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1  INTRODUÇÃO 

 

 A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica de alta incidência e 

mau prognóstico, a qual apresenta alterações cardíacas como diminuição do débito 

cardíaco e fração de ejeção; e alterações morfofuncionais da musculatura 

esquelética, tais como, mudança do tipo de fibra de oxidativa para glicolítica, redução 

de enzimas oxidativas e atrofia (VESCOVO, SERAFINI, DALLA LIBERA, LEPROTTI, 

FACCHIN, TENDERINI & AMBROSIO, 1998; BACURAU, JARDIM, FERREIRA, 

BECHARA, BUENO JÚNIOR, ALBA-LOUREIRO, NEGRÃO, CASARINI, CURI, 

RAMIRES, MORISCOT & BRUM, 2009). Essas alterações estão relacionadas à 

fadiga, dispnéia e grande limitação aos esforços físicos (COLUCCI, 1998; LUNDE, 

SJAASTAD, SCHIØTZ THORUD & SEJERSTED, 2001).   

           A musculatura esquelética representa cerca de 40-45% da massa corporal 

e contém a maior quantidade de proteínas do organismo. Tem um papel fundamental 

na locomoção, respiração e na adaptação metabólica, sendo que a perda sustentada 

de massa muscular acarreta um impacto negativo na reabilitação e sobrevida 

(COMBARET, ADEGOKE, BEDARD, BARACOS, ATTAIX & WING, 2005) do 

paciente com IC. ANKER, CHUA, PONIKOWSKI, HARRINGTON, SWAN, KOX, 

POOLE-WILSON & COATS (1997) demonstraram que em quadros mais graves da 

IC, a excessiva perda de massa muscular conjuntamente com um reduzido consumo 

de oxigênio de pico eram preditores independentes de mortalidade em portadores de 

IC.  

A atrofia muscular, perda significante de massa muscular, é caracterizada 

por diminuição no conteúdo protéico, redução no diâmetro das fibras, diminuição da 

força e menor resistência à fadiga (JACKMAN & KANDARIAN, 2004), podendo 

culminar em caquexia, perda excessiva de massa muscular, massa óssea e tecido 

adiposo, associada a anormalidades no metabolismo de lipídeos e carboidratos 

(MACDONALD, EASSON, MAZURAK, DUNN & BARACOS, 2003). A atrofia 

muscular decorre de um desequilíbrio entre vias de degradação e síntese protéicas, 

favorecendo o catabolismo. A acelerada degradação protéica na musculatura 

esquelética durante estados catabólicos está relacionada à ativação do sistema 

ubiquitina proteassoma dependente de ATP (SUP) (LECKER, SOLOMON, PRICE, 
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KWON, MITCH & GOLDBERG, 1999). A ubiquitinação de substratos protéicos é 

principalmente regulada pelas E3 ligases que catalisam a transferência de ubiquitinas 

ativadas e conjugadas em um complexo de poliubiquitinas para a proteína-alvo que é 

então reconhecida pelo proteassoma 26S e degradada em pequenos peptídeos 

(GLICKMAN & CIECHANOVER, 2002). Dentre as E3 ligases destacam-se a Atrogin-

1 (atrophy gene-1), MuRF1 (Muscle Ring Finger 1) e E3α que são altamente 

expressas no músculo esquelético e aumentam consideravelmente sua expressão na 

atrofia muscular associada a jejum, sepsis, diabetes entre outros (BAVIERA, ZANON, 

NAVEGANTES, MIGLIORINI & KETTELHUT, 2008; KANDARIAN & JACKMAN, 

2005). Além disso, SCHULZE, FANG, KASSIK, GANNON, CUPESI, 

MACGILLIVRAY, LEE & ROSENTHAL (2005) demonstraram que a E3 ligase Atrogin-

1 está com sua expressão gênica aumentada em camundongos com disfunção 

ventricular decorrente de infarto do miocárdio. 

          Há ainda enzimas que regulam o processo de ubiquitinação removendo as 

ubiquitinas dos substratos protéicos marcados para a degradação, as chamadas 

deubiquitinases (AMERIK & HOCHSTRASSER, 2004). As deubiquitinases têm sido 

identificadas em vários organismos eucarióticos e são classificadas em cinco 

famílias, sendo quatro de cisteína-proteases: a família UBP (Ubiquitin-specific 

processing proteases), UCH (Ubiquitin C-terminal hydrolases), OTU (Otubain 

proteases), e MJD (Machado-Joseph disease proteases); além de uma família de 

metaloproteinases denominada JAMM (JAB1/MPN/Mov34 metalloenzyme) (VENTII & 

WILKINSON, 2008). As UBPs estão relacionadas além da remoção, à reciclagem da 

cauda de poliubiquitinas, destancando-se as deubiquitinases USPs (AMERIK & 

HOCHSTRASSER, 2004). Considerando que o papel das deubiquitinases no 

músculo esquelético ainda não é bem conhecido, a USP28 foi escolhida para ser 

investigada por ser altamente expressa no músculo esquelético (VALERO, BAYÉS, 

SÁNCHES-FONT, GONZÁLEZ-ÂNGULO, GONZÁLEZ-DUARTE & MARFANY, 

2001). 

           O treinamento físico aeróbico é uma importante ferramenta na reversão de 

alterações desencadeadas pela IC; na musculatura esquelética destacam-se: 

reversão no tipo de fibras, de glicolíticas para oxidativas; aumento no aporte 

sangüíneo para as fibras devido à maior densidade e tortuosidade capilar (ALLEN, 
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ROY & EDGERTON, 1999; BACURAU et al., 2009), modificações na estrutura e 

funcionalidade das mitocôndrias (HOLLOSZY, 1967) e diminuição da atrofia, apesar 

das E3 ligases Atrogin-1 e MuRF1 apresentarem aumento de sua expressão com o 

exercício físico (REID, 2005; JONES, HILL, KRASNEY, O'CONNER, PEIRCE & 

GREENHAFF, 2004).  

Sabendo dos benefícios do treinamento físico aeróbico e que os 

mecanismos moleculares envolvidos na progressão da atrofia muscular na IC ainda 

não estão esclarecidos, na presente dissertação investigamos: 1) a contribuição do 

SUP na atrofia associada à IC em dois diferentes modelos experimentais: um modelo 

genético de camundongos com hiperatividade simpática, e um modelo de infarto 

crônico do miocárdio em ratos e 2) o efeito do treinamento físico sobre a atrofia 

muscular associada à IC e sobre a atividade do SUP. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A IC é a via final comum da maioria das cardiomiopatias e outras doenças 

do aparelho circulatório. Representa um importante problema de saúde pública, 

considerando-se a prevalência crescente e a morbi-mortalidade associada.  Segundo 

os dados do Sistema Único de Saúde1, em 2007 ocorreram 308.466 óbitos no Brasil 

devido a doenças do aparelho circulatório, o que representou aproximadamente 30% 

dos óbitos ocorridos no Brasil naquele ano. Nos Estados Unidos, a IC tornou-se um 

dos principais problemas de saúde pública na última década acometendo cerca de 

1,5% da população adulta e levando a 200.000 mortes/ano (MERIT-HF STUDY 

GROUP, 1999). 

Recentemente em nosso laboratório foi realizada a caracterização 

fenotípica da musculatura esquelética de camundongos com inativação gênica dos 

receptores α2A e α2C adrenérgicos (KO) (BACURAU et al., 2009), o que acarreta 

disfunção cardíaca progressiva induzida por uma hiperatividade simpática, sendo que 

                                                 
1
 Fonte: MS/Funasa/Cenepi-Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados disponíveis no site do 

DATA-SUS: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2007/c08.def, consulta realizada em dezembro de 

2009. 
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aos 7 meses de idade, quando a cardiomiopatia é considerada grave, há 50% de 

mortalidade nesses animais (BRUM et al., 2002) e sinais clínicos de IC, como edema 

pulmonar (ROLIM, MEDEIROS, ROSA, MATTOS, IRIGOYEN, KRIEGER, KRIEGER, 

NEGRÃO, BRUM, 2007). Nessa idade, esses camundongos apresentam alteração 

na distribuição de fibras musculares em direção ao tipo II, atrofia muscular e 

rarefação vascular (Figura 1) associados à intolerância ao esforço e à antecipação da 

fadiga periférica. Nesse sentido, a utilização de modelos experimentais que 

mimetizem aspectos da IC em humanos é de fundamental importância para 

estudarmos a contribuição relativa do SUP na atrofia associada à síndrome. 

 

 

FIGURA 1 - Parâmetros de atrofia. Porcentagem de fibras tipo I e tipo IIA (A), área 

de secção transversa das fibras tipo I e tipo IIA (B) e razão número de 

capilares/número de fibras musculares (C) no músculo sóleo de 

camundongos com 7 meses de idade controle WT(□) e KO(■).Os dados 

estão representados na forma de média ± erro padrão da média. * 

p≤0,05 vs. WT 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Estudar a contribuição do sistema de degradação protéica ubiquitina 

proteassoma dependente de ATP na atrofia muscular desencadeada por IC em dois 

modelos experimentais: 1) modelo genético de cardiomiopatia induzida por 
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hiperatividade simpática em camundongos e, 2) modelo de infarto crônico do 

miocárdio em ratos, e o efeito do treinamento físico sobre estas variáveis. 

  

3.2 Específicos 

Estudar em dois modelos experimentais de IC: 1) camundongos KO 

treinados e sedentários, dos 5 aos 7 meses de idade (quando a cardiomiopatia está 

em estágio grave) e os respectivos camundongos controle (CO) de mesma faixa 

etária, e 2) em ratos infartados, treinados e sedentários, com 5 meses de idade e 3 

meses após o infarto do miocárdio, e seus respectivos controles sedentários (sham): 

• a tolerância à realização de esforços físicos; 

• área de secção transversa do músculo plantar (camundongos) e área de 

secção transversa das fibras do músculo plantar (ratos); 

• a razão capilar por fibra no músculos plantar; 

• a expressão gênica das E3 ligases Atrogin-1, MuRF1 e E3α no músculo 

plantar; 

• a expressão gênica da deubiquitinase USP28 no músculo plantar; 

• a expressão protéica das E3 ligases Atrogin-1 (ratos), MuRF1, das 

subunidades α5, α7, β1, β5 e β7 da porção 20S do proteassoma, assim como, 

a expressão de proteínas ubiquitinadas no músculo plantar; 

• a atividade da porção 20S do proteassoma no sítio catalítico da 

quimiotripsina no músculo plantar. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Importância fisiológica da degradação protéica 

A degradação protéica é importante para a manutenção da homeostase do 

organismo. Segundo LECKER, SOLOMON, KWON, MITCH & GOLDBERG (1999), 

as funções da degradação protéica em condições fisiológicas seriam: 
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• controle do crescimento e diferenciação celular (degradação, por exemplo, 

de fatores de transcrição e fatores inibitórios); 

• regulação das concentrações enzimáticas; 

• adaptação a novas condições fisiológicas e alteração na composição 

celular; 

• qualidade do mecanismo de controle que elimina seletivamente proteínas 

anormais ou danificadas por mutações, erros de biosíntese, por radicais 

livres ou desnaturação; 

• fornecimento de aminoácidos para a neoglicogênese; 

• funcionamento do sistema imunológico; 

• ciclo celular. 

 Em condições patológicas como o desuso e doenças sistêmicas, porém, a 

degradação protéica aumentada se apresenta como um fator de agravamento, pois, 

desencadeia atrofia do músculo esquelético, piorando o prognóstico do paciente. A 

seguir serão abordados aspectos da degradação protéica relacionados à atrofia do 

músculo esquelético. 

 

4.2 Degradação Protéica e Atrofia Muscular 

A massa e o tamanho da fibra do músculo esquelético adulto são 

regulados em resposta a mudanças na sobrecarga, prática de atividade física ou 

presença de doenças sistêmicas (STITT, DRUJAN, CLARKE, PANARO, 

TIMOFEYVA, GONZALEZ, YANCOPOULOS & GLASS, 2004). A perda de massa 

muscular apresenta-se como uma séria conseqüência de numerosas doenças 

sistêmicas, incluindo câncer, sepsis, AIDS, diabetes (BAVIERA, ZANON, 

NAVEGANTES, MIGLIORINI & KETTELHUT, 2008; GLASS, 2003), pois está 

associada com o aumento da morbidade e mortalidade nessas condições. No câncer, 

a caquexia é responsável por cerca de 20% das mortes de pacientes terminais 

(ARGILES, MOORE-CARRASCO, FUSTER, BUSQUETS & LOPEZ-SORIANO, 
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2003); na IC, pacientes caquéticos apresentam maior taxa de mortalidade quando 

comparados a pacientes não-caquéticos (ANKER, SWAN, VOLTERRANI, CHUA, 

CLARK, POOLE-WILSON, COATS, 1997). 

O controle da massa muscular é determinado por um equilíbrio dinâmico 

entre processos anabólicos e catabólicos (STITT et al., 2004). Na perda sustentada 

de massa muscular ou atrofia, ocorre um desequilíbrio entre os processos de síntese 

e degradação protéicas, favorecendo o catabolismo protéico. Os diferentes tipos de 

condições que desencadeiam a atrofia implicam em diferentes tipos de 

desencadeadores e vias de sinalização molecular (JACKMAN e KANDARIAN, 2004). 

Há três principais sistemas de degradação de proteínas envolvidos na 

atrofia. A participação de um ou outro sistema depende da condição que 

desencadeia a atrofia. Serão apresentados os sistemas lisossomal, dependente de 

cálcio (Ca2+) e dependente de ATP. Há ainda um quarto sistema proteolítico, o 

independente de ATP ou residual, o qual apresenta algumas controvérsias e parece 

envolver a atividade das caspases.  

 

4.2.1 Sistema Proteolítico Lisossomal 

O sistema lisossomal foi o primeiro sistema proteolítico intracelular 

identificado, sendo atribuída a ele toda atividade de degradação celular (DUVE & 

WATTIAUX, 1966). Posteriormente, outros sistemas proteolíticos foram descobertos, 

o que contribuiu para o conhecimento das funções específicas de cada sistema, 

incluindo o lisossomal. 

Os lisossomas são definidos como vesículas ligadas à membrana com 

altas concentrações de várias hidrolases ácidas, as quais podem ser definidas como, 

proteases, glicosidases, lípases, nucleases e fosfatases (BECHET, TASSA, 

TAILLANDIER, COMBARET & ATTAIX, 2005). Dentre essas hidrolases ácidas, as 

proteases têm um importante papel na degradação de proteínas, sendo as 

catepsinas suas principais representantes.  As catepsinas (B, C, D, H, L) atuam na 

degradação de proteínas de meia-vida longa, tais como, receptores de membrana, 

ligantes, canais e transportadores; e, de proteínas em condição de privação 

nutricional, em tecidos como o fígado, rins e músculo cardíaco. A degradação 

lisossomal ocorre por meio de processos não seletivos, como a macroautofagia, a 
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microautofagia e a crinoautofagia; e, por um processo seletivo de degradação de 

proteínas, a autofagia mediada por chaperonas (Figura 2) (BLOMMAART, LUIKEN, & 

MEIJER, 1997). A macroautofagia, fusão de lisossomas com vacúolos originários do 

Golgi e retículo endoplasmático liso, é ativada, principalmente no fígado em períodos 

iniciais de jejum (BECHET et al., 2005), porém também participa da degradação 

protéica no músculo esquelético, como observado por MIZUSHIMA, YAMAMOTO, 

MATSUI, YOSHIMORI & OHSUMI (2004), os quais verificaram in vivo degradação 

protéica do músculo esquelético desencadeada por inanição. A microautofagia ocorre 

em situações nutricionais consideradas normais e caracteriza-se por uma 

invaginação da superfície lisossomal que conduz à produção de vesículas, cujo 

conteúdo sofre degradação no interior dos lisossomas (BECHET et al., 2005). A 

crinoautofagia caracteriza-se pela fusão de vesículas secretórias maduras a 

endossomas ou lisossomas, controlando a razão de exportação de proteínas 

secretadas, como, por exemplo, hormônios (BECHET et al., 2005). Já a autofagia 

mediada por chaperonas constitui-se num processo seletivo, pelo qual proteínas que 

apresentam a sequência de aminoácidos KFERQ (Lys-Phe-Glu-Arg-Gln) se ligam à 

proteína de choque térmico hsc73 (73 kDa), formando um complexo que transloca 

para a membrana lisossomal e se liga a seu receptor (LAMP2a) que promove a 

internalização da proteína a ser degradada para o lisossoma, por intermédio de uma 

isoforma intralisossomal de hsc73, favorecendo a entrada da proteína que pode, 

enfim, ser degradada (CUERVO & DICE, 1996; AGARRABERES & DICE, 2001). 

Apesar de existirem vários processos de degradação lisossomal, esse 

sistema não degrada proteínas citosólicas como as miofibrilas (MAYER, 2000). 

Contudo, uma aumentada capacidade de proteólise lisossomal tem sido 

demonstrada em vários tipos de atrofia do músculo esquelético (BECHET et al., 

2005) como, por exemplo,  na sepsis, câncer, jejum, diabetes, desnervação 

(COSTELLI, REFFO, PENNA, AUTELLI, BONELLI & BACCINO, 2005; FURUNO, 

GOODMAN & GOLDBERG, 1990). Porém, não há registros na literatura associando 

a via lisossomal à atrofia observada na IC. 
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FIGURA 2 - Representação esquemática do sistema lisossomal. Proteínas 

citosólicas podem entrar no lisossoma por microautofagia (invaginação 

da membrana lisossomal), ou por transferência direta pela membrana 

lisossomal, quando a proteína contém a sequência KFERQ (autofagia 

mediada por chaperonas). Na crinoautofagia, vesículas secretórias 

fundem-se ao lisossoma. Na macroautofagia, um complexo de 

proteínas auxilia na fusão de lisossomas com vacúolos originários do 

Golgi e retículo endoplasmático liso e degradação pelo lisossoma. 

ATG: família de genes que participa do isolamento macroautofágico. 

PAS (pre-autophagosomal structure): estrutura pré autofagossomal. 

LC3 (protein light chain 3): proteína de cadeia leve 3 ou Atg8 

(mamíferos). EE (early endosome): endossomo anterior. LE (last 

endosome): endossomo posterior. TGN (trans Golgi network): rede de 

passagem por Golgi (Adaptado de BECHET et al., 2005).  
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4.2.2 Sistema proteolítico dependente de Ca2+  

A proteólise dependente de Ca2+ conta com a atividade de cisteíno-

proteases conhecidas como calpaínas (proteases neutras ativadas por Ca2+), 

primeiramente relatadas por GUROFF em 1964, o qual purificou e estudou a fração 

solúvel de cérebro de ratos Sprague-Dawley, descobrindo essas enzimas neutras 

com atividade proteolítica. Existem ao menos 15 diferentes isoformas de calpaínas, 

destacando-se a p94, uma calpaína músculo-específica, e as µ e m-calpaínas ou 

calpaínas I e II, as quais diferem quanto à necessidade de Ca2+ para a sua atividade: 

a µ-calpaína é ativada em concentrações a partir de 10 µM de Ca2+, enquanto a m-

calpaína é ativada a partir de 0,7mM de Ca2+ (Figura 3) (COSTELLI et al., 2005). As 

µ e m-calpaínas compartilham 50-60% de homologia e se apresentam na forma de 

heterodímeros formados por duas subunidades: uma subunidade catalítica de 80 

kDa, e uma regulatória com 30 kDa (CARAFOLI & MOLINARI, 1998). A subunidade 

catalítica é subdivida em 4 domínios: domínio I – N-terminal; domínio II – cisteíno-

protease; domínio III – domínio de ligação; e, domínio IV – domínio de ligação ao 

Ca2+ (OHNO, EMORI, IMAJOH, KAWASAKI, KISARAGI, SUZUKI, 1984). As 

calpaínas estão geralmente presentes no citosol em seu estado inativo (as 

subunidades catalítica e regulatória estão associadas); quando a concentração 

intracelular de Ca2+ se eleva as moléculas de calpaínas inativas se translocam para a 

membrana plasmática, onde elas são ativadas por Ca2+ e fosfolípides, resultando em 

dissociação das subunidades e liberação da subunidade catalítica (SUZUKI, 

SORIMACHI, YOSHIZAWA, KINBARA & ISHIURA, 1995). O Ca2+, dessa forma, tem 

um importante papel na mudança conformacional das calpaínas, expondo o domínio 

catalítico e permitindo a associação do sítio ativo dessas proteases (ALEXA, 

BOZOKY, FARKAS, TOMPAS & FRIEDRICH, 2004).      

     As µ e m-calpaínas possuem um inibidor endógeno específico, a 

calpastatina. A interação entre a calpaína e a calpastatina pode ser promovida pela 

associação da calpaína com a membrana fosfolipídica (IMAJOH, KAWASAKI & 

SUZUKI, 1986 apud TIDBALL & SPENDER, 2002), sendo que sua localização na 

célula pode refletir um estado de ativação ou inativação (TIDBALL & SPENDER, 

2002). O Ca2+ tem papel fundamental nesse sistema: não somente ativa as 
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calpaínas, mas também regula a ligação da calpastatina à calpaína, resultando na 

inibição de sua atividade. Permite ainda, que a calpaína seja autocatalisada, em 

seguida ativada e degradada. A calpaína, em seu estado ativado, pode degradar 

calpastatina, mostrando a complexidade da regulação desse sistema (WEI, 2004). 

 As calpaínas estão envolvidas no desarranjo miofibrilar (desarranjo do 

disco Z), disponibilizando miofilamentos (actina e miosina) para a degradação pelo 

sistema ubiquitina proteassoma dependente de ATP (WILLIAMS, DECOURTEN-

MYERS, FISCHER, LUO, SUN & HASSELGREN, 1999; BARTOLI & RICHARD, 

2005). 

 O sistema proteolítico dependente de Ca2+ está envolvido com a 

disponibilização de miofilamentos (WILLIAMS et al, 1999; BARTOLI  & RICHARD, 

2005), principalmente na sepsis, e no processo de lesão-regeneração muscular 

acarretado pelo treinamento físico, porém não se conhece seu papel na atrofia 

desencadeada pela IC. 

 

 

 

FIGURA 3 - µ, m-calpaínas e p94: subunidade catalítica. NLS (nuclear localization 

sequence): sequência de localização nuclear. NS: N-terminal. IS1: sítio 

autolítico. IS2: sinal de localização nuclear e sítio de ligação à titina 

(Adaptado de BARTOLI & RICHARD, 2005). 
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4.2.3 Sistema Proteolítico Ubiquitina Proteassoma dependente de ATP 

 

4.2.3.1 Breve Histórico 

 No século passado muitas descobertas contribuíram para a compreensão 

dos processos de síntese e degradação de proteínas. SCHOENHEIMER em 1942 

verificou que proteínas animais estão em um estado dinâmico, sendo continuamente 

sintetizadas e degradadas. Em 1953, SIMPSON observou que a liberação de 

aminoácidos em de cultura de fígado era um processo dependente de energia. 

Entretanto, em 1955, HOGNESS, COHN & MONOD em estudos de marcação 

metabólica em E. coli, concluíram que a degradação protéica tinha pouca 

importância, o que relegou o estudo da degradação a um plano secundário. Até a 

década de 70, a atenção estava voltada para o estudo da proteólise lisossomal, 

porém já havia registros da proteólise dependente de Ca2+ (GUROFF, 1964). Apenas 

em 1971, HERSHKO e TOMKINS, em estudo com cultura de células de hepatoma, 

observaram que a degradação da enzima tirosina aminotransferase era dependente 

de ATP. Em 1975, GOLDSTEIN, SCHEID, HAMMERLING, BOYSE, SCHLESINGER 

& NIALL isolaram, pela primeira vez, a ubiquitina em timo bovino, e, mais tarde, a 

encontraram em diferentes tecidos e em muitos organismos. Mas, foi o 

desenvolvimento de uma ferramenta metodológica que possibilitou o estudo da 

proteólise dependente de ATP. ETLINGER e GOLDBERG (1977) desenvolveram um 

sistema de células livres, com reticulócitos contendo proteínas marcadas, capaz de 

degradar proteínas anormais de forma dependente de ATP. Utilizando um lisado de 

reticulócitos de coelho, eles encontraram atividade proteolítica em um pH ótimo ao 

redor de 7,8, excluindo, assim, qualquer contribuição do sistema lisossomal, já que 

as proteases lisossomais são ativadas em pH ácido. A partir de então, a pesquisa 

com os reticulócitos permitiu que os estudos sobre a proteólise dependente de ATP 

progredissem e culminassem no Prêmio Nobel de química, em 2004, aos 

pesquisadores Hershko, Rose e Ciechanover, que descobriram a atrophy protein 

factor-1 (APF1), (CIECHANOVER, HOD & HERSHKO, 1978), posteriormente 

identificada como ubiquitina (WILKINSON, URBAN & HAAS, 1980) e elucidaram toda 

a parte envolvendo as enzimas ativadoras, carreadoras e ligases, além de suas 

funções (HERSHKO, A.; CIECHANOVER, A. & ROSE, 1979; HERSHKO, HELLER, 
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ELIAS & CIECHANOVER, 1983). Vale destacar também o grupo de pesquisadores 

liderado por Varshavsky que demonstraram in vivo o papel da conjugação das 

ubiquitinas (VARSHAVSKY, 1997).   

 

4.2.3.2 SUP e atrofia 

 

4.2.3.2.1 Enzimas E1, E2 e E3 

O SUP está ativado em vários estados catabólicos, tais como, jejum, 

desnervação, sepsis, câncer, diabetes; porém se conhece muito pouco sobre seu 

papel na atrofia associada à IC, o que torna importante o estudo da contribuição 

desse sistema na síndrome. É um sistema complexo, que consiste de uma cascata 

de reações enzimáticas altamente organizadas que seleciona, marca e degrada 

proteínas alvo (GLICKMAN e CIECHANOVER, 2002). Inicialmente E1 (proteína 

ativadora) utiliza ATP para ativar a ubiquitina. A ubiquitina ativada é transferida para 

E2 (proteína carreadora) que conjuga as ubiquitinas em um processo de 

poliubiquitinas (JENTSCH, 1992). Em seguida, E3 (proteína ligase) liga as ubiquitinas 

conjugadas à proteína alvo, que é reconhecida pelo proteassoma 26S e degradada 

em pequenos peptídeos (8-12 aminoácidos) (GLICKMAN e CIECHANOVER, 2002) 

(Figura 4).  

As E3 ligases, por apresentarem uma função importante na degradação 

protéica, são componentes chave do sistema ubiquitina proteassoma, destacando-se 

as E3 ligases Atrogin-1 e MuRF1 que são altamente expressas na musculatura 

esquelética e aumentam significantemente sua expressão em estados de atrofia 

(LECKER et al., 2004), como jejum, sepsis, diabetes, entre outros (JACKMAN & 

KANDARIAN, 2004; PEPATO, MIGLIORINI, GOLDBERG & KETTELHUT, 1996). 

Outra importante E3 ligase é a E3α, que também é bastante expressa no músculo 

esquelético e têm sua expressão aumentada em estados de atrofia (LECKER et al., 

2004). Porém, nem todos os componentes do sistema mostram-se aumentados nos 

diferentes processos de indução de atrofia (NURY, DOUCET, COUX, 2007). Isso 

parece ocorrer devido à estimulação de diferentes vias de sinalização, que não são 

ativadas ao mesmo tempo, ou do mesmo modo, o que promove aumento de 
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determinados componentes do sistema, enquanto outros não são alterados (LI, 

WATERS, REDFERN, ZHANG, MAO, ANNEX, YAN, 2007). 

 

 

FIGURA 4 - Representação esquemática do sistema ubiquitina proteassoma. E1 

(proteína ativadora) ativa a ubiquitina (Ub) com gasto de energia. E2 

(proteína carreadora) conjuga as ubiquitinas, formando uma cauda de 

poliubiquitinas. E3 (proteína ligase) liga as ubiquitinas conjugadas à 

proteína alvo (substrato), que é conferida pelas deubiquitinases 

(deubiquitinação) e, posteriormente, reconhecida pelo proteassoma 26S 

e degradada em pequenos peptídeos (liberação). Mono: a cauda com 

apenas uma ubiquitina. Multi: cauda com algumas ubiquitinas. Poli: 

cauda com várias ubiquitinas (Adaptado de KAISER & HUANG, 2005). 

 

A seguir, serão descritas as E3 ligases: Atrogin-1, MuRF1 e E3α e a 

deubiquitinase USP28, que tem sua expressão aumentada em diversas condições de 

atrofia, mas pouco se sabe sobre essas E3 ligases e essa deubiquitinase na atrofia 

associada à IC.  
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Atrogin1 

A E3 ligase Atrogin-1 foi descoberta, concomitantemente, por dois grupos 

de pesquisadores (GOMES, LECKER, JAGOE, NAVON & GOLDBERG, 2001; 

BODINE, LATRES, BAUMHUETER, LAI, NUNEZ, CLARKE, POUEYMIROU, 

PANARO, NA, DHARMARAJAN, PAN, VALENZUELA, DECHIARA, STITT, 

YANCOPOULOS & GLASS, 2001), os quais atribuíram duas denominações distintas 

para essa mesma E3 ligase (que também é denominada MAFbx (Muscle Atrophy F-

box)). Ela é uma proteína de 42 kDa e possui um domínio F-box, o qual funciona 

como adaptador para a interação prroteína-proteína e reconhece o substrato a ser 

marcado; um domínio PDZ , que reconhece a cauda C-terminal da proteína a ser 

degradada; e possui, ainda, o complexo SCF (S – skip1, C – culina (cul1), F - F-box e 

roc1) que atribui estabilidade a atrogin-1 (GOMES et al., 2001; BODINE et al., 2001). 

Atrogin-1 é expressa somente no músculo esquelético e cardíaco, tem 

aumento de sua expressão gênica em diferentes situações atróficas, o qual precede 

a perda de peso muscular (CAO, KIM & LECKER, 2004; GOMES et al., 2001). 

 

MuRF1 

MuRF1 foi observada pela primeira vez por CENTNER, YANO, KIMURA, 

MCELHINNY, PELIN, WITT (2001). Ela é uma proteína de 40 kDa e possui um 

domínio Ring Finger, que constitui-se em seqüências de cisteína e histidina que se 

associam ao zinco, participando do processo de interação proteína-proteína, o qual 

permite que o substrato se acople à esse domínio, juntamente com uma E2 (que 

carrega a cauda de ubiquitinas) para a transferência da cauda de poliubiquitinas à 

proteína a ser degradada (BODINE et al., 2001). 

A MuRF1 também é expressa no músculo cardíaco e tem sua expressão 

aumentada em estados atróficos (CAO et al., 2004). 

O aumento drástico dessas E3 ligases (Atrogin-1 e MuRF1) na atrofia 

precedendo a perda de massa muscular  sugere a existência de um programa gênico 

atrófico envolvido na regulação da degradação de proteínas em tecidos alvo 

(LECKER, JAGOE, GILBERT, GOMES, BARACOS, BAILEY, PRICE, MITCH & 

GOLDBERG, 2004). 
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E3-α 

A E3-α (também chamada de UBR1) foi a primeira E3 ligase a ser 

implicada no processo de atrofia (SOLOMON, LECKER & GOLDBERG, 1998). A E3-

α é uma proteína grande, com 200 kDa, que contém um domínio Ring H2 modificado 

e atua junto à ubiquitina carreadora E214k, a qual reconhece substratos protéicos que 

iniciam com determinados aminoácidos hidrofóbicos ou básicos (regra N-terminal) 

(CAO et al.,2004). A regra N-terminal diz respeito à presença de determinados 

aminoácidos, por exemplo, arginina, lisina, os quais desencadeiam instabilidade à 

proteína quando expostos na extremidade N-terminal (BACHMAIR, FINLEY & 

VARSHAVSKY, 1986). A expressão de E3-α e E214k está aumentada em algumas 

condições de atrofia (CAO et al., 2004), porém sua contribuição parece menos 

expressiva quando comparada a de outras ligases, como Atrogin-1 e MuRF1.  

 

USP28 

A deubiquitinase USP 28 é um produto de splicing alternativo (é homóloga 

a USP 25), e é expressa no coração e músculo esquelético; atuando na remoção de 

ubiquitina em grande variedade de substratos (VALERO et al., 2001), além de atuar 

na estabilidade de MYC (oncoproteína) e no reparo de DNA (VENTII & WILKINSON, 

2008). 

 

4.2.3.2.2 Proteassoma 

O proteassoma 26S constitui-se em um cilindro composto por duas 

porções distintas: a porção regulatória, denominada 19S, e a porção catalítica, 

denominada 20S (LECKER et al.,2004) (Figura 5).  A porção 19S tem 700 kDa e é 

composta por 18 proteínas, denominadas partículas reguladoras, sendo 6 ATPases e 

12 não-ATPases, que estão dispostas entre a tampa e a base da porção 19S. As 

ATPases têm como função: reconhecimento da cauda de poliubiquitinas, abertura do 

poro de degradação, desnovelamento de proteínas e hidrólise das ligações 

peptídicas (BAUMEISTER, WALZ, ZUHL & SEEMULLER, 1998). O reconhecimento 

da cauda de poliubiquitinas se dá por uma enzima denominada Rpn10, que fica entre 

a tampa e a base da porção 19S (BAUMEISTER et al., 1998). Além disso, a porção 
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19S proporciona ao proteassoma, a capacidade de realização de degradação de 

forma bi-direcional, pois a porção 19S está nas duas extremidades do proteassoma. 

 A atividade catalítica é responsabilidade da porção 20S, a qual apresenta 

forma cilíndrica e também possui 700 kDa. É composta por subunidades α e β, as 

quais estão dispostas em 4 anéis: os dois anéis externos são formados por 

subunidades α (α1 a α7), e os dois anéis internos por subunidades β (β1 a β7); 

definindo a seguinte disposição dos anéis: α-β-β-α. As subunidades α não 

apresentam atividade catalítica, mas têm um importante papel de isolamento, 

prevenindo o acesso de proteínas marcadas e não marcadas à câmara proteolítica 

central, quando o proteassoma está em um estado não ativado (POWELL, 2006). Na 

ativação do proteassoma (ligação das porções 19S e 20S), essas subunidades se 

rearranjam permitindo o acesso ao centro catalítico (POWELL, 2006). As 

subunidades β, que também podem ser denominadas de X, Z, C, possuem função 

catalítica e apresentam sítios de degradação específicos, como (BAUMEUSTER et 

al., 1998): 

• β1 – peptidilglutamina: cliva ligações peptídicas pós ácido glutâmico; 

• β5 (ou X) – quimiotripsina: degrada tirosina, triptofano e fenilalanina 

próximos ao grupo C-terminal; ainda pode clivar outros aminoácidos, como a 

leucina se permanecer ativo por um longo período de tempo; 

• β2 (ou Z) – tripsina: degrada aminoácidos lisina e arginina próximos ao 

grupo C-terminal. 
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FIGURA 5 - Proteassoma 26S: porções regulatória e catalítica. A porção 

regulatória diz respeito à porção 19S e a porção catalítica é chamada 

de 20S, a qual é composta por subunidades α e β. (Adaptado de 

RUBIN & FINLEY, 2006).  

 

4.3 Outros fatores que influenciam a degradação protéica 

 Outros fatores influenciam a degradação protéica, alguns favorecendo a 

degradação, tais como, estresse oxidativo, citocinas pró-inflamatórias (TNF-α) e via 

de sinalização NF-кB; enquanto outros são ativados para equilibrar a relação síntese-

degradação protéica, favorecendo a síntese, como, IGF-1 e via de sinalização 

PI3K/AkT-mTOR (LECKER et al., 1999). 

 

4.3.1 Estresse oxidativo 

As espécies reativas de oxigênio (ROS) são pequenas moléculas 

derivadas do oxigênio, que incluem radicais livres como o superóxido (O2
•-), hidroxil 

(•OH), peroxil (RO2
•), e alcoxil (RO•), as quais são reconhecidas por seus efeitos 

deletérios em células de mamíferos (YU, LI, ZHANG, HANNINK, STAMLER, YAN, 

2008).  
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As ROS também são produzidas no músculo esquelético, tanto em 

repouso quanto durante o processo de contração muscular, servindo como segundos 

mensageiros nas vias de sinalização celular que regulam tanto processos fisiológicos 

quanto processos patológicos (REID, 2001). Além disso, alguns estudos têm 

demonstrado um aumento na produção de ROS e em marcadores de estresse 

oxidativo em alguns modelos de atrofia muscular (KONDO, MIURA & ITOKAWA, 

1991; LAWLER, SONG, DEMAREE, 2003), ao passo que esta perda de massa 

muscular parece ser prevenida pela administração exógena de antioxidantes 

(APPELL, DUARTE, SOARES, 1997 BETTERS, CRISWELL, SHANELY, VAN 

GAMMEREN, FALK, DERUISSEAU, DEERING, YIMLAMAI, POWERS, 2004). 

O aumento de ROS ativa as via de sinalização NF-кB (fator nuclear kappa 

B ) (POWERS, KAVAZIS, MCCLUNG., 2007), o qual será melhor descrito no item 

abaixo; e FOXO (forkhead transcription factors) (FURUKAWA-HIBI, YOSHIDA-

ARAKI, OHTA, IKEDA & MOTOYAMA, 2002), os quais são capazes de aumentar a 

expressão de diferentes componentes do sistema ubiquitina proteassoma 

dependente de ATP (LI, SCHWARTZ, WADDELL, HOLLOWAY, REID, 1998; WYKE, 

RUSSELL, TISDALE, 2004; GOMES-MARCONDES & TISDALE, 2002). A ativação 

de NF-кB tem sido associada ao aumento na expressão de MuRF1 e a perda de 

conteúdo protéico do músculo esquelético (LI, et al., 1998); já a ativação de FOXO 

estimula o aumento na expressão de Atrogin-1, o que estaria relacionado à redução 

no tamanho da fibra muscular (SANDRI, SANDRI, GILBERT, SKURK, CALABRIA, 

PICARD, WALSH, SCHIAFFINO, LECKER, GOLDBERG, 2004). 

Na IC há aumento na produção de ROS (SCHULZE, GIELEN, SCHULER, 

HAMBRECHT, 2002), o que pode influenciar no estabelecimento da atrofia, já que, 

como mencionado anteriormente, as ROS ativam a via NF-кB e FOXO, que 

estimulam o sistema ubiquitina proteassoma dependente de ATP. 

  

4.3.2 TNF-α e via NF-кB 

TNF-α é uma citocina pró-inflamatória produzida na atrofia do músculo 

esquelético durante doenças sistêmicas, sendo um importante desencadeador de 

atrofia nessas condições (GUTTRIDGE, MAYO, MADRID, WANG, BALDWIN, 2000). 

TNF-α é conhecido por ser um potente ativador de NF-кB em uma variedade de tipos 
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celulares, incluindo o músculo esquelético (LI. CHEN, LI, REID, 2003). A via de 

sinalização NF-кB é composta por uma família de fatores de transcrição (p65 (Rel A), 

Rel B, c-Rel, p52 e p50) e sua ativação se dá pelo translocação nuclear desses 

fatores, o que, ocorre pela ubiquitinação e degradação da proteína inibitória IkappaB 

(IкB) (KANDARIAN & JACKMAN, 2005).  IкB tem como função manter os fatores de 

transcrição de NF-кB no citoplasma, impedindo assim, sua ativação (KANDARIAN & 

JACKMAN, 2005). 

A ativação de NF-кB é suficiente para induzir significante atrofia e está 

relacionada com o aumento de MuRF1 (CAI, FRANTZ, TAWA, JR. MELENDEZ, OH, 

LIDOV, HASSELGREN, FRONTERA, LEE, GLASS, SHOELSON, 2004); já Atrogin-1 

seria ativada por outra via, a da p38, que também é estimulada por TNF-α (LI. CHEN, 

JOHN, MOYLAN, JIN, MANN, REID, 2005). 

As citocinas pró-inflamatórias, como a TNF- α, têm um papel na 

progressão da IC em três diferentes contextos: elas estão associadas com piora no 

prognóstico e hospitalizações recorrentes, exercem efeitos metabólicos diretos no 

músculo esquelético e afetam o metabolismo muscular via iNOS (ácido nítrico sintase 

induzível) e por meio de acúmulo de níveis tóxicos de NO (Schulze et al., 2002). Já a 

relação entre a via de sinalização NF-кB e a atrofia na IC não é conhecida. 

 

4.3.3 IGF-1 e via de sinalização PI3K/AkT-mTOR 

A síntese protéica é regulada por diversos mecanismos intracelulares, 

dentre os quais se destaca a via de sinalização PI3K/AkT-mTOR. A fosforilação e 

ativação da AkT ocorrem em resposta a fatores de crescimento como a insulina, o 

IGF-I (fator de crescimento similar à insulina), ligantes de receptor de tirosina quinase 

(ALESSI, DRANDJELKOVIC, CAUDWELL, CRON, MORRICE, COHEN, 

HEMMINGS, 1996), estresse mecânico e por nutrientes, como, por exemplo, a 

leucina (HARA, YONEZAWA, WENG, KOZLOWSKI, BELHAM, AVRUCH, 1998). O 

IGF-1 é capaz de estimular a hipertrofia muscular esquelética (GLASS, 2003), por 

ativar fosfatidil-inositol 3 kinase (PI3K), que fosforila AkT, e ativa mTOR (mammalian 

target of rapamycin), que é um regulador central do crescimento e proliferação celular 

(PARK, ERBAY, NUZZI, CHEN, 2005). Quando a via está ativada AkT inativa FOXO, 

um fator de transcrição capaz de estimular à ação da E3 ligase Atrogin-1, por meio 
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de fosforilação.  Já na atrofia, com a via de síntese diminuída, FOXO torna-se 

desfosforilado e transloca-se para o núcleo ativando Atrogin-1 e estimulando a 

proteólise (KANDARIAN & JACKMAN, 2005) (Figura 6). 

Na IC é observada tanto diminuição na expressão de IGF-I muscular 

(MGF) quanto redução nas concentrações de IGF-I circulante (SCHULZE et al., 

2002). Vale destacar que essa diminuição está associada à redução da aplicação de 

tensão contrátil na fibra muscular, já que portadores com IC apresentam inatividade 

física, o que leva a um menor estímulo mecânico e reduz, ainda mais, a expressão 

de MGF, caracterizando assim um círculo vicioso (onde o comprometimento 

periférico leva a atrofia muscular e a menor quantidade de massa muscular reforça a 

perda de proteínas contráteis).  Além disso, na IC há aumento do estresse oxidativo 

que, como descrito acima, ativa FOXO que estimula o aumento na expressão de 

Atrogin-1. Dessa forma, pode-se dizer que a via de síntese pode estar diminuída na 

IC. e que essa redução estimula a via de proteólise. 

 

 

FIGURA 6 - Via de sinalização PI3K/AkT-mTOR. Regula o papel de FOXO em 

condições de hipertrofia e atrofia (Adaptado de SANDRI et al., 2004).  
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4.4 Treinamento Físico e Insuficiência Cardíaca 

O treinamento físico aeróbico é uma das formas de treinamento físico mais 

praticadas com o propósito de prevenção e reabilitação cardiovascular.. Promove 

benefícios cardiovasculares e metabólicos, tais como, aumento do VO2 máximo, 

aumento do débito cardíaco (por aumento do volume sistólico) e bradicardia de 

repouso; e ao músculo esquelético, proporciona aumento da capilarização, do 

número e volume de mitocôndrias, do número de enzimas oxidativas, transição de 

fibras glicolíticas para oxidativas e utilização de lípides como substrato energético 

(MCALLISTER, JASPERSE & LAUGHLIN, 2005; ACHTEN & JEUKENDRUP, 2004).  

Tem sido bastante utilizado para melhorar o quadro clínico de muitas doenças, como, 

diabetes, hipertensão e IC, já que a inatividade física acelera, muitas vezes, o 

agravamento da doença (MYERS, PRAKASH, FROELICHER, DO, PARTINGTON & 

ATWOOD, 2002).  

Pacientes com IC apresentam diversas alterações morfofuncionais na 

musculatura esquelética. Dentre elas destacam-se a redução na porcentagem de 

fibras do tipo I (oxidativas e resistentes a fadiga) e aumento das fibras do tipo IIb 

(glicolíticas e menos resistentes a fadiga), alterações na expressão de miosina de 

cadeia pesada (MHC) do tipo I e IIa para o tipo IIb, redução no número de enzimas 

oxidativas, diminuição no volume de mitocôndrias, atrofia e apoptose (VESCOVO et. 

al., 1998). Essas alterações estão relacionadas à fadiga, dispnéia e grande limitação 

aos esforços físicos (COLUCCI, 1998; LUNDE et al., 2001). 

Para minimizar esse quadro, principalmente referente à intolerância aos 

esforços e à atrofia, o treinamento físico aeróbico tem se mostrado como uma 

importante ferramenta não farmacológica na reversão dessas alterações 

desencadeadas pela IC. Promove melhora na tolerância aos esforços físicos por 

acarretar diversas adaptações bioquímicas e fisiológicas no músculo esquelético 

(como as descritas acima) (ALLEN et al., 1999; HOLLOSZY, 1967), além dos já 

conhecidos benefícios à ultraestrutura e função cardíacas (HAMBRECHT, FIEHN, 

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

O treinamento físico aeróbico per se não aumenta a área de secção 

transversa do músculo esquelético em indivíduos saudáveis, como ocorre com o 

treinamento físico de força (FOLLAND & WILLIAMS, 2007). Porém, em um indivíduo 
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com atrofia, como o paciente com IC, onde a massa muscular se encontra em um 

estado hipotrófico, o treinamento físico aeróbico é capaz de restaurar ou aumentar a 

massa muscular para níveis considerados eutróficos (BACURAU et al., 2009). Além 

disso, o treinamento físico aeróbico de baixa a moderada intensidade é considerado 

seguro, principalmente, por minimizar riscos cardiovasculares (AMERICAN 

COLLEGE OF SPORTS MEDICINE POSITION STAND, 1998). Mesmo o treinamento 

físico aeróbico intervalado (maior intensidade de treinamento) tem sido recomendado 

por alguns grupos de pesquisadores (MEYER, SAMEK, SCHWAIBOLD, 

WESTBROOK, HAJRIC, LEHMANN, EBFELDF & ROSKAMM, 1996; WISLOFF, 

STOYLEN, LOENNECHEN, BRUVOLD, ROGNMO, HARAM, TJONNA, HELGERUD, 

SLORDAHL, LEE, VIDEM, BYE, SMITH, NAJJAR, ELLINGSEN, SKJAERPE, 2007) 

por desencadear maiores benefícios ao paciente com IC. 

Nos camundongos KO (que desenvolvem IC por hiperatividade simpática), 

BACURAU e colaboradores (2009) verificaram que o treinamento físico também 

proporciona benefícios na musculatura esquelética, como por exemplo, melhora na 

tolerância aos esforços, restaura metabolismo, massa e fenótipo muscular (de fibras 

glicolíticas para oxidativas). Por isso, o treinamento físico aeróbico foi utilizado nesse 

trabalho, com o intuito de verificar seus efeitos sobre a atrofia e os componentes do 

SUP. 

 

4.5  Modelo genético de IC induzida por hiperatividade simpática  

 Em estudo prévio realizado em nosso laboratório descreveu-se que a 

inativação gênica dos receptores α2A e α2C-adrenérgicos em camundongos (KO) 

provoca uma cardiomiopatia, induzida por hiperatividade do sistema nervoso 

simpático (BRUM, KOSEK, PATTERSON, BERNSTEIN, KOBILKA, 2002) que ocorre 

devido à importância desses receptores sobre a inibição pré-sináptica da liberação 

de noradrenalina nos terminais nervosos simpáticos. Estes camundongos 

desenvolvem uma cardiomiopatia grave que progride à IC aos 7 meses de idade 

associada a 50% de mortalidade. As conseqüências deletérias desta hiperatividade 

simpática são a intolerância aos exercícios físicos com diminuição significante na 

capacidade máxima de realização de esforços físicos, atrofia muscular (BACURAU et 

al., 2009), diminuição da contratilidade cardíaca e remodelamento cardíaco com 
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perda de cardiomiócitos e aumento na fração de colágeno (ROLIM et al., ,2007). 

Dessa forma, esses camundongos constituem um modelo bastante interessante para 

o estudo dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da atrofia na IC assim 

como o para o estudo do efeito do treinamento físico sobre a atrofia na IC e os 

mecanismos associados.  

 

4.6 Modelo de infarto crônico do miocárdio 

 A IC tem se apresentado como um crescente problema de saúde pública, 

com provável alcance de proporções epidêmicas em países desenvolvidos (GARG, 

PACKER, PITT, B. & YUSUF, 1993; KELLY, 1997). Isso tem sido atribuído a 

combinação do envelhecimento da população e tratamentos mais efetivos ao seu 

maior precursor, o infarto do miocárdio (KELLY, 1997).  Mesmo assim, no Brasil, o 

infarto do miocárdio foi responsável por 74.538 óbitos no ano de 2008, segundo os 

dados do Sistema Único de Saúde2 sendo, portanto, a etiologia da IC mais 

prevalente. 

Devido à grande prevalência do infarto do miocárdio no desenvolvimento 

da IC, modelos experimentais têm sido propostos para a melhor compreensão dos 

mecanismos envolvidos na lesão cardíaca e para o desenvolvimento de tratamentos. 

Dentre os modelos experimentais destaca-se o de JOHNS & OLSON (1954), o qual 

consiste em um modelo de infarto do miocárdio para pequenos animais, por meio de 

ligação da artéria coronária descendente anterior. Esse modelo permitiu mimetizar a 

lesão cardíaca e o desenvolvimento da IC, possibilitando a investigação mais 

aprofundada das alterações desencadeadas pelo infarto e a experimentação de 

diversos tratamentos, como, por exemplo, o treinamento físico. 

Com o intuito de verificar se a atrofia observada em pacientes com IC em 

modelos experimentais, como o modelo genético de IC por hiperatividade simpática 

(BACURAU et al., 2009) seria dependente da etiologia da IC, utilizamos o modelo 

isquêmico de infarto crônico do miocárdio, como o desenvolvido por JOHNS & 

OLSON (1954), em ratos Wistar.  

                                                 
2
 Fonte: MS/Funasa/Cenepi-Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados disponíveis no site do 

DATA-SUS: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?simp/cnv/obtuf.def consulta realizada em dezembro de 

2009. 
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Ainda pouco se conhece sobre a relação atrofia do músculo esquelético e 

o SUP na IC induzida por infarto do miocárdio, porém alguns trabalhos têm apontado 

alteração na expressão de alguns componentes do SUP no coração, como das E3 

ligases Atrogin-1 e MuRF1, relacionado ao controle de qualidade de proteínas 

(CONRAADS, VRINTS, RODRIGUS, HOYMANS, VAN CRAENENBROECK, 

BOSMANS, CLAEYS, VAN HERCK, LINKE, SCHULER, ADAMS, 2009; ADAMS, 

LINKE, GIELEN, ERBS, HAMBRECHTB & SCHULER, 2008).  

Utilizando esse modelo de infarto do miocárdio, verificamos também se o 

treinamento físico aeróbico seria capaz de desencadear os mesmos benefícios 

observados em outras etiologias de IC e se teria algum efeito sobre o SUP. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Amostra 

 

5.1.1 Modelo de IC por hiperatividade simpática 

Para avaliar a participação do SUP na IC induzida por hiperatividade 

simpática utilizamos camundongos KO treinados e sedentários, dos 5 aos 7 meses 

de idade (quando a cardiomiopatia está em estágio de moderado a grave) e os 

respectivos camundongos controle (CO) de mesma faixa etária.  

O genótipo dos camundongos foi confirmado por meio da extração de 

DNA genômico obtido por meio de biopsia da orelha esquerda dos animais. A 

genotipagem foi realizada por meio da reação da polimerase em cadeia (PCR-

polymerase chain reaction) em termociclador (MiniCycler MJ Research), utilizando 

oligonucleotídeos iniciadores (primers) para a detecção de genes α2A- e α2C-

adrenérgicos intactos ou inativados.  

  Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores α2A-adrenérgicos: 

WTA sense: 5’ CTG CTC ATG CTG TTC ACA GTC ATT TG3’ 

WTA antisense: 5’ CCA CAC GGT GAC AAT GAT GGC CTT3’ 

Neo/sense:    5’ CGA GAT CCA CTA GTT CTA GCC TCG3’ 

Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores α2C-adrenérgicos: 



 26

WTC sense:  5’ CAT CTT GTC CTC CTG CAT AGG CTC3’ 

WTC antisense:  5’ TCT CAT CCG GCT CCA CTT CAG TG3’ 

Neo/sense: 5’   GGG AGG ACA ATA GCA GGC ATG CTG3’ 

Após a realização das reações de PCR, fizemos uma corrida em gel de 

agarose com os produtos das reações com o objetivo de visualizar os tamanhos dos 

fragmentos amplificados, o que confirmou o genótipo dos camundongos.  

 

5.1.2 Modelo de IC por infarto crônico do miocárdio 

No modelo de IC por infarto crônico do miocárdio, a amostra foi composta 

por ratos machos (Wistar) provenientes do Biotério Central da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, com 8 semanas de idade no início do 

experimento, os quais foram distribuídos em 4 grupos distintos: infartado sedentário, 

infartado treinado e sham (cirurgia fictícia) sedentário.  

 

5.1.2.1 Protocolo de cirurgia cardíaca para indução de infarto do miocárdio 

O infarto do miocárdio foi induzido por meio de cirurgia em ratos Wistar 

com 8 semanas de idade. 

O infarto foi induzido por uma técnica de ligação de artéria coronária 

descendente anterior, como descrito anteriormente por  (JOHNS & OLSON, 1954). 

Os animais foram anestesiados com quetamina (50mg/kg) e xilazina (10mg/kg), 

entubados e artificialmente ventilados (60-70 ventilações/minuto, 2,5ml/pulso). Após 

isso, foi realizada uma incisão torácica e ligação da artéria coronária. 

Os animais alocados para os grupos saudáveis passaram por 

procedimento de cirurgia fictícia (Sham): a cavidade torácica foi aberta, mas o 

pericárdio foi mantido intacto e a artéria coronária não foi ligada. 

Os experimentos tiveram início 30 dias após a cirurgia do infarto. Ao final 

dos experimentos foi verificada a presença de sinais clínicos da IC, como edema nos 

pulmões e fígado, ascite e disfunção ventricular grave. 
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5.2 Avaliação da tolerância ao esforço físico  

 

5.2.1 Modelo de IC por hiperatividade simpática 

Algumas anormalidades cardíacas são aparentes somente após a 

realização de uma atividade física máxima até a exaustão. Além de indicativo 

funcional tanto do músculo esquelético, como do sistema cardiovascular em 

diferentes condições. O teste foi realizado em esteira rolante, com adaptação prévia, 

(FERREIRA et al., 2007), com protocolo de intensificação de exercício físico 

escalonado. A velocidade inicial foi de 6m/min (sem inclinação) e incrementos de 

3m/min a cada 3 min. O teste foi interrompido quando o camundongo não conseguia 

manter o padrão de corrida, demonstrando grande cansaço. Esse momento foi 

considerado o pico do exercício físico. Foram comparados o tempo e a distância 

percorrida por cada camundongo. Esse teste foi realizado novamente após as quatro 

primeiras semanas de treinamento físico, para reajuste da carga, e ao término do 

treinamento para comparação dos resultados pré e pós entre os grupos. 

 

5.2.2  Modelo de IC por infarto crônico do miocárdio 

Antes da realização da medida do consumo de oxigênio, os animais foram 

submetidos a um período de adaptação ao exercício que consistiu na prática da 

corrida durante 10 minutos, utilizando velocidades variadas, por três dias alternados. 

Após essa etapa, os animais realizaram um teste progressivo até a exaustão 

utilizando protocolo com velocidade inicial de 5m/min, sendo intensificado a cada 5 

minutos com velocidade de 5 m/min até chegar o instante em que o animal não 

conseguia manter o padrão de corrida (RONDON, LATERZA, DE MATOS, 

TROMBETTA, BRAGA, ROVEDA, ALVES, KRIEGER, NEGRÃO, 2006). Este teste 

foi realizado antes do início do treinamento físico, 4 semanas após e ao final das 8 

semanas de treinamento físico.  
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5.3 Protocolo de treinamento físico aeróbico 

 

5.3.1  Modelo de IC induzida por hiperatividade simpática 

O treinamento físico foi utilizado como uma estratégia terapêutica visando 

reduzir a atrofia muscular observada nos camundongos KO. O treinamento físico foi 

realizado em intensidade moderada com predomínio de metabolismo aeróbico, 

baseado na máxima fase estável do lactato, conforme padronizado anteriormente em 

nosso laboratório (FERREIRA, ROLIM, BARTHOLOMEU, GOBATTO, KOKUBUN & 

BRUM, 2007). Mais especificamente, realizamos 8 semanas de treinamento físico em 

esteira rolante (dos 5 aos 7 meses de idade), com sessões de exercício com duração 

de 60 minutos, 5 vezes por semana a 60% da velocidade máxima atingida no teste 

de exercício físico progressivo até a exaustão.  

 

5.3.2 Modelo de IC por infarto crônico do miocárdio 

 

5.3.2.1 Determinação da Capacidade Aeróbia - Medida do Consumo de 

Oxigênio  

A medida do consumo de oxigênio foi realizada em todos os ratos e 

consistiu na utilização de uma caixa metabólica conectada a um analisador de gases 

capaz de fornecer a concentração de oxigênio no interior da mesma (Brooks & White, 

1978). Nesse estudo, foi utilizada uma caixa metabólica (9,5 x 32,5 x 11,5 cm) 

subdividida, internamente na sua porção superior (0,9 cm), por uma placa que possui 

64 furos (0,3 cm de diâmetro) e que serve como uma câmara de mistura. A essa 

câmara será conectado um tubo na forma de “Y” de onde parte da amostra foi 

retirada por uma bomba (FANEM, MOD. CAL) e, outra parte, com menor fluxo, foi 

retirada pela bomba do analisador de gases (Sable Systems Subsampler Version 3, 

SS-3). Na parte da frente da caixa há uma abertura de 0,2 cm da superfície que 

permite a entrada de um fluxo de ar unidirecional por bombas aspiradoras. Para a 

realização da medida do consumo de oxigênio durante a realização do exercício 

físico, a caixa metabólica foi posicionada sobre uma esteira rolante, seguindo o 
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protocolo de exercício físico progressivo até a exaustão, descrito anteriormente no 

item 5.2.2. 

 

5.3.2.2 Treinamento físico aeróbico 

O treinamento físico também foi utilizado como uma estratégia terapêutica 

nos ratos infartados. O protocolo de treinamento físico foi desenvolvido em esteira 

rolante após a realização da determinação do consumo de oxigênio de pico 

(VO2pico), conforme descrito anteriormente (item 5.2.3) (Rondon et al., 2006). Na 

primeira semana de treinamento físico, os ratos treinaram em 30 % do VO2 pico, 

durante 30 minutos. Nas três semanas seguintes, o tempo de duração foi de 40, 50 e 

60 minutos, respectivamente, mantendo o consumo de 30% do VO2 pico. A partir da 

quinta semana mantivemos o tempo de duração do treinamento, aumentando o 

consumo de oxigênio para 30, 40, 50, 55% do VO2pico, repetindo este último valor 

nas duas semanas seguintes. A determinação do VO2pico foi realizado após 4 

semanas de treinamento físico para o ajuste da intensidade. 

 

5.4 Avaliação da Área do plantar 

 

5.4.1 Avaliação da caracterização histoquímica do músculo esquelético 

por meio da reação da miosina ATPase 

O músculo plantar foi extraído cuidadosamente junto aos músculos sóleo e 

gastrocnêmio e fixado em fatias de fígado (para manter o tecido na posição correta 

pré-congelamento) pela região tendinosa (Figura 7).  
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FIGURA 7- Extração do tecido. (A) Retirada do músculo plantar. (B) Corte 

transversal sobre base de cera dental. (C) Difusão do isopentano no 

tecido muscular. (D) O tecido sobre a massa de fígado que servirá como 

apoio para a permanência na posição correta pré-congelamento.  

 

Posteriormente à fixação no fígado, os músculos foram mergulhado em 

isopentano (crioprotetor que evita artefatos nas amostras) e em seguida em 

nitrogênio líquido para o congelamento, onde foram mantidos até a realização dos 

cortes (Figura 8). 

 

 

FIGURA 8 - Congelamento e cortes do tecido. (A) Imersão do tecido no 

isopentano. (B e C) Transferência do tecido para tubo de 50ml 

contendo nitrogênio líquido. (D) Conservação em nitrogênio líquido a 

aproximadamente -196º C (E) Criostato Mícron HM505E, onde foram 

realizados os cortes do tecido. 

 

Após a obtenção dos cortes de 10µm foram realizadas reações adaptadas 

de BROOKE & KAISER (1970), que permitiram a avaliação da atividade da enzima 

miosina ATPase por meio de soluções com diferentes pHs (4,3 e 10,3) com o intuito 

de realizar a tipagem das fibras. 

A B C D 
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5.4.2 Determinação da área de secção transversa e tipos de fibras 

musculares 

A captura das imagens foi realizada com amplificação de 200x em objetiva 

de 20x. A aquisição das imagens foi processada em computador acoplado a um 

sistema de vídeo por meio de um programa de imagens (Leica Qwin).  

Os músculos foram identificados conforme descrito por SPURWAY (1981) 

(Figura 9). Não foram atribuídos números de campos para a análise, pois a avaliação 

foi realizada no músculo todo.  

 

A 

 

B 

 

FIGURA 9 - Disposição do músculo plantar em diferentes pHs. pH 10,3 (A) e pH 

4,3 (B) de um camundongo controle. 

 

5.4.3 Análise da razão capilar/fibra 

 A razão capilar por fibra do músculo plantar foi avaliada, apenas nos 

camundongos, por meio da reação histoquímica para miosina ATPase no pH 10,3, 

como descrito anteriormente (SILLAU & BANCHERO, 1977) e quantificada pela 

análise de 5 campos não sobrepostos a uma amplificação de 400x distribuídos de 

uma maneira randômica usando um sistema computacional morfométrico (Leica 

Quantimed 500, Cambridge, UK) (Figura 10). Para calcular a razão capilar por fibra, o 

número total de capilares foi dividido pelo número total de fibras contabilizadas no 

mesmo campo. Somente vasos com um diâmetro menor que 10 µm serão 

contabilizados.  

 

Plantar 

PV 

Sóleo 

PB 
PV PB 

Sóleo 

Plantar 
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FIGURA 10 - Capilarização em diferentes músculos. Sóleo (A), plantar (B) e 

porção branca do gastrocnêmio (C) em camundongo controle. As 

setas indicam capilares. 

 

5.5 Avaliação da expressão gênica das E3 ligases e deubiquitinases  

Com o intuito de estudar a participação das E3 ligases Atrogin-1, MURF1 

e E3α, assim como da deubiquitinase USP 28 na IC induzida por hiperatividade 

simpática e por infarto crônico do miocárdio foi avaliada a expressão gênica das 

referidas enzimas no músculo plantar de camundongos CO e KO sedentários e 

treinados aos 7 meses de idade; e em ratos infartados e sham sedentários e 

treinados após 3 meses de cirurgia. Para isso, foi realizado o isolamento do RNA 

total utilizando Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA). As concentrações de RNA foram 

determinadas por medida de absorbância de 260 nm. A pureza do RNA foi 

determinada pelo cálculo da razão das absorbâncias de 260nm e 280nm e por gel de 

agarose marcado com brometo de etídio. O RNA isolado foi armazenado a -70ºC até 

sua utilização para a reação em cadeia da polimerase (PCR para a confecção de 

cDNA). Para a transcrição reversa (cDNA) foram utilizados 2µg de RNA total numa 

reação contendo oligo dT (500µg/ml), 10mM de cada dNTP, 5x first-strand buffer, 

0.1M DTT, inibidor de ribonuclease e 200u de transcriptase reversa Superscript II 

(Invitrogen, Carlsbad, CA). A expressão gênica foi avaliada por PCR em tempo real 

utilizando primers específicos (Tabela 1) e Sybr Green Master Mix (Applied 

Biosystems). A análise do PCR em tempo real foi realizada utilizando os seguintes 

A C B 
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parâmetros de ciclos: 50ºC por 2min, 95ºC por 10min, seguidos por 40 ciclos de 95ºC 

por 15s cada ciclo e 60ºC por 1min. A quantificação da fluorescência e análise da 

amplificação das bandas foi feita pelo Sistema de Detecção de Sequências ABI 

Prism 5700 (Applied Biosystems). Os resultados foram expressos utilizando o 

método de limiar comparativo de ciclos (Ct) como descrito pelo produtor do sistema. 

Os valores de delta Ct (DCt) foram calculados  para cada amostra  e para cada gene 

de interesse como o Ct do gene de interesse menos o Ct do gene normalizador, no 

caso, a ciclofilina. O cálculo das mudanças relativas no nível de expressão do gene 

de interesse (DDCt) foi  realizado por subtração do DCt do grupo CO 

sedentário/sham sedentário para o correspondente DCt dos outros grupos (CO 

treinado, KO sedentário e KO treinado/ infartado sedentário e infartado treinado). Os 

resultados foram representados em unidade arbitrária (fold). 

 

TABELA 1 - Primers para PCR em tempo Real. Oligonucleotídeos utilizados no 

protocolo de PCR para camundongos e ratos. 

Genes Tamanho Seqüências “Sense” 
Seqüências “Anti 

Sense” 

Ciclofilina 101 pb 
AAT GCT GGA CCA 

AAC ACA AA 
CCT TCT TTC ACC 

TTC CCA AA 

Atrogin-1 91 pb 
TAC TAA GGA GCG 
CCA TGG ATA CT 

GTT GAA TCT TCT 
GGA ATC CAG GAT 

MuRF1 223 pb 
GTG TGA GGT GCC 

TAC TTG CT 
ACT CAG CTC CTC 

CTT CAC CT 

E3αααα 120 bp 
ACG TGT GTG CTC TGT 

ATG GA 
GCT TGA GCA ATC 

ACC TCT TC 

USP28 76 pb 
AAA GGC CAG TAA 
TGG TGA CAT CA 

GTC GTG ACT GGG 
CTC CTT AAC T 

 

 

5.6 Western Blot 

O músculo plantar foi homogeneizado em tampão de lise hipotônico 

contendo tampão de fosfato de potássio 50mM (pH 7,0), sucrose 0,3M, DTT 0,5mM, 

EDTA 1mM (pH 8,0), PMSF 0,3mM, NaF 10mM e coquetel de inibidor de fosfatase 

(1:100). O sobrenadante foi transferido para tubos de 1,5ml e a concentração de 
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proteína das amostras analisada por meio do método de Bradford (Bio-Rad - EUA). 

Alíquotas foram armazenadas em freezer -80ºC até o momento de serem utilizadas. 

 A análise dos níveis protéicos foi realizada pela técnica de western 

blotting. Para isso, foi utilizada a técnica de Eletroforese em Gel de Poliacrilamida 

(SDS-PAGE 10%), que consiste na migração de moléculas com carga, numa 

solução, decorrente da aplicação de um campo elétrico no aparelho para minigel 

(Mini Protean). Posteriormente, as proteínas foram transferidas para uma membrana 

de nitrocelulose (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ) do mesmo modo que 

foram separadas no SDS-PAGE. As membranas foram coradas com Ponceau S,  

para a verificação das bandas protéicas obtidas pela eletroforese. 

 A fim de bloquear ligações inespecíficas, a membrana foi incubada em 

solução contendo caseína, proteína que compete com os sítios de ligação e reduz a 

absorção inespecífica de conjugados da peroxidase. 

 A membrana de nitrocelulose foi, então, incubada com o anticorpo primário 

que se liga à proteína que se pretende detectar, formando um complexo anticorpo-

proteína. Depois de enxaguar a membrana para remover o anticorpo não ligado, ela 

foi exposta ao anticorpo secundário conjugado a horseadish peroxidase (HRP), 

direcionado a porções espécies-específicas do anticorpo primário. 

 Foram utilizados como anticorpos primários anti-porção 20S (subunidades 

α5, α7, β1, β5, β7 - 28kDa Biomol, EUA) do proteassoma, MuRF1 (44kDa Santa 

Cruz, EUA), atrogin-1 (42kDa Santa Cruz, EUA ) e proteínas ubiquitinadas (Santa 

Cruz, EUA). Em seguida as mesmas foram lavadas 3x10 min com TBS-T, incubadas 

por 1 hora com os respectivos anticorpos secundários (IgG anti-rabbit, anti-X 

Amersham Biosciences, EUA) conjugados à peroxidase. Posteriormente visualizadas 

e quantificadas (número de pixels) pelo sistema Image J, fornecido gratuitamente 

pela NIH (EUA) via internet. Essas análises foram realizadas em nosso laboratório. O 

gliceroldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foi utilizado como normalizador. 

 

5.7 Atividade do Proteassoma no sítio catalítico da quimiotripsina  

A atividade do proteassoma no sítio quimiotripsina da porção 20S foi 

avaliada por meio do ensaio fluorimétrico, utilizando o substrato fluorogênico Suc-



 35

Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin (Suc-LLVY-AMC), conforme descrito por 

LU, ZONG, WANG, YOUNG, DENG, SOUDA, Li, WHITELEGGE,  DREWS,  YANG & 

PING (2008). O buffer utilizado no ensaio continha detergentes que atuam como 

ativadores para a atividade da peptidase. A atividade da peptidase foi determinada 

pela liberação do grupo AMC (amido-4-methylcoumarin), após degradação detectada 

por fluorímetro (excitação à 390nm e emissão à 460nm).  

 

5.8 Análise dos resultados  

Inicialmente a distribuição dos dados foi testada por meio do teste de 

Shapiro-Wilk e a homoscedasticidade por meio do teste de Levene. Como os dados 

são independentes, devem apresentar distribuição normal e variâncias homogêneas, 

os pressupostos para o alcance de análises paramétricas. 

Com isso, os dados foram apresentados na forma de média ± erro padrão da 

média. Com o propósito de estudar o efeito da IC, utilizou-se o Teste t de Student 

para dados não pareados. Para se estudar o efeito da IC e do treinamento físico foi 

utilizada análise de variância (ANOVA) de dois caminhos (genótipo/condição e 

treinamento físico como fatores independentes). Essa análise foi executada no 

programa Statistica (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, EUA) e para todas as análises foi 

utilizado post-hoc de Tukey e nível de significância p≤0,05. 

 

6  RESULTADOS 

 

Apresentaremos a seguir os dados relacionados ao estudo da contribuição 

do SUP na atrofia dos camundongos/ratos com IC e dos efeitos do treinamento físico 

aeróbico sobre a atrofia e os componentes do SUP nesses animais. Apresentaremos 

os dados obtidos para o músculo plantar. Utilizamos o músculo plantar por ser 

observado na literatura que músculos com predominância glicolítica (branco), como o 

plantar, são mais afetados no que se refere à massa muscular em condições que 

desencadeiam a atrofia, tais como, jejum, tratamento com glicocorticóides, diabetes 

(WING & GOLDBERG, 1993; WING, HAAS &GOLDBERG, 1995; PEPATO et al., 

1996) quando comparados a músculos oxidativos, como o sóleo, que são mais 
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resistentes ao estímulo atrófico (SHAH, SAHGAL, QUINTANILLA, SUBRAMANI, 

SINGH, HUGHES, 1983; MINNAARD, DROST, WAGENMAKERS, VAN 

KRANENBURG, KUIPERS, HESSELINK, 2005 ). Porém, em condições de desuso, 

músculos oxidativos são mais susceptíveis à atrofia que músculos glicolíticos 

(SQUIER, CHALK, HILTON-JONES, MILLS, NEWSOM-DAVIS; 1991; RILEY, BAIN, 

THOMPSON, FITTS, WIDRICK, TRAPPE, TRAPPE, COSTILL, 1998). 

O intuito inicial deste estudo foi verificar se a atrofia em modelo genético 

de IC induzida por hiperatividade simpática, observada por BACURAU e 

colaboradores (2009) estava associada a alterações dos componentes do SUP. A 

pergunta posterior referiu-se à etiologia da IC, se o infarto crônico do miocárdio 

desencadearia atrofia semelhante à verificada no modelo de hiperatividade simpática 

e a contribuição do SUP para essa condição. Por isso, dividiremos os resultados em 

duas partes: a primeira referente ao modelo genético de IC induzida por 

hiperatividade simpática; e, a segunda, referente ao modelo de infarto crônico do 

miocárdio.  

 

6.1 Modelo de IC por hiperatividade simpática 

Nesse modelo genético de IC induzida por hiperatividade simpática, os 

camundongos KO apresentam, aos 7 meses de idade, cardiomiopatia grave, 

caracterizada por redução na fração de encurtamento e edema pulmonar (Tabela 2). 

Apresentam também, alterações morfofuncionais da musculatura esquelética, o que 

contribui para o estabelecimento da atrofia. Para confirmar a atrofia dos 

camundongos KO foi realizada a mensuração da tolerância aos esforços físicos, 

capilarização e a área do músculo plantar nos camundongos CO e KO sedentários e 

treinados (Figura 11). 
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TABELA 2. Parâmetros fisiológicos em camundongos CO e KO. Fração de 

encurtamento cardíaco (FE) e razão massa úmida/seca dos pulmões 

dos camundongos CO e KO sedentários e treinados. O número de 

animais estudado em cada grupo está entre parêntese. Os dados estão 

representados na forma de média ± erro padrão da média, p≤0.05. * vs. 

CO sedentário; # vs. KO sedentário e $ vs. CO treinado. 

 

  CO SED CO TREI KO SED KO TREI 

     
FE (%) 24 ± 1 (9) 24 ± 2 (9) 14 ± 1 (9)*# 19 ± 1 (9) 

     
U/S pulmão 

(mg) 
5,57 ± 0,13 (14) 5,78 ± 0,17 (8) 6,58 ± 0,49 *#$(5) 5,82 ± 0,22 (7) 

     
 

Como se pode observar na figura 11, os camundongos KO apresentam 

intolerância aos esforços acompanhada de atrofia do músculo plantar, corroborando 

os dados obtidos previamente nesses animais (BACURAU et al., 2009). A rarefação 

capilar é observada, quando comparamos apenas os camundongos CO e KO 

sedentários, mostrando que a atrofia desencadeada pela IC está associada à 

rarefação capilar nesses animais. O treinamento físico melhorou a capacidade de 

realização de esforços físicos, aumentou a área de secção transversa do plantar e a 

razão capilar por fibra nos camundongos KO treinados, comprovando a eficácia do 

treinamento físico aeróbico em reverter as alterações morfológicas e funcionais do 

músculo esquelético presentes nessa faixa etária (BACURAU et al 2009). 
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FIGURA 11 - Capacidade de realização de esforços e trofismo muscular em 

modelo de IC por hiperatividade simpática. Tolerância à realização 

de esforços (A), razão capilar por fibra (B) e área de secção transversa 

do músculo plantar em camundongos CO e KO sedentários e 

treinados. Os dados estão representados na forma de média ± erro 

padrão da média, p≤0.05. * vs. CO sedentário; # vs. KO sedentário e $ 

vs. CO treinado. 
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Para verificar se a atrofia do músculo plantar nos camundongos KO seria 

acompanhada de alteração de componentes do SUP, analisou-se a expressão 

gênica por meio de PCR em tempo real, das E3 ligases Atrogin-1, MuRF1 e E3-α. 

Como observado na figura 12, a expressão gênica de Atrogin-1 e E3-α apresentou-

se significantemente aumentada nos camundongos KO, quando comparados aos do 

grupo CO, enquanto não houve diferença na expressão gênica de MuRF1 entre os 

grupos. Já o treinamento físico aeróbico reduziu a expressão gênica das E3 ligases 

Atrogin-1, E3α e mesmo de MuRF1, que não se mostrou alterada  no grupo KO 

sedentário. Já a expressão protéica de MuRF1 não apresentou diferença entre os 

grupos experimentais, mesmo com o treinamento físico (Figura 13). 
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FIGURA 12. Expressão gênica das E3 ligases em modelo de IC por 

hiperatividade simpática. Atrogin-1/MAFbx (A), MuRF1 (B) e E3-α 

(C) no músculo plantar de camundongos CO e KO sedentários e 

treinados. Os dados estão representados na forma de média ± erro 

padrão da média, p≤0.05. * vs. CO sedentário; # vs. KO sedentário e 

$ vs. CO treinado. 
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Com o intuito de verificar se esse aumento da expressão gênica de 

Atrogin-1 e E3-α nos camundongos KO refletiria realmente em aumento da marcação 

de proteínas para a degradação, foi quantificada a expressão protéica de proteínas 

ubiquitinadas (Figura 13). O que se observou foi um aumento de proteínas 

ubiquitinadas nos camundongos KO corroborando a hipótese de aumento da 

marcação de proteínas para a degradação na IC. Porém, o treinamento não alterou 

significantemente essa marcação.  
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FIGURA 13 – MuRF1, proteínas ubiquitinadas e USP28 em modelo de IC por 

hiperatividade simpática. Expressão protéica de MuRF1 (A), 

proteínas ubiquitinadas (B) e expressão gênica da deubiquitinase 

USP 28 (C) no músculo plantar em camundongos CO e KO 

sedentários e treinados Os dados estão representados na forma de 

média ± erro padrão da média. p≤0.05. * vs. CO sedentário e # vs. 

KO sedentário. 
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Com mais proteínas marcadas, a ação das deuquitinases é requerida. Por 

isso, avaliamos a expressão gênica da USP28, que se mostrou aumentada nos 

camundongos KO em relação aos CO (Figura 13). Como ocorreu com a expressão 

gênica de Atrogin-1 e E3- α, a expressão gênica de USP28 foi reduzida com o 

treinamento físico aeróbico, o que sugere um ajuste do SUP para o restabelecimento 

da massa muscular. 

 

 

FIGURA 14 –  Subunidades α5, α7, β1, β5, β7  e atividade do proteassoma em 

modelo de IC por hiperatividade simpática. Expressão protéica 

das subunidades α5, α7, β1, β5, β7 da porção 20S (A) e atividade do 

proteassoma no sítio da quimiotripsina (B) no músculo plantar em 

camundongos CO e KO sedentários e treinados Os dados estão 

representados na forma de média ± erro padrão da média. p≤0.05. * 

vs. CO sedentário e # vs. KO sedentário.  
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A expressão protéica das subunidades α5, α7, β1, β5 e β7 da porção 20S 

do proteassoma também foi avaliada e não apresentou diferença entre os grupos de 

camundongos KO e CO porém, a atividade do proteassoma no sítio da quimiotripsina 

apresentou-se aumentada nos camundongos KO em relação aos camundongos CO 

(Figura 14). Já o treinamento físico reduziu a atividade do proteassoma no sítio da 

quimiotripsina no grupo KO treinado.  Mais uma vez, a expressão protéica das 

subunidades α5, α7, β1, β5 e β7 da porção 20S não foi diferente entre os grupos. 

 

6.2 Modelo de IC por infarto crônico do miocárdio 

A IC induzida por infarto crônico do miocárdio inicia-se com uma disfunção 

cardíaca e redução no débito cardíaco, o qual, por sua vez, conduz a ativação 

neurohumoral, liberação de citocinas e diminuição do fluxo sanguíneo muscular, 

contribuindo para alterações morfofuncionais no músculo esquelético (ROLIM,  

MATTOS, BRUM, BALDO, MIDDLEKAUFF, NEGRÃO, 2006), o que culmina em 

atrofia.  

  Nos ratos infartados observamos redução na fração de encurtamento, 

porém sem a presença de edema pulmonar (Tabela 3), caracterizando uma 

disfunção cardíaca, sem sinais clínicos de IC.  

Para avaliar se esses animais apresentavam atrofia, como em outros 

modelos de IC, foram realizados: teste de tolerância aos esforços, mensuração da 

área das fibras do músculo plantar e da força de prensão desses animais. 

Verificamos intolerância aos esforços, porém com alteração apenas na área das 

fibras do tipo IIb e sem alteração da força de prensão do músculo plantar dos ratos 

infartados (Figura 15).  
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TABELA 3 - Parâmetros fisiológicos em ratos Sham e infartados. Fração de 

encurtamento cardíaco (FE) e razão massa úmida/seca dos pulmões 

(U/S pulmão) dos ratos Sham, infartados sedentários (INF SED) e 

infartados treinados (INF TREI). O número de animais estudado em 

cada grupo está entre parêntese. Os dados estão representados na 

forma de média ± erro padrão da média, p≤0.05. * vs. Sham; # vs. INF 

TREI. 

 

  SHAM INF SED INF TREI 

 
   

FE (%) 43,5 ± 3,9 (5) 19,2±2,6 (5)*# 31,5 ± 3,9 (7) 

   
U/S pulmão  

(mg) 
4,89 ± 0,10 (5) 5,10 ± 0,09 (7) 4,98 ± 0,06 (5) 

        
 

Quando submetidos ao treinamento físico aeróbico foi verificada aumento 

da fração de encurtamento, melhora na tolerância aos esforços e aumento da área 

das fibras do músculo plantar nos ratos infartados. A melhora na tolerância aos 

esforços pode ter sido desencadeada, principalmente pela melhora na função 

cardíaca, já que mesmo com o aumento da área das fibras, não houve diferença 

entre os ratos Sham e os infartados treinados, mostrando que não houve hipertrofia 

nesses tipos de fibras e, dessa forma, no músculo plantar. 
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FIGURA 15 - Capacidade de realização de esforços, força de prensão e trofismo 

muscular em modelo de infarto crônico do miocárdio. Tolerância à 

realização de esforços físicos (A), força de prensão (B) e área de 

secção transversa das fibras do músculo plantar em ratos Sham,  

infartados sedentários (INF SED) e infartados treinados (INF TREI). Os 

dados estão representados na forma de média ± erro padrão da média, 

p≤0.05. * vs. Sham e # vs. INF TREI. 
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Quando se analisou a marcação de proteínas para a degradação, por 

meio da: expressão gênica de Atrogin-1, MuRF1, E3-α (Figura 16); e da expressão 

protéica de Atrogin-1, MuRF1 e proteínas ubiquitinadas (figura 17); apesar de não 

apresentarem atrofia, os ratos infartados mostraram uma redução na expressão 

gênica e um aumento na expressão protéica de Atrogin-1, quando comparados aos 

ratos Sham.  

 



 48

 

FIGURA 12. Expressão gênica das E3 ligases em modelo de IC por infarto 

crônico do miocárdio. Atrogin-1/MAFbx (A), MuRF1 (B) e E3-α (C) 

no músculo plantar de ratos Sham e infartados (INF). Os dados estão 

representados na forma de média ± erro padrão da média, p≤0.05. * 

vs. Sham. 
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Para verificar se essa alteração de Atrogin-1 afetaria a deubiquitinação de 

proteínas verificou-se a expressão gênica de USP28 (Figura 17). A expressão de 

USP28 não foi diferente entre os ratos infartados e os ratos Sham. Apesar disso, 

analisou-se a expressão protéica das subunidades α5, α7, β1, β5 e β7 da porção 20S 

e atividade do proteassoma no sítio da quimiotripsina para verificar se haveria 

alteração direta do proteassoma ou das subunidade de sua porção catalítica, mesmo 

sem o aumento da ubiquitinação de proteínas (Figura 18). A expressão protéica das 

subunidades α5, α7, β1, β5 e β7 da porção 20S e a atividade do proteassoma no 

sítio da quimiotripsina, não apresentaram diferenças significantes entre os ratos 

infartados e os ratos Sham, evidenciando o papel de Atrogin-1 como um sinalizador 

de atrofia. 
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FIGURA 17 –  Atrogin-1, MuRF1, proteínas ubiquitinadas e USP28 em modelo 

de IC por hiperatividade simpática. Expressão protéica de Atrogin-1 

(A), MuRF1 (B), proteínas ubiquitinadas (C) e expressão gênica da 

deubiquitinase USP 28 (D) no músculo plantar em ratos Sham e 

infartados (INF). Os dados estão representados na forma de média ± 

erro padrão da média. p≤0.05. * vs. Sham. 
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Já o treinamento físico aeróbico, mesmo promovendo aumento da fração 

de encurtamento e da tolerância aos esforços, não apresentou efeito sobre os 

componentes do SUP. 

 

 

FIGURA 18–  Subunidades α5, α7, β1, β5, β7  e atividade do proteassoma em 

modelo de IC por infarto crônico do miocárdio. Expressão 

protéica das subunidades α5, α7, β1, β5, β7 da porção 20S (A) e 

atividade do proteassoma no sítio da quimiotripsina (B) no músculo 

plantar em ratos Sham e infartados (INF). Os dados estão 

representados na forma de média ± erro padrão da média. p≤0.05. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Nesse trabalho foi observado, nos camundongos KO com IC induzida por 

hiperatividade simpática, atrofia do músculo plantar com aumento de alguns 

componentes do SUP, sendo que o treinamento físico aeróbico foi capaz de prevenir 

a atrofia, reduzindo a expressão/atividade desses componentes. Esses resultados 

suscitaram um questionamento quanto à influência da etiologia na atrofia 

desencadeada pela IC, que para responder a tal questionamento, foi utilizado um 

modelo de infarto crônico do miocárdio. Porém, os ratos infartados não 

desenvolveram IC e atrofia, mas uma disfunção cardíaca com aumento das 

expressões gênica e protéica de Atrogin-1, o que parece preceder perda significante 

de massa muscular.  

Como não foi possível avaliar a influência da etiologia da IC na atrofia, os 

dois modelos serão discutidos separadamente a seguir.  

 

7.1 Modelo de IC por hiperatividade simpática 

A IC é a via final comum de muitas doenças cardiovasculares, relacionada 

à significante morbidade e mortalidade (THOM, HAASE, ROSAMOND, HOWARD, 

RUMSFELD, MANOLIO, ZHENG, FLEGAL, O'DONNELL, KITTNER, LLOYD-JONES, 

GOFF, HONG, ADAMS, FRIDAY, FURIE, GORELICK, KISSELA, MARLER, MEIGS, 

ROGER, SIDNEY, SORLIE, STEINBERGER, WASSERTHIEL-SMOLLER, WILSON, 

WOLF, 2006).  O desenvolvimento da IC geralmente envolve uma lesão inicial do 

miocárdio que reduz o débito cardíaco e conduz a um aumento compensatório do 

sistema nervoso simpático, o qual acarreta disfunção e remodelamento cardíaco 

(PACKER, 1992; BRISTOW, 1984). De fato, verificamos nesse modelo genético de 

IC induzida por hiperatividade simpática, redução na fração de encurtamento, 

aumento da massa cardíaca e edema pulmonar, evidenciando a presença de IC e 

corroborando resultados anteriores de nosso laboratório (ROLIM et al., 2007; 

OLIVEIRA, FERREIRA, GOMES, PAIXÃO, ROLIM, MEDEIROS, GUATIMOSIM, 
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BRUM, 2009; FERREIRA, BACURAU, EVANGELISTA, COELHO, OLIVEIRA, 

CASARINI, KRIEGER, BRUM, 2008).  

O treinamento físico tem sido utilizado como adjuvante no tratamento da 

IC por ser efetivo na redução de grande número de fatores de risco cardiovascular 

(POWERS, LENNON, QUINDRY, MEHTA, 2002; EMTER, MCCUNE, SPARAGNA, 

RADIN, MOORE, 2005), por melhorar a função cardiovascular e reduzir a 

hiperativação simpática (TABET, MEURIN, BEN DRISS, WEBER, RENAUD, 

GROSDEMOUGE, BEAUVAIS, COHEN-SOLAL, 2009; NEGRÃO & MIDDLEKAUFF, 

2008; OLIVEIRA et al., 2009; BENITO & NATTEL, 2009; JÓNSDÓTTIR, 

ANDERSEN, SIGUROSSON, SIGUROSSON, 2006; ROVEDA, MIDDLEKAUFF, 

RONDON, REIS, SOUZA, NASTARI, BARRETTO, KRIEGER, NEGRAO, 2003), 

sendo que, em trabalhos anteriores do laboratório demonstrou-se que o treinamento 

físico aeróbico leva a um remodelamento cardíaco reverso com redução da fibrose 

cardíaca, melhora da contratilidade miocárdica e da fração de encurtamento nos 

camundongos KO, sendo essas adaptações associadas a uma melhora nos 

transientes de Ca2+ no cardiomiócito (ROLIM et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; 

MEDEIROS, ROLIM, OLIVEIRA, ROSA, MATTOS, CASARINI, IRIGOYEN, 

KRIEGER, KRIEGER, NEGRÃO, BRUM, 2008). 

Outro aspecto relevante da IC refere-se a alterações na musculatura 

esquelética que, reconhecidamente, contribuem para piora da qualidade de vida e do 

prognóstico do paciente. Tais alterações desencadeiam redução na capacidade de 

realização de esforços, fadiga precoce e atrofia, o que favorece a inatividade e o 

agravamento dos sintomas (COATS, CLARK, PIEPOLI, VOLTERRANI & POOLE-

WILSON, 1994). A atrofia está relacionada com o aumento da mortalidade em 

pacientes com IC, o que pode ser observado no estudo de ANKER, PONIKOWSKI, 

VARNEY, CHUA, CLARK, WEBB-PEPLOE, HARRINGTON, KOX, POOLE-WILSON 

& COATS (1998), que verificaram aumento da mortalidade em indivíduos caquéticos 

quando comparados a indivíduos não caquéticos. 

Dentre as alterações morfofuncionais da musculatura esquelética na IC 

destacam-se a diminuição na porcentagem de fibras oxidativas, rarefação vascular, 

alterações na mitocôndria, prejuízos no acoplamento excitação-contração e atrofia 

(REIKEN, LACAMPAGNE, ZHOU, KHERANI, LEHNART, WARD, HUANG, 
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GABURJAKOVA, GABURJAKOVA, ROSEMBLIT, WARREN, HE, YI, WANG, 

BURKHOFF, VASSORT, MARKS, 2003; DREXLER, RIEDE, MUNZEL, KONIG, 

FUNKE, JUST, 1992; SULLIVAN, GREEN, COBB, 1990; LIPKIN, JONES, ROUND, 

POOLE-WILSON, 1988). De fato, os resultados obtidos nesse trabalho sugerem que 

similar ao que ocorre na IC, os camundongos KO apresentam intolerância à 

realização de esforços, devido à redução no débito cardíaco, e a alterações 

morfofuncionais na musculatura esquelética, as quais se apresentaram nos 

camundongos KO, como rarefação capilar e redução na área de secção transversa 

do músculo plantar, caracterizando a atrofia.  Cabe ressaltar que essas alterações 

não estão restritas ao músculo plantar, já que BACURAU e colaboradores (2009) 

observaram alterações semelhantes no músculo sóleo dos camundongos KO, como, 

por exemplo, redução na área de secção transversa das fibras de tipo I e IIA e 

rarefação capilar. Interessantemente, esses dados diferem um pouco da literatura, 

onde a atrofia de músculos com predominância glicolítica, como o músculo plantar, é 

associada a condições que desencadeiam atrofia, tais como doenças sistêmicas 

(WING & GOLDBERG, 1993; WING et al., 1995; PEPATO et al., 1996); enquanto, 

músculos com predominância oxidativa, como o sóleo, a estímulos atróficos, como o 

desuso (SQUIERET et al., 1991; RILEY et al., 1998). Dessa forma, podemos 

observar que, em conjunto, alterações cardíacas e da musculatura esquelética em 

camundongos KO acarretam intolerância à realização de esforços físicos, que está 

associada à dispnéia e à fadiga na IC (COLUCCI, 1998; LUNDE et al., 2001).  

Muitos estudos têm mostrado a eficácia do treinamento físico no aumento 

da capacidade de realização de esforços na IC, por atuar, no músculo esquelético, 

no aumento da porcentagem de fibras oxidativas, capilarização, aumento do 

conteúdo mitocondrial e da área de secção transversa (ALLEN et al.,1999; 

BACURAU et al., 2009; HOLLOSZY, 1967; DREXLER et al., 1992; HAMBRECHT et 

al., 1997). Além disso, auxilia na melhora da qualidade de vida do paciente com IC, 

reduzindo os sintomas (COATS et al., 1994) e conferindo autonomia para a 

realização das tarefas diárias. O treinamento físico, nos camundongos KO, preveniu 

a rarefação capilar e a atrofia do músculo plantar culminando em aumento da 

capacidade de realização de esforços. 
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Nos camundongos CO pode-se observar os efeitos bem estabelecidos na 

literatura com o treinamento físico aeróbico. Os camundongos CO apresentaram 

aumento na capacidade aeróbica, por meio do aumento da distância percorrida no 

teste de tolerância aos esforços; aumento da capilarização e, interessantemente, 

aumento da área do músculo plantar, já que o aumento da área do músculo 

esquelético é atribuído somente ao treinamento de força (FOLLAND & WILLIAMS, 

2007). Esse aumento na área do plantar pode ter ocorrido nos camundongos CO, por 

estes não terem sido submetidos ao treinamento físico anteriormente, já que uma 

variável que interfere nas adaptações ao treinamento físico é o nível de treinamento 

(AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE POSITION STAND, 1998), dessa 

forma, qualquer estímulo acarretaria adaptações benéficas. Outra hipótese refere-se 

a uma resposta espécie específica dos camundongos CO ao treinamento físico 

aeróbico, o que faria com que tivessem esse aumento da massa muscular diferente 

do que ocorre em humanos. 

 Os pacientes com IC, além da intolerância à realização de esforços, 

apresentam significante perda de massa muscular, como ocorre em outras doenças 

sistêmicas, tais como, câncer, diabetes e sepsis (KANDARIAN & JACKMAN, 2005). 

Como o SUP tem sido associado à atrofia desencadeada por essas doenças 

sistêmicas (LECKER et al., 2004), o nosso objetivo foi investigar a contribuição desse 

sistema para a atrofia desencadeada por IC e a influência do treinamento físico 

aeróbico sobre alguns componentes desse sistema.  

 As E3 ligases são enzimas chave do SUP, as quais têm como função, 

marcar proteínas, geralmente instáveis (BACHMAIR et al., 1986), para a degradação 

no proteassoma 26S (GLICKMAN e CIECHANOVER, 2002). Em princípio, as E3 

ligases atuam corrigindo erros, tais como, no reparo do DNA e no controle de 

qualidade de proteínas (LECKER et al., 1999); ou na manutenção da homeostase, 

como, por exemplo, marcando ciclinas para a progressão do ciclo celular (GLOTZER, 

MURRAY & KIRSHNER, 1991). Porém, na atrofia, as E3 ligases atuam na marcação 

de proteínas musculares (citosólicas e miofibrilares), alterando o metabolismo e a 

função do músculo esquelético. Dentre as E3 ligases, destacam-se Atrogin-1, MuRF1 

e E3α que são altamente expressas no músculo esquelético e aumentam 
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consideravelmente sua expressão na atrofia muscular associada à doenças 

sistêmicas e desuso (BAVIERA et al., 2008; KANDARIAN & JACKMAN, 2005). 

 Os dados de expressão gênica de Atrogin-1 e E3-α no músculo plantar 

sugerem que há um aumento na marcação de proteínas para a degradação nos 

camundongos KO, o que demonstra que essas E3 ligases podem estar envolvidas no 

estabelecimento da atrofia neste modelo de IC, como visto em outras condições 

catabólicas (LECKER et al., 2004). Contudo, MuRF1 não apresentou alteração de 

sua expressão gênica e protéica nos camundongos KO. Corroborando nossos 

resultados, em estudo com camundongos transgênicos com IC induzida por 

superexpressão de calsequestrina, LI e colaboradores (2007) verificaram atrofia 

nesses animais, com aumento da expressão gênica de Atrogin-1 e nenhuma 

alteração na expressão de MuRF1. Já em camundongos com ativação músculo 

específica de componentes da via NF-кB, a atrofia do músculo esquelético foi 

induzida pelo aumento da expressão gênica de MuRF1, mas não de Atrogin-1 (CAI et 

al., 2004). Esses resultados sugerem que as E3 ligases podem ser ativadas por vias 

distintas. A expressão gênica aumentada de Atrogin-1, por exemplo, tem sido 

associada à indução por p38 MAPK e pela família de fatores de transcrição FOXO (LI 

et al., 2005; KANDARIAN & JACKMAN, 2005), e MuRF1 parece ser ativada pela via 

NF-кB (CAI et al., 2004). No modelo de IC induzida por hiperatividade simpática, 

BACURAU e colaboradores (2009) observaram aumento do estresse oxidativo e da 

expressão protéica de FOXO3 (trabalho em andamento) no músculo plantar dos 

camundongos KO, o que favoreceria o aumento de Atrogin-1 e não de MuRF1, de 

acordo com essa hipótese de vias distintas de ativação.  Outra hipótese refere-se ao 

substrato protéico das E3 ligases: em recente estudo de COHEN, BRAULT, GYGI, 

GLASS, VALENZUELA, GARTNER, LATRES, GOLDBERG (2009) foi observado que 

a degradação de filamentos grossos das miofibrilas, como as miosinas de cadeia 

leve 1 e 2 e a proteína C ligada à miosina, está relacionada ao aumento de MuRF1 e 

que isso facilitaria a disponibilização de miosinas de cadeia pesada para a 

degradação, já que essas miosinas são protegidas da degradação nas miofibrilas por 

estarem associadas a outras proteínas. Porém, a degradação de filamentos finos, 

como a actina, ocorre por um mecanismo que não requer MuRF1 (COHEN et al., 
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2009); esse mecanismo estaria envolvido com a ação das calpaínas (TIDBALL & 

SPENCER, 2002) e caspases (DU, WANG, MIERELES, BAILEY, DEBIGARE, 

ZHENG, PRICE & MITCH, 2004), as quais, disponibilizariam as miofibrilas (actina) 

para a posterior degradação pelo SUP. NURY e colaboradores (2007) sugerem ainda 

a hipótese do turnover protéico dos componentes do SUP afetando a expressão 

destes em determinadas condições atróficas. 

  As E3 ligases marcam proteínas para a degradação, anexando uma cauda 

de poliubiquitinas à proteína alvo. A cauda de poliubiquitinas é necessária para o 

reconhecimento da proteína a ser degradada pela porção 20S do proteassoma 26S 

(BAUMEISTER, 1998). Considerada como parâmetro para a verificação do aumento 

da ativação do SUP, o aumento da ubiquitinação é observado em vários modelos 

experimentais, como jejum e desnervação (WING et al., 1995; MEDINA, WING & 

GOLDBERG, 1995); e também foi verificado nos camundongos KO, sugerindo 

aumento das proteínas encaminhadas para a degradação.   

 Com o treinamento físico aeróbico a expressão gênica de Atrogin-1, E3-α 

e, até mesmo, de MuRF1 foi reduzida nos camundongos KO, sendo interessante 

observar  que, a expressão protéica de proteínas ubiquitinadas também tendeu à 

redução, mostrando que deve haver um mecanismo de regulação, como uma alça de 

retroalimentação na via, que ajusta as expressões dos componentes do SUP a 

determinados estímulos, como o treinamento físico, e à alteração de vias 

relacionadas, como, por exemplo, PI3k/AkT/mTOR.  Em trabalho em andamento de 

BACURAU e colaboradores foi observado aumento na expressão protéica de AkT 

pelo treinamento físico em camundongos KO, demonstrando um ajuste do organismo 

a relação síntese e degradação protéica com treinamento físico aeróbico; o que 

sugere uma tentativa de restabelecimento da massa muscular. É importante salientar 

que o treinamento aeróbico não causa hipertrofia do músculo esquelético, porém em 

casos de atrofia, como observada nos camundongos KO, o treinamento físico 

aeróbico tem um papel homeostático, auxiliando no restabelecimento da massa 

muscular esquelética (BACURAU et al., 2009).  

 Nos camundongos CO submetidos ao treinamento físico aeróbico 

observou-se uma tendência ao aumento da expressão gênica das E3 ligases Atrogin-
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1 e MuRF1, sugerindo um processo de lesão regeneração, cuja degradação protéica 

faz parte do processo de turnover protéico(TAILLANDIER, COMBARET, POUCH, 

SAMUELS, BÉCHET & ATTAIX, 2004). Esse processo parece envolver também a 

proteólise dependente de Ca2+, já que, BUENO JR (2009) verificou nesses 

camundongos CO, um aumento na expressão protéica total de calpaína e uma 

redução na expressão protéica de seu inibidor endógeno, a calpastatina, o que 

favoreceria a disponibilização de substratos para o SUP. A expressão protéica de 

proteínas ubiquitinadas não apresentou alteração em sua expressão nos 

camundongos CO, sugerindo que o processo de lesão regeneração está associado a 

um mecanismo mais sutil de alteração da degradação protéica, com a finalidade de 

reciclagem de miofibrilas, o que é comum no processo desencadeado pelo 

treinamento físico. 

O trabalho de marcação de proteínas para a degradação realizado pelas 

E3 ligases, sofre um processo de regulação realizado pelas deubiquitinases, enzimas 

que conferem se os substratos protéicos estão adequadamente marcados, 

removendo (antes da degradação pelo proteassoma 26S) ou reciclando ubiquitinas 

da cadeia de poliubiquitinas (após a degradação pelo proteassoma 26S). Analisamos 

a USP28, uma deubiquitinase que atua na remoção de vários substratos protéicos 

(VALERO et al., 2001) para verificar se essas proteínas marcadas para a degradação 

seriam de fato encaminhadas ao proteassoma 26S. O aumento da expressão gênica 

de USP28 nos camundongos KO sugere que proteínas estariam inadequadamente 

marcadas e seriam poupadas da degradação ou, ainda, que esse aumento da 

expressão gênica de USP28 estaria relacionado a um processo de contenção da 

atrofia na IC. Porém é necessário verificar o papel de outras deubiquitinases 

associadas à atrofia do músculo esquelético, tais como, USP14 e USP19, para a 

melhor compreensão do papel da deubiquitinação nesse modelo. Devido a 

problemas metodológicos, como a confecção de primers que abrangessem uma 

região comum de diferentes isoformas, como ocorre na USP14, não foi possível 

mensurar a expressão gênica de USP14 e USP19 até o momento. No entanto, será 

realizado posteriormente para a complementação desse trabalho. 

Com o treinamento físico aeróbico, a expressão gênica de USP28, como a 

das E3-ligases, também foi reduzida nos camundongos KO, apontando, mais uma 
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vez, para o processo de restabelecimento da massa muscular esquelética. Isso 

ocorreria porque, com uma menor marcação de proteínas para a degradação ou 

menor marcação indevida de proteínas (proteínas do músculo esquelético), haveria 

menos substratos a serem conferidos ou poupados da degradação, o que 

desencadearia redução de deubiquitinases, que nesse trabalho abrangeu a USP28. 

Já nos camundongos CO, não foi observada alteração na expressão de USP28 com 

o treinamento físico aeróbico. 

Com as proteínas marcadas e devidamente conferidas pelas 

deubiquitinases, essas proteínas são encaminhadas para o proteassoma 26S e 

degradadas na porção catalítica 20S (BAUMEUSTER et al., 1998). A função 

catalítica da porção 20S reside no interior das subunidades β, a qual é dividida em 

três sítios de degradação: quimiotripsina (grandes grupos hidrofóbicos), tripsina 

(grupos básicos) e peptidilglutamina (após ácido glutâmico; grupos ácidos) ou 

caspase (pois, a clivagem nesse sítio é mais rápida após ácido aspártico) (POWELL, 

2006).  A atividade quimiotripsina é conferida à subunidade β5; a atividade tripsina é 

realizada pela subunidade  β2 , e a atividade peptidilglutamina ou caspase é 

associada à subunidade  β1(BAUMEUSTER et al., 1998). As subunidades α, por 

outro lado, não apresentam atividade catalítica, mas têm um importante papel de 

isolamento, prevenindo o acesso de proteínas marcadas e não marcadas à câmara 

proteolítica central, quando o proteassoma está em um estado não ativado 

(POWELL, 2006). Na ativação do proteassoma (ligação das porções 19S e 20S), 

essas subunidades se rearranjam permitindo o acesso ao centro catalítico (POWELL, 

2006). Por isso, verificamos a expressão protéica das subunidades α5, α7, β1, β5 e 

β7 da porção 20S do proteassoma e não observamos alteração em sua expressão, 

porém, a atividade do sítio da quimiotripsina, o qual degrada o maior número de 

substratos, está aumentada nos camundongos KO. Já o treinamento físico aeróbico 

reduziu a atividade do sítio quimiotripsina, assim como das E3 ligases, Atrogin-1 e 

E3- α, e da USP28, demonstrando que uma menor marcação indevida de proteínas, 

faz com que menos substratos tenham que ser poupados, com isso, a atividade do 

proteassoma também pode ser reduzida, contribuindo para a busca do 

restabelecimento do equilíbrio entre síntese e degradação protéica. 
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Nos camundongos CO, a expressão protéica das subunidades α5, α7, β1, 

β5 e β7 da porção 20S do proteassoma e a atividade do sítio da quimiotripsina não 

foram alteradas com o treinamento físico aeróbico. O que sugere que, o mecanismo 

de lesão regeneração é bastante sutil na intervenção na degradação ou que, o 

número de camundongos CO utilizados para os experimentos de biologia molecular 

ainda é pequeno para apresentar as alterações decorridas do processo de lesão e 

regeneração. 

 A degradação protéica associada ao treinamento físico aeróbico ainda é 

um tema pouco explorado. Alguns estudos tratam do exercício físico aeróbico e seus 

efeitos sobre os componentes do SUP. RADAK, SASVARI, NYAKAS, TAYLOR, 

OHNO, HAKAMOTO & GOTO (2000) e THOMPSON & SCORDALIS (1994) sugerem 

aumento nos componentes do SUP após exercício físico aeróbico. Porém, KEE, 

TAYLOR, CARLSSON, SEVETTE, SMITH & THOMPSON (2002) relataram que em 

ratos submetidos a 5 dias de exercício físico progressivo em esteira rolante houve 

redução na degradação protéica, com redução na atividade do sítio quimiotripsina, 

quando comparados a ratos não exercitados. Os dados ainda são bastante 

controversos: há poucos estudos sobre o treinamento físico aeróbico e, os 

existentes, tratam do efeito agudo desse tipo de treinamento, mas sem que estudos 

apresentem características similares, como a modalidade e a duração do exercício 

aeróbico realizado. Dessa forma, investigações sobre o efeito crônico do treinamento 

físico aeróbico são necessárias para a melhor compreensão do papel do treinamento 

e do exercício físico aeróbico sobre os componentes do SUP, contudo, este trabalho 

apresentou um papel benéfico do treinamento físico aeróbico relacionado à 

prevenção da atrofia na IC.  

 Em conjunto esses dados sugerem que nos camundongos KO, a atrofia 

está associada a um aumento do SUP, como se observa em outras doenças 

sistêmicas (LECKER et al., 2004; BODINE et al., 2001) e que o treinamento físico é 

capaz de prevenir a atrofia nos camundongos KO por reduzir a expressão/atividade 

de componentes essenciais do SUP. 
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7.2  Modelo de IC por infarto crônico do miocárdio 

A IC induzida por infarto crônico do miocárdio inicia-se com uma disfunção 

cardíaca e redução no débito cardíaco, o qual, por sua vez, conduz a ativação 

neurohumoral, liberação de citocinas e diminuição do fluxo sanguíneo muscular, 

contribuindo para alterações no músculo esquelético (ROLIM,  MATTOS, BRUM, 

BALDO, MIDDLEKAUFF, NEGRÃO, 2006; BATISTA JR, ROSA, LOPES, LIRA, 

MARTINS JR, YAMASHITA, BRUM, LANCHA JR, LOPES & SEELAENDER, 2010) e 

posterior atrofia.  

Para verificar a presença de IC nesse modelo experimental, analisamos a 

fração de encurtamento e a razão massa úmida/seca dos pulmões desses animais. 

Foi observada redução na fração de encurtamento, porém sem presença de edema 

pulmonar no grupo infartado quando comparado ao grupo Sham, sugerindo uma 

disfunção cardíaca, mas em estágio inicial, sem sinais clínicos de IC associados. 

Outros estudos (ROLIM et al., 2006; WISLOFF, LOENNECHEN, CURRIEB, SMITH, 

ELLINGSEN, 2002; BATISTA JR et al.,2010) observaram redução na fração de 

encurtamento e também de vários outros parâmetros de função cardíaca, com piora 

desses parâmetros ao longo do tempo em ratos submetidos ao infarto do miocárdio.  

Porém, mesmo não apresentando sinais clínicos de IC, os ratos demonstraram 

intolerância à realização de esforços físicos; isso corrobora estudos que observaram 

presença de doença cardíaca, mesmo com função cardíaca preservada em repouso, 

por meio de testes de tolerância aos esforços (BENIAMINOVITZ & MANCINI, 1999; 

MANCINI, GOLDSMITH, LEVIN, BENIAMINOVITZ, ROSE, CATANESE & OZ, 1998). 

Diferente dos camundongos KO, a intolerância à realização de esforços nos ratos 

infartados não foi relacionada à redução da área das fibras do músculo plantar, já 

que apenas as fibras do tipo IIb mostraram diferença em relação ao grupo Sham. 

Dessa forma, sem alteração na área das fibras, buscou-se avaliar um parâmetro 

funcional para verificar se havia alguma alteração relevante no músculo plantar que 

pudesse evidenciar a presença de atrofia: o parâmetro avaliado foi a força de 

prensão, a qual não se mostrou diferente entre os grupos infartado e Sham. 

O treinamento físico está relacionado com melhora da função cardíaca, 

mas principalmente, da capacidade de realização de esforços e atenuação dos 

sintomas na IC (BENITO & NATELL, 2009; O'CONNOR, WHELLAN, LEE, 
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KETEYIAN, COOPER, ELLIS, LEIFER, KRAUS, KITZMAN, BLUMENTHAL, 

RENDALL, MILLER, FLEG, SCHULMAN, MCKELVIE, ZANNAD, PIÑA & HF-ACTION 

INVESTIGATORS, 2009). Os ratos infartados apresentaram melhora significante na 

fração de encurtamento com o treinamento físico aeróbico e aumento da capacidade 

de realização de esforços. Apesar da área de secção transversa das fibras do 

músculo plantar terem aumentado com o treinamento físico aeróbico, essas não 

foram diferentes do grupo Sham, demonstrando que a melhora da capacidade de 

realização de esforços pode estar relacionada à melhora da função cardíaca, por 

meio do aumento da fração de encurtamento, o que possibilitaria melhora no volume 

sistólico e maior volume sanguíneo direcionado à musculatura esquelética. 

Os componentes do SUP também foram avaliados nesse modelo, mesmo 

sem o estabelecimento da atrofia, pois esses animais já apresentavam intolerância à 

realização de esforços. Outra razão para essa investigação refere-se a busca de 

alguma alteração no SUP, mesmo antes do estabelecimento da atrofia, já que 

GOMES et al. (2001) verificaram aumento na expressão gênica de Atrogin-1 em 

músculo gastrocnêmio, em modelo de camundongos submetidos à 24 horas de 

jejum, antes da perda significante de massa corporal desses animais. Foram 

analisadas, inicialmente, variáveis relacionadas à marcação de proteínas para a 

degradação: expressão gênica de Atrogin-1, MuRF1, E3-α; e a expressão protéica 

Atrogin-1, MuRF1 e de proteínas ubiquitinadas. Dentre as variáveis analisadas, 

Atrogin-1, interessantemente, apresentou alteração nas expressões gênica e protéica 

dos ratos infartados quando comparados aos do grupo Sham. A expressão gênica 

estava reduzida e a protéica aumentada nos ratos infartados.  

Com a alteração de Atrogin-1, o próximo passo foi verificar se isso se 

refletiria na ação das deubiquitinases, que, neste trabalho, foi representada pela 

USP28. A expressão gênica de USP28 não foi diferente entre os ratos infartados e os 

Sham. Apesar disso, prosseguiu-se a investigação do SUP, avaliando a expressão 

protéica das subunidades α5, α7, β1, β5 e β7 da porção 20S e a atividade do sítio 

quimiotripsina do proteassoma 26S; e também, não foram encontradas alterações 

entre os ratos infartados e Sham. O treinamento físico aeróbico não demonstrou 

efeito sobre os componentes do SUP, já que a grande maioria, não apresentou, em 

condições basais, alterações nos ratos infartados quando comparados ao Sham.  
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Diferente dos camundongos KO, que apresentavam IC estabelecida, os 

resultados demonstram que os ratos submetidos ao infarto crônico do miocárdio 

estavam em uma fase anterior à IC, o que se denominou de disfunção cardíaca, a 

qual não desencadeou atrofia do músculo esquelético, porém, desencadeou 

alteração nas expressões gênica e protéica de Atrogin-1. Os outros componentes do 

SUP não apresentaram alteração, talvez, porque fatores que estimulam a via, não 

estivessem aumentados de forma a desencadear aumento da proteólise. No entanto, 

mesmo sem atrofia, pode ser que os ratos infartados já tivessem um aumento do 

estresse oxidativo ou, alguma alteração na via de síntese protéica, o que estimularia 

FOXO e, desencadearia as alterações verificadas na expressão gênica e protéica de 

Atrogin-1. 

O treinamento físico aeróbico, apesar de não apresentar efeito sobre os 

componentes do SUP, foi capaz de atuar na disfunção cardíaca dos ratos infartados, 

por desencadear melhora da função cardíaca, promovendo aumento da fração de 

encurtamento e melhora na capacidade de realização de esforços.  

Acredita-se que, um período maior para o estabelecimento do infarto seja 

necessário, para que possam ser verificadas alterações cardíacas e do músculo 

esquelético características da IC, o que possibilitaria responder à pergunta sobre a 

influência da etiologia sobre a atrofia desencadeada pela IC e a contribuição do SUP. 

 

7.3  Limitações 

Esse trabalho mostrou que o treinamento físico aeróbico previne a atrofia 

nos camundongos KO, reduzindo a expressão/atividade de componentes do SUP. 

Contudo, o trabalho não pode mostrar a expressão/atividade dos componentes do 

SUP nas frações miofibrilar e citosólica, as quais se constituem em substratos para 

as diferentes E3 ligases, já que a quantidade de tecido obtido do músculo plantar dos 

camundongos era muito pequena para realizar todas as mensurações propostas. 

Essa também foi a razão pela qual a expressão protéica de Atrogin-1 não foi 

mensurada nos camundongos, já que tivemos acesso ao anticorpo de Atrogin-1 após 

a mensuração de todas as outras variáveis apresentadas nesse trabalho.  

As deubiquitinases USP14 e USP19 também não foram mensuradas por 

problemas metodológicos na confecção dos primers. De qualquer forma, a expressão 
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protéica de Atrogin-1 e a expressão gênica de USP14 e USP19, assim como, a 

expressão/atividade dos outros componentes do SUP nas frações miofibrilar e 

citosólica, serão mensuradas posteriormente para a publicação do manuscrito. 

A indução do infarto do miocárdio também consistiu em uma limitação 

desse estudo, já que os ratos não desenvolveram IC e atrofia; e, dessa forma, não se 

pode responder às perguntas em relação à influência da etiologia da IC na 

contribuição do SUP à atrofia. Porém, observou-se um resultado interessante de 

alteração de Atrogin-1 na disfunção cardíaca, mesmo sem o estabelecimento de 

atrofia, o que é importante para a detecção precoce de atrofia, pois funcionaria como 

um marcador. 

 

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desse trabalho sugerem que nos camundongos KO, a 

atrofia está associada a um aumento do SUP e que o treinamento físico aeróbico é 

capaz de prevenir a atrofia nesses camundongos por reduzir a expressão/atividade 

dos componentes do SUP, auxiliando no restabelecimento da massa muscular 

esquelética. Esses resultados são muito interessantes e tem potencial interesse 

clínico, já que a atrofia está associada com mau prognóstico e aumento da 

morbidade e mortalidade em pacientes com IC. 

Os ratos submetidos ao infarto apresentaram uma disfunção cardíaca, o 

que não desencadeou atrofia, porém, alterou as expressões gênica e protéica de 

Atrogin-1. Esse resultado indica que o aumento de Atrogin-1 pode funcionar como 

um marcador, possibilitando intervenções que previnam o estabelecimento da atrofia. 
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