9 28,5 27,9 28,5 28,2 28,2 28,5
3 29,6 29,1 28,3 27,9 28,4 28,7 29,7 30,4 30,4 30,2
4 26,1 25,8 26,7 25,9 26,8 27,4 28,2 28,3 28,3 28,5
5 23,1 22,8 24,9 24,8 24,5 25,4 26,0 26,0 26,0 27,0

Média 27,0 26,6 27,0 26,6 27,3 27,6 28,3 28,3 28,3 28,3
DPM 2,5 2,5 1,4 1,2 1,7 1,3 1,4 1,6 1,6 1,3
EPM 1,1 1,1 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6

CONT
TREIN pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 28,6 28,1 29,1 28,0 27,9 28,8 29,1 29,3 29,3 28,4
2 25,8 25,5 25,3 23,5 23,6 24,3 24,6 25,2 25,2 26,0
3 26,3 25,6 27,8 27,7 26,1 26,3 28,0 27,3 27,3 26,6
4 26,4 25,9 24,8 23,4 23,8 24,9 24,6 24,3 24,3 25,0
5 28,2 26,3 26,7 25,4 25,3 26,0 26,1 25,7 25,7 26,4
6 28,6 28,9 28,4 27,4 27,8 28,8 29,1 28,8 28,8 28,5
7 26,2 25,6 27,4 27,3 27,6 27,7 28,7 29,9 29,9 31,0

Média 27,2 26,6 27,1 26,1 26,0 26,7 27,2 27,2 27,2 27,4
DPM 1,2 1,4 1,6 2,0 1,8 1,8 2,0 2,2 2,2 2,0
EPM 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
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ANEXO XIV - Tabela com os dados de peso corporal em gramas, medidos

semanalmente no período experimental nos grupos KO sedentário

(KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

KO SED pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE
1 23,3 23,3 24,4 24,2 24,2 24,1 24,6 25,7 25,7 25,9
2 22,3 22,2 23,4 22,9 23,6 23,6 23,7 23,0 23,0 23,8
3 23,7 23,8 24,9 24,8 26,1 25,3 25,9 25,7 25,7 25,4
4 25,6 24,1 25,1 25,3 25,2 24,1 25,1 25,1 25,1 25,3
5 26,5 25,4 25,9 26,0 26,5 26,1 26,6 26,1 26,1 26,8

Média 24,3 23,8 24,7 24,6 25,1 24,6 25,2 25,1 25,1 25,4
DPM 1,7 1,2 0,9 1,2 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1
EPM 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5

KO
TREIN pré-PE sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 pós-PE

1 25,7 24,9 24,7 25,2 24,9 25,1 25,0 24,8 24,8 24,9
2 25,1 24,4 23,4 24,4 24,5 24,7 24,7 24,7 24,7 24,5
3 24,5 23,2 23,5 23,9 23,5 23,7 24,9 25,0 25,0 24,4
4 25,2 23,8 24,7 25,1 24,2 24,4 25,0 24,8 24,8 24,7
5 25,4 24,5 24,8 25,5 24,7 25,8 25,3 25,1 25,4 25,3
6 24,0 23,7 23,2 24,0 24,3 24,6 24,6 24,3 24,1 24,4
7 24,5 23,5 24,1 23,2 23,9 23,6 24,1 23,8 23,8 24,3

Média 24,9 24,0 24,1 24,5 24,3 24,6 24,8 24,6 24,7 24,6
DPM 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,4
EPM 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1
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ANEXO XV- Tabela com os dados de peso das gorduras epididimal em gramas dos

grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 0,2689 0,1781 0,2557 0,2434
2 0,3195 0,2208 0,3032 0,2434
3 0,2645 0,1953 0,1505 0,1505
4 0,2770 0,2227 0,1698 0,1595
5 0,1960 0,2577 0,1743 0,1545
6 0,2661 0,2231 0,1906 0,1964
7 0,3752 0,1936 0,1833 0,1757
8 0,2217 0,1631 0,1998 0,1790
9 0,2382 0,2633 0,1716 0,1960

10 0,1869 0,1368
Média 0,2697 0,2105 0,1999 0,1835
DPM 0,0530 0,0330 0,0487 0,0369
EPM 0,0177 0,0104 0,0162 0,0117
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ANEXO XVI- Tabela com os dados de peso das gorduras retro-peritoneal em gramas

dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 0,0741 0,0618 0,0359 0,0567
2 0,0887 0,0511 0,0732 0,0567
3 0,0955 0,0516 0,0370 0,0370
4 0,0854 0,0798 0,0868 0,0395
5 0,0472 0,0696 0,0367 0,0551
6 0,0623 0,0351 0,0392 0,0623
7 0,1182 0,0404 0,0341 0,0394
8 0,0917 0,0246 0,0563
9 0,0975 0,0321 0,0421

10 0,0288
11 0,0303

Média 0,0845 0,0496 0,0490 0,0458
DPM 0,0209 0,0183 0,0216 0,0119
EPM 0,0070 0,0061 0,0082 0,0036
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ANEXO XVII - Tabela com os dados de comprimento da tíbia, em centímetros, dos

grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado (CONT

TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,80 1,90 1,70 1,70
2 1,70 1,85 1,90 1,85
3 1,75 1,90 1,80 1,80
4 1,75 1,75 1,80 1,80
5 1,70 1,75 1,80 1,85
6 1,70 1,75 1,80 1,85
7 1,70 1,75 1,80 1,75
8 1,70 1,85 1,75 1,70
9 1,90 1,70 1,80 1,70

10 1,90 1,75 1,75 1,80
11 1,85 1,70 1,70
12 1,90 1,70 1,70
13 1,90 1,70
14 1,80 1,70
15 1,75
16 1,80
17 1,70
18 1,75

Média 1,79 1,76 1,79 1,77
DPM 0,09 0,07 0,05 0,07
EPM 0,02 0,02 0,02 0,02
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ANEXO XVIII- Tabela com os dados de peso das câmaras cardíacas, em gramas,

dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

AT= átrios, VD= ventrículo direito, VE= ventrículo esquerdo e P total=
peso total do coração

CONT SED CONT TREIN
AT VD VE P total AT VD VE P total

1 0,0060 0,0212 0,0934 0,1206 0,0076 0,0214 0,0973 0,1263
2 0,0073 0,0238 0,1016 0,1327 0,0057 0,0229 0,0835 0,1121
3 0,0043 0,0195 0,0789 0,1027 0,0068 0,0236 0,0960 0,1264
4 0,0046 0,0182 0,0771 0,0999 0,0046 0,0176 0,0815 0,1037
5 0,0046 0,0191 0,0773 0,1010 0,0051 0,0207 0,0876 0,1134
6 0,0033 0,0172 0,0747 0,0952 0,0059 0,0209 0,0885 0,1153
7 0,0073 0,0254 0,1031 0,1358 0,0052 0,0177 0,0866 0,1095
8 0,0074 0,0211 0,1027 0,1312 0,0042 0,0224 0,0748 0,1014
9 0,0095 0,0264 0,1180 0,1539 0,0105 0,0218 0,1063 0,1386

10 0,0109 0,0246 0,1051 0,1406 0,0087 0,0229 0,0806 0,1122
11 0,0068 0,0254 0,1108 0,1430 0,0076 0,0191 0,0757 0,1024
12 0,0068 0,0247 0,0817 0,1132 0,0091 0,0730 0,1588 0,2409
13 0,0076 0,0194 0,0816 0,1086 0,0089 0,0262 0,1152 0,1503
14 0,0065 0,0153 0,0711 0,0929 0,0076 0,0742 0,1564 0,2382
15 0,0028 0,0179 0,0779
16 0,0029 0,0196 0,0858
17 0,0067 0,0229 0,0966
18 0,0096 0,0264 0,1342

MÉDIA 0,0066 0,0215 0,0912 0,1194 0,0066 0,0273 0,0991 0,1351
DPM 0,0020 0,0035 0,0154 0,0200 0,0023 0,0170 0,0260 0,0464
EPM 0,0005 0,0009 0,0041 0,0054 0,0005 0,0040 0,0061 0,0109

KO SED KO TREIN
AT VD VE P total AT VD VE P total

1 0,0048 0,0188 0,0754 0,0990 0,0275 0,0233 0,1075 0,1583
2 0,0056 0,0179 0,0841 0,1076 0,0056 0,0223 0,0857 0,1136
3 0,0134 0,0235 0,0945 0,1314 0,0050 0,0183 0,0913 0,1146
4 0,0062 0,0185 0,0829 0,1076 0,0062 0,0185 0,0829 0,1076
5 0,0063 0,0216 0,0875 0,1154 0,0056 0,0183 0,0802 0,1041
6 0,0053 0,0193 0,0866 0,1112 0,0019 0,0178 0,1044 0,1241
7 0,0074 0,0278 0,1027 0,1379 0,0069 0,0130 0,0919 0,1118
8 0,0090 0,0235 0,1018 0,1343 0,0071 0,0202 0,0984 0,1257
9 0,0067 0,0234 0,1017 0,1318 0,0063 0,0219 0,1004 0,1286

10 0,0064 0,0197 0,0991 0,1252 0,0082 0,0265 0,1042 0,1389
11 0,0083 0,0255 0,1151 0,1489
12 0,0089 0,0626 0,1503 0,2218

MÉDIA 0,0071 0,0214 0,0916 0,1201 0,0081 0,0240 0,1010 0,1332
DPM 0,0025 0,0031 0,0096 0,0136 0,0064 0,0127 0,0188 0,0325
EPM 0,0008 0,0010 0,0030 0,0043 0,0018 0,0037 0,0054 0,0094
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ANEXO XIX- Tabela com os dados de diâmetro dos cardiomiócitos, em micrômetros

(µm), dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 15,79 19,15 17,40 22,96
2 17,03 19,52 17,77 22,57
3 16,09 19,77 18,61 21,27
4 15,98 19,27 19,08 21,20
5 14,96 19,80 16,59 20,70
6 15,60 21,10 16,86 20,84
7 15,87 19,18 20,48
8 15,18 21,96 20,29
9 15,31 19,64 18,58

10 15,84 19,07 18,80
11 16,25 20,95 19,85
12 15,79 21,06 19,64
13 16,25 20,91
14 20,72
15 20,83

Média 15,84 20,19 17,72 20,60
DPM 0,53 0,92 0,98 1,32
EPM 0,15 0,24 0,40 0,38
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ANEXO XX- Tabela com os dados de fração de colágeno cardíaco, em porcentagem

(%), dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,07 1,26 1,14 0,65
2 0,87 0,80 0,99 1,65
3 0,89 0,97 1,60 1,51
4 0,94 0,88 1,15 0,89
5 1,21 1,16 1,73 1,38
6 1,07 1,12 1,58 0,40
7 0,62 1,32 1,12 2,04
8 1,10 0,95 1,29 1,39
9 1,21 1,05 1,30

10 1,24
Média 1,00 1,06 1,32 1,24
DPM 0,19 0,17 0,27 0,48
EPM 0,06 0,06 0,10 0,15
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ANEXO XXI- Tabela com os dados de número de capilares por fibra nos músculos

gastrocnêmio (porção vermelha) dos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,05 1,40 0,71 1,10
2 1,07 1,24 0,83 1,12
3 1,16 1,45 0,90 1,30
4 1,23 1,18 0,88 1,35
5 1,14 1,30 0,91 1,45
6 1,22 1,24
7 1,07 1,32
8 1,53

Média 1,14 1,33 0,84 1,26
DPM 0,08 0,12 0,08 0,15
EPM 0,03 0,04 0,04 0,07
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ANEXO XXII- Tabela com os dados de expressão de RYR em unidades arbitrárias

(u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,01 0,45 0,45 0,37
2 0,88 0,39 0,39 0,44
3 1,02 1,80 1,67 0,36
4 1,01 1,90 1,73 1,27
5 1,31 0,38 1,59 2,11
6 0,79 0,40 0,40 1,94
7 1,01 0,70 1,80 1,80
8 0,79 1,20 1,30 0,45
9 1,20 1,50 1,00

10 0,80
11 1,20

Média 1,00 0,97 1,17 1,08
DPM 0,17 0,58 0,69 0,72
EPM 0,06 0,17 0,24 0,24

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

http://www.pdfdesk.com


137

ANEXO XXIII- Tabela com os dados de expressão de fosfo-Ser2809-RYR em

unidades arbitrárias (u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT

SED), controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e

KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 0,97 0,97 1,52 1,08
2 1,22 1,04 1,32 1,21
3 0,82 0,79 1,70 1,03
4 1,30 1,17 1,80 1,30
5 1,20 1,50 1,30 1,30
6 0,80 1,40 1,50 1,20
7 0,70 0,80 1,30 0,90
8 0,60 0,60 0,90 0,95
9 1,40 0,58 1,00

10 0,90
11 1,10

Média 1,00 0,99 1,42 1,11
DPM 0,29 0,30 0,28 0,15
EPM 0,10 0,10 0,09 0,05
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ANEXO XXIV- Tabela com os dados de expressão de SERCA2 em unidades

arbitrárias (u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED),

controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,12 1,93 0,82 1,09
2 1,14 1,66 1,08 1,46
3 1,05 1,03 1,11 1,01
4 0,99 0,90 0,61 1,11
5 0,93 0,56 0,46 1,16
6 1,00 0,52 0,34
7 1,02 0,83
8 0,81 0,92
9 0,94

Média 1,00 1,04 0,74 1,17
DPM 0,10 0,50 0,32 0,17
EPM 0,03 0,18 0,13 0,08
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ANEXO XXV- Tabela com os dados de expressão de PLB em unidades arbitrárias

(u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,06 0,96 0,59 0,46
2 0,84 1,12 0,68 0,58
3 0,79 1,06 0,49 0,79
4 0,90 1,01 0,58 0,87
5 1,11 0,96 1,32 0,70
6 1,11 1,08 1,16
7 1,02 0,80
8 1,07 0,63
9 1,06

10 1,02
Média 1,00 0,95 0,80 0,68
DPM 0,11 0,17 0,35 0,17
EPM 0,04 0,06 0,14 0,07
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ANEXO XXVI- Tabela com os dados de expressão de fosfo-Ser16-PLB em unidades

arbitrárias (u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle

treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO

TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,80 2,52 1,72 1,94
2 0,80 2,30 1,13 1,16
3 1,25 1,97 1,72 1,64
4 1,00 1,92 1,68 2,13
5 1,00 2,00 2,05
6 0,90 1,06
7 1,00 2,01
8 0,70 1,34
9 0,59 0,99

Média 1,00 1,79 1,56 1,79
DPM 0,35 0,54 0,29 0,40
EPM 0,12 0,18 0,15 0,16
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ANEXO XXVII- Tabela com os dados de expressão de fosfo-Thr17-PLB em unidades

arbitrárias (u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED),

controle treinado (CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO

treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 0,5 1,5 1,2 0,6
2 1,2 0,9 1,9 0,7
3 0,9 0,3 1,1 0,7
4 0,8 0,7 0,6 1,0
5 1,0 1,8 0,9
6 1,1 1,2
7 1,5 0,9

Média 1,00 1,05 1,14 0,76
DPM 0,32 0,52 0,46 0,14
EPM 0,12 0,20 0,21 0,07
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ANEXO XXVIII- Tabela com os dados de expressão de NCX em unidades arbitrárias

(u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO

TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 1,19 0,46 0,63 0,56
2 0,82 0,52 0,48 0,56
3 0,99 0,97 0,97 0,56
4 1,19 0,94 1,07 0,96
5 0,75 0,90 0,74 0,76
6 0,87 0,88 0,50 0,84
7 1,19 0,98 0,48 1,00
8 0,92 0,97 0,39 0,42
9 1,13 0,74 0,69

10 0,80
11 0,65

Média 1,00 0,80 0,66 0,70
DPM 0,18 0,18 0,25 0,20
EPM 0,06 0,06 0,09 0,07
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ANEXO XXIX- Tabela com os dados de expressão de PP1 em unidades arbitrárias

(u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 0,95 1,03 0,93 0,87
2 1,24 0,79 0,85 0,78
3 1,04 0,59 1,01 0,75
4 0,95 0,85 1,01 1,28
5 0,88 1,24 1,19 1,14
6 0,86 1,17 1,03 1,06
7 0,95 0,94 1,19 1,28
8 1,01 1,16 1,00 1,05
9 1,12 1,41 1,10

10 1,18
11 1,32

Média 1,00 1,06 1,03 1,04
DPM 0,12 0,25 0,12 0,20
EPM 0,04 0,07 0,04 0,07
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ANEXO XXX- Tabela com os dados de expressão de PP2A em unidades arbitrárias

(u.a.) dos grupos controle sedentário (CONT SED), controle treinado

(CONT TREIN), KO sedentário (KO SED) e KO treinado (KO TREIN).

CONT SED CONT TREIN KO SED KO TREIN
1 0,87 1,11 1,18 2,04
2 1,58 1,23 0,18 1,66
3 1,68 0,23 1,20 1,37
4 0,87 1,17 2,20 2,49
5 0,60 4,09 3,56 2,57
6 0,55 4,29 1,32 1,18
7 0,87 0,98 0,94 1,08
8 0,96 0,40 0,93 1,16
9 0,97 1,05 1,19

10 0,76
11 0,83

Média 1,00 1,47 1,44 1,64
DPM 0,39 1,38 1,02 0,59
EPM 0,13 0,42 0,36 0,20
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