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RESUMO 

 

DOMINGUES, LS. Validação da ativação do eixo intracelular PKCε-ALDH2 

como mecanismo-chave na cardioproteção induzida pelo exercício físico. 2018. 

72f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

  

As doenças isquêmicas representam a principal causa de mortalidade e morbidade 

no mundo. Dessa forma, o melhor entendimento dos sinais intracelulares envolvidos 

no estabelecimento e propagação do dano induzido pela isquemia-reperfusão (I/R) é 

essencial para o desenvolvimento de novas estratégias, futuramente utilizadas na 

prevenção e no tratamento do infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral 

e isquemia renal. O processo de isquemia-reperfusão gera danos irreparáveis aos 

tecidos acometidos. A reperfusão do tecido afetado, que ficara temporariamente 

mantido em hipóxia (com baixa tensão de oxigênio), resulta em um brusco aporte de 

oxigênio (alta tensão de oxigênio) e consequente colapso metabólico, caracterizado 

pela disfunção mitocondrial associada à elevada produção de radicais livres. 

Recentemente demonstramos que estímulos cardioprotetores (ex. pré-

condicionamento isquêmico e etanol) são acompanhados pela ativação da proteína 

quinase C isoforma épsilon (PKCε), aumento de sua translocação para a mitocôndria 

e consequente fosforilação/ativação da enzima mitocondrial aldeído desidrogenase 2 

(ALDH2). A ALDH2 é uma enzima chave na proteção contra danos isquêmicos 

devido a sua capacidade de oxidar aldeídos, como 4-hidroxi-2-nonenal e 

acetaldeído, produzidos durante estresse oxidativo. Semelhante ao pré-

condicionamento isquêmico, o exercício físico (EF) também promove um aumento 

da tolerância do miocárdio à lesão de isquemia-reperfusão, entretanto os 

mecanismos celulares envolvidos nessa cardioproteção ainda são pouco 

compreendidos. No presente projeto de pesquisa buscamos validar o eixo 

intracelular PKCε-ALDH2 como possível mecanismo cardioprotetor induzido pelo EF 

frente estresse de isquemia-reperfusão. Inicialmente, utilizando camundongos 

selvagens, avaliamos se o exercício físico (7 dias consecutivos) modula a PKCε e a 

ALDH2, e se essa resposta é transiente ou sustentada. Em seguida, por meio da 

técnica de isquemia-reperfusão ex vivo (Langendorff), avaliamos a participação 

individual da PKCε e ALDH2 na cardioproteção mediada pelo exercício físico. 



 

 

 

 

Nossos resultados mostram que o exercício físico aumenta a expressão da PKCε no 

cardiomiócito de forma transiente, visto que 24h após a última sessão de exercício 

físico esse valor foi restabelecido, e a ALDH2 mostrou aumento sustentado em sua 

atividade, mantida até mesmo 24h após a última sessão de exercício físico. Além 

disso, sete dias de exercício físico é capaz de proteger o coração da lesão de 

isquemia e reperfusão. Entretanto, quando foram utilizados inibidores específicos ou 

animais geneticamente modificados, essa cardioproteção foi perdida. Assim, nossos 

resultados sugerem um papel importante do eixo PKCε-ALDH2 na cardioproteção 

induzida pelo exercício físico frente a uma lesão por isquemia/reperfusão. 

 

Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio; Pré-condicionamento isquêmico; 

Langendorff; Proteína quinase C; Enzima ALDH2; Exercício Físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DOMINGUES, LS. Intracellular PKCε-ALDH2 axis as a key mechanism in 

exercise-mediated cardioprotection. 72s. Master thesis (Morphofunctional 

Science) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

Ischemic diseases are the leading cause of mortality and morbidity worldwide.    

Thus, a better understanding of the intracellular signals involved in the establishment 

and propagation of damage induced by ischemia-reperfusion is essential to the 

development of new strategies that can be used in the prevention and treatment of 

myocardial infarction, stroke and renal ischemia. The process known as ischemia-

reperfusion (I/R) causes irreparable damage to the affected tissues due to the wide 

variation in tissue oxygen tension. Reperfusion of the affected tissue, which had been 

temporarily maintained at hypoxia (low oxygen tension), results in abrupt oxygen 

supply (high oxygen tension) and consequent metabolic collapse, characterized by 

mitochondrial dysfunction associated with high production of free radicals. We 

recently demonstrated that cardioprotective stimuli (i.e. ischemic preconditioning and 

ethanol) are accompanied by increased translocation of protein kinase C isoform 

epsilon (PKCε) to the mitochondria and subsequent phosphorylation-activation of 

mitochondrial aldehyde dehydrogenase enzyme 2 (ALDH2), which has an inverse 

correlation with myocardial injury. ALDH2 is a key enzyme in the protection against 

ischemic damage due to its capacity to oxidize aldehydes (i.e. acetaldehyde and 4-

hydroxynonenal) produced during oxidative stress. Similar to ischemic 

preconditioning, exercise promotes increased myocardial tolerance to ischemia-

reperfusion injury; however, the cellular mechanisms involved in this process are still 

poorly understood. We proposed to validate the intracellular PKCε-ALDH2 axis as a 

possible exercise-mediated cardioprotective mechanism upon ischemia-reperfusion. 

Firstly, using wild-type mice, we evaluated whether exercise (7 consecutive days) 

modulates the activity of PKCε and ALDH2 (transient vs. sustained). Then, through 

the ex vivo ischemia-reperfusion technique (Langendorff), we evaluated the 

individual participation of PKCε and ALDH2 in exercise-mediated cardioprotection. 

Our results show that physical exercise increases the cardiomyocyte PKCε levels in 

a transient way, since this response was reestablished 24h after the last physical 



 

 

 

 

exercise session. Moreover, ALDH2 showed a sustained increase in its activity, 

which was maintained even 24h after the last session. In addition, seven days of 

physical exercise was able to protect the heart from ischemia and reperfusion injury, 

whereas this cardioprotection was lost when specific inhibitors or genetically modified 

animals (PKCε knockout mice and ALDH2 knock-in mice) were used. Thus, our 

results suggest an important role of the PKCε-ALDH2 axis in the cardioprotection 

induced by exercise against ischemia/reperfusion injury. 

 

Key words: Myocardial infarction; Ischemic preconditioning; Langendorff; Protein 

kinase C; ALDH2 enzyme, Physical Exercise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anualmente, cerca de 17,7 milhões de mortes no mundo estão relacionados 

às doenças cardiovasculares, representando um importante problema de saúde 

pública. Apesar da tendência de diminuição na taxa de mortalidade, as doenças 

cardiovasculares ainda se destacam como a principal causa de óbitos, sobretudo em 

países em desenvolvimento, como o Brasil (figura 1 e 2) (Riley et al., 2014; Who, 

2017b). 

Mundialmente, dentre as doenças cardiovasculares, a doença isquêmica 

cardíaca representa a principal causa de morte tanto em homens (46%) quanto em 

mulheres (38%) (Mendis et al., 2011). Somente em 2015, o infarto agudo do 

miocárdio causou 8,7 milhões de óbitos, liderando o ranking “Top 10 causes of 

death”, da Organização Mundial da Saúde.  

Considerando as informações epidemiológicas supracitadas, é de extrema 

importância compreender os mecanismos celulares que regulam a morte celular 

após um evento isquêmico. Esse entendimento auxiliará no desenvolvimento de 

novos tratamentos (farmacológicos e não farmacológicos) capazes de atenuar os 

danos provocados pela lesão de isquemia e reperfusão (I/R). 

 

Figura 1 - Tendências globais da taxa de mortalidade por doenças não 
transmissíveis. 2000-2015; “Cardiovascular Diseases” (Doenças cardiovasculares) 
representam a principal causa de mortalidade em países desenvolvidos (junto ao 
câncer) e em desenvolvimento (Who, 2017b). 
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A doença isquêmica cardíaca possui como origem o infarto agudo do 

miocárdio, caracterizado por mudanças nas propriedades bioquímicas durante a 

isquemia e, principalmente durante a reperfusão (Figueira et al., 2013). A privação 

de oxigênio e nutrientes no tecido cardíaco, um dos tecidos com maior demanda 

energética, provoca a morte de cadiomiócitos e gera danos irreversíveis. Uma forma 

não farmacológica, capaz de prevenir e auxiliar no tratamento das disfunções 

cardíacas associadas à I/R, é o exercício físico.   

Sabe-se que é de extrema importância a prática de atividade física para a 

saúde, pois ela reduz o risco de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e 

diabetes tipo 2. Além disso, também melhora a função da musculatura esquelética, 

controle do peso corporal e reduz sintomas de depressão. Mesmo com a 

compreensão dos efeitos protetores da prática regular de exercício físico, a 

inatividade física tem aumentado em muitos países, sendo considerado atualmente 

como quarto maior fator de risco de mortalidade em todo o mundo. Estima-se que a 

inatividade física esteja associada à cerca de 30% de cardiopatias isquêmicas, como 

demonstrado na figura 3 (Who, 2009).   

O exercício físico (EF) aumenta a tolerância do miocárdio ao insulto de 

isquemia/reperfusão (Bowles et al., 1992; Lakka et al., 1994; Demirel et al., 1998; 

Yamashita et al., 2001; Quindry et al., 2005; Chaves et al., 2006; Chicco et al., 2007; 

Figura 2 - Causas de mortalidade no 
Brasil. Porcentagem de todos os óbitos 
por doenças não transmissíveis; 
“Cardiovascular Diseases” (Doenças 
cardiovasculares) representam a 
principal causa de mortalidade no Brasil, 
com 31% (Riley et al., 2014). 
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French et al., 2008; Melling et al., 2009). Porém, embora haja considerável 

fundamentação demonstrando o efeito cardioprotetor do exercício físico, os 

mecanismos envolvidos nessa resposta ainda não são claramente compreendidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados da última década da literatura sugerem que a família da proteína 

quinase C (PKCs) exerce um papel-chave na cardioproteção obtida pelo exercício 

físico previamente a um evento isquêmico. Yamashita e colaboradores 

demonstraram que ratos pré-tratados com 5 mg/kg de cloreto de queleritrina, um 

inibidor não-seletivo das PKCs, não foram beneficiados pela cardioproteção mediada 

pelo exercício físico agudo no insulto de isquemia/reperfusão (Yamashita et al., 

2001). Além disso, Melling e colaboradores evidenciaram que após lesão global por 

I/R a porcentagem da área de infarto foi significantemente reduzida de 50% no grupo 

controle sedentário para 20% no grupo que realizou exercício físico agudo prévio, e 

a inibição das PKCs com queleritrina elevou para 75% a área infartada (Melling et 

al., 2009). 

Figura 3 - As principais causas de cardiopatia isquêmica. As setas indicam 
alguns dos caminhos pelos quais as causas de cardiopatia 
isquêmicainteragem. Estima-se que a inatividade física esteja associada à 
cerca de 30% de cardiopatias isquêmicas (Who, 2009). 
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Dentre as PKCs, a isoforma épsilon (PKCε) é reconhecida pelo seu papel 

importante na sinalização cardioprotetora durante o processo de I/R, visto que sua 

ativação seletiva promove a diminuição da área de infarto e sua inibição impede a 

cardioproteção mediada pelo pré-condicionamento isquêmico (Dorn et al., 1999; 

Chen et al., 2001; Liu et al., 2001; Churchill et al., 2010).  Essa resposta protetora 

da PKCε ocorre pela sua translocação para a mitocôndria e subsequente fosforilação 

da enzima aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) (Chen et al., 2008). Baseados nos 

resultados supracitados, levantamos a hipótese de que a sinalização intracelular 

PKCε-ALDH2 é essencial na cardioproteção mediada pelo exercício físico. Sendo 

assim, estabelecemos como objetivos do presente estudo: 1) Caracterizar o perfil de 

ativação da PKCε e da ALDH2 após treinamento físico e 2) Estudar o envolvimento 

individual da PKCε e ALDH2 na cardioproteção mediada pelo exercício físico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Lesão de Isquemia e Reperfusão 

 A doença isquêmica cardíaca representa a principal causa de morte no 

mundo (Who, 2017b). Tal enfermidade está associada a uma grave deficiência do 

suprimento sanguíneo coronariano geralmente produzido por trombose ou outras 

alterações agudas de placas ateroscleróticas (Buja, 2005). Quando o fluxo 

sanguíneo é interrompido, uma série de processos metabólicos e enzimáticos é 

afetada. A privação de oxigênio e nutrientes ao miocárdio, um dos tecidos com maior 

demanda energética, resulta em morte de cardiomiócitos, por meio dos processos 

de apoptose e necrose (Buja e Entman, 1998), onde a localização dependerá do 

território irrigado pela artéria relacionada ao infarto (Porto, 2005). 

 Os fatores de risco associados ao infarto agudo do miocárdio agrupam-se em 

três categorias (Boateng e Sanborn, 2013): 

 Fatores de risco não-modificáveis: idade, gênero, hereditariedade;  

 Fatores de risco modificáveis: cigarro, ingestão de álcool, inatividade física, 

alimentação inadequada, hipertensão, diabetes, dislipidemias e síndrome 

metabólica; 

 Fatores de risco emergentes: proteína C-reativa (CRP), fibrinogênio, 

homocisteína e lipoproteína de baixa densidade (LDL). 

 Desta forma, o infarto agudo do miocárdio pode ser definido como patologia 

associada à morte de cardiomiócitos, devido a uma isquemia prolongada, resultante 

de um desequilíbrio entre suprimento e demanda da perfusão de sangue (Thygesen 

et al., 2007), e a sua prevenção deve estar focada nos fatores de risco modificáveis, 

por meio de mudanças no estilo de vida (Boateng e Sanborn, 2013). A inatividade 

física, por exemplo, é um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doença cardíaca coronária (Bijnen et al., 1994). 

Ao contrário do senso comum, que acredita que a lesão cardíaca oriunda de 

um infarto agudo do miocárdio está somente relacionada com a drástica redução do 

fluxo de sanguíneo, sabe-se que o restabelecimento da circulação de sangue 

oxigenado na reperfusão também é um componente no processo de morte celular 

(Budas et al., 2007). Em humanos a reperfusão dá-se durante o procedimento de 
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cateterismo, quando um cateter é inserido na artéria femoral e direcionado ao 

coração (artérias coronárias) com o intuito de desobstruir a artéria afetada e 

restabelecer o fluxo sanguíneo. 

Sabe-se que o miocárdio pode tolerar uma breve exposição à isquemia por 

meio da ativação de mecanismos capazes de reduzir a demanda energética, tais 

como mudança para o metabolismo glicolítico anaeróbio, aumento da absorção de 

glicose e diminuição da contratilidade. Entretanto, se a isquemia for mantida haverá 

um déficit exacerbado de trifosfato de adenosina (ATP) e acúmulo de lactato 

resultando em morte celular (Budas et al., 2007). 

Paradoxalmente, a restauração do fluxo sanguíneo, pré-requisito para a 

sobrevivência, vem sendo apontada como um importante contribuinte para o dano 

ao miocárdio, fenômeno conhecido como lesão por reperfusão (Braunwald e Kloner, 

1985). Durante a reperfusão cardíaca, o restabelecimento do metabolismo 

mitocondrial é prejudicado devido à elevada tensão de oxigênio na célula, até então 

em hipóxia, resultando em exacerbada geração de espécies reativas de oxigênio 

(EROs), déficit energético e prejuízo no transiente intracelular de cálcio. Em 

conjunto, esse distúrbio no metabolismo mitocondrial gera alteração na função 

cardíaca (Yellon e Hausenloy, 2007).  

Devido ao fato da doença isquêmica cardíaca liderar o ranking de mortalidade 

mundial, é de extrema importância compreender os mecanismos celulares que 

regulam a morte celular após um evento isquêmico. A mitocôndria, por estar 

estritamente envolvida nos processos de apoptose e necrose por I/R (Murphy e 

Steenbergen, 2007), surge como um dos principais alvos para o desenvolvimento 

novas terapias cardioprotetivas.  

 

2.2 Mitocôndria e estresse celular 

 

A mitocôndria é uma organela essencial para a sobrevivência celular não 

apenas por gerar ATP, mas também por controlar o metabolismo energético, 

sintetizar aminoácidos não essenciais, bases precursoras do DNA, hormônios e 

moléculas envolvidas na sinalização intracelular. Além disso, ela também é 

responsável por regular diretamente outros processos celulares, dentre eles, 

produção e metabolismo de EROS e início da morte celular programada (apoptose). 
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A mitocôndria ocupa cerca de 30% do volume total do cardiomiócito e representa a 

principal fonte de produção de energia celular por meio da respiração mitocondrial 

(metabolismo aeróbio). Em condições normais, essa organela é responsável por 

produzir ~95% do ATP no miocárdio através da fosforilação oxidativa (Doenst et al., 

2013). 

Diversos processos bioquímicos catabólicos, tais como a glicólise, o ciclo do 

ácido cítrico e a beta-oxidação, produzem as coenzimas NADH (nicotinamida 

adenina nucleotídeo reduzida) e FADH2 (flavina-adenina dinucleotídeo reduzida). 

Estas coenzimas contêm elétrons que possuem alto potencial de transferência, ou 

seja, ao serem reduzidos, as coenzimas NADH e FADH2 liberam grande quantidade 

de energia. Os elétrons são removidos do NADH e do FADH2 e transferidos para o 

oxigênio através de uma série de reações catalíticas por diferentes enzimas 

denominadas complexos I, II, III e IV, constituintes da cadeia transportadora de 

elétrons (Figura 4). A energia do transporte de elétrons é utilizada primariamente 

para bombear prótons para o espaço intermembranas da mitocôndria, produzindo 

um gradiente de prótons. O retorno dos prótons ao interior da mitocôndria é um 

processo espontâneo, a favor de um gradiente eletroquímico, que libera energia (a 

força próton-motriz) capaz de levar à síntese de ATP. Como a membrana interna é 

impermeável à prótons, estes só podem voltar à matriz mitocondrial pelo complexo 

ATP sintase, complexo V da cadeia de transporte de elétrons (Mitchell e Moyle, 

1967; Marzzoco e Torres, 1999).  

Entretanto, os elétrons nem sempre chegam ao O2, aceptor final na cadeia 

transportadora de elétrons. A alteração no potencial eletroquímico da membrana 

mitocondrial ou alterações no funcionamento dos complexos presentes na cadeia 

transportadora de elétrons podem provocar o escape de elétrons e consequente 

formação de ânios superóxidos e peróxido de hidrogênio (Sen, 1995). No coração, 

aproximadamente 90% das espécies reativas de oxigênio (EROS) são produzidos 

na mitocôndria. Em condições de homeostasia, estas EROS são reduzidas por 

enzimas como a superóxido dismutase, catalase ou glutationa peroxidase. Porém, 

quando não neutralizadas adequadamente, as EROS geradas na mitocôndria 

aumentam o estresse oxidativo mitocondrial e, através de reações com ácidos 

graxos poli-insaturados, formam hidroperóxidos lipídicos e aldeídos insaturados que 
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se propagam entre os compartimentos celulares e reagem com as proteínas e 

ácidos nucleicos (Hernández-Reséndiz et al., 2013).  

 

 Contudo, na isquemia cardíaca, por exemplo, o fornecimento de oxigênio 

para o miocárdio não é suficiente para atender a necessidade de oxidação de 

substrato na mitocôndria durante a condição de hipóxia, deixando a cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial em um estado altamente reduzido. Isso 

resulta em um maior vazamento de elétrons da cadeia transportadora, que por sua 

vez reage com o oxigênio (O2) residual formando o ânion superóxido (O2
-), um 

radical livre capaz de causar dano oxidativo em diversos componentes mitocondriais 

e celulares (Chen e Zweier, 2014). 

 Ainda assim, a maior proporção de espécies reativas de oxigênio é liberada 

durante a reperfusão. Ambrósio e colaboradores, utilizando corações de coelhos, 

mostram haver um aumento da peroxidação lipídica da membrana em corações 

reperfundidos, quando comparado aos corações controle e aos submetidos somente 

Figura 4 - Esquema ilustrativo da organização e funcionamento da cadeia 
transportadora de elétrons mitocondrial. O complexo I é aceptor dos elétrons 
provenientes da NADH. Já os elétrons da FADH2 são transferidos diretamente para 
o complexo II. Em seguidas ambos, elétrons procedentes do complexo I e II, são 
transferidos para a coenzima Q reduzida. Os elétrons da coenzima Q são 
transferidos para o complexo III que reduz o citocromo c. Por fim, o citocromo c 
reduz o complexo IV, responsável por transferir o elétron para o O2, aceptor final da 
cadeia transportadora de elétrons. Essa sequência de passagem de elétrons pelos 
complexos acompanha a liberação de prótons (H+) para o espaço intermembranas 
da mitocôndria, o que gera um gradiente elétroquimico e consequente reentrada de 
prótons para o interior da mitocôndria por meio da ATP sintase, que utilizará a 
energia próton-motriz para fosforilar ADP e produzir ATP. Adaptação de: (Tahara et 
al., 2009).  
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à isquemia. Esse aumento foi revertido na presença da enzima recombinante 

superóxido dismutase humana (hSOD) durante a reperfusão (Ambrosio et al., 1991). 

Esse comportamento acontece devido ao esgotamento significativo do ADP na fase 

inicial de reperfusão, desta forma o restabelecimento de O2 durante a reperfusão 

aumenta excessivamente o vazamento de elétrons, levando à superprodução de O2
-. 

Portanto, o aumento exacerbado nas concentrações de EROS na mitocôndria 

causam estresse oxidativo resultando em uma série de anormalidades na 

mitocôndria e consequente redução da viabilidade celular. Portanto, entender os 

mecanismos celulares envolvidos nesses processos é de suma importância. 

 

2.3 Proteína quinase C e lesão cardíaca por Isquemia/Reperfusão  

 

 Quando a célula sofre um estímulo externo, tanto físico quanto químico, 

ocorre a ativação de diversas vias de sinalização que integram uma resposta única e 

específica. Evidências apontam que a translocação das proteínas quinases C 

(PKCs) do citosol para a mitocôndria exerce um papel central na lesão de 

isquemia/reperfusão. Descobertas em 1977 (Inoue et al., 1977), as PKCs 

compreendem uma família de 10 quinases, que são agrupadas em 3 subfamílias 

baseadas no seu perfil de ativação. As PKCs clássicas (α, βI, βII, e γ) possuem 

dependência de diacilglicerol (DAG) e cálcio para sua atividade; as novas PKCs (δ, 

ε, θ, e η) dependem apenas de DAG para ativação; enquanto que as PKCs atípicas 

(ζ, ι/λ) são independentes de ambos (Budas et al., 2007). Apesar da similaridade 

entre as isoformas, cada PKC medeia uma função única, fosforilando um grupo 

específico de substratos, levando a respostas fisiológicas diferenciadas, muitas 

vezes exibindo até funções opostas (Krieger, 2008). 

 A PKCδ exerce um papel importante na morte celular, visto que a sua 

inativação durante a reperfusão cardíaca provoca uma recuperação mais rápida dos 

níveis de ATP cardíaco, além de restaurar o pH celular e reduzir a apoptose (Inagaki 

et al., 2003). Já a translocação da PKCε para mitocôndria cardíaca vem sendo 

associada à diminuição da apoptose e da necrose (Dorn et al., 1999; Chen et al., 

2001; Liu et al., 2001; Churchill et al., 2010). 
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 A infusão de peróxido de hidrogênio (H2O2) no coração de ratos foi capaz de 

promover a translocação da PKCδ para a mitocôndria, sugerindo que essa resposta 

também ocorra durante o estresse oxidativo gerado pelo estímulo de 

isquemia/reperfusão. Essa translocação da PKCδ, que é associada à apoptose, não 

ocorre durante a isquemia cardíaca, iniciando-se somente nos primeiros minutos de 

reperfusão (Churchill e Szweda, 2005). Um potencial mecanismo nessa resposta de 

morte celular consiste na fosforilação da quinase piruvato desidrogenase (PDK)2 

pela PKCδ. Quando ativa a (PDK)2 por sua vez é capaz de fosforilar e inibir a 

atividade da piruvato desidrogenase, enzima chave no metabolismo energético, 

responsável pela conversão de Piruvato em Acetil-CoA (Churchill et al., 2005). 

Buscando possíveis alvos de fosforilação pela PKCε, Chen e colaboradores 

compararam as diferentes respostas das proteínas frente à lesão por I/R, na 

ausência ou presença do ativador seletivo da PKCε, ΨεRACK. Nossos 

colaboradores da Universidade de Stanford, demonstraram que o efeito 

cardioprotetor da PKCε ocorre pela sua translocação para a mitocôndria e 

fosforilação da enzima aldeído desidrogenase 2 (ALDH2). Ademais, a utilização do 

ΨεRACK promoveu o aumento da atividade da ALDH2 (Chen et al., 2008). 

 A aldeído desidrogenase 2, um dos 19 membros da família das aldeídos 

desidrogenases, é uma enzima homo-tetramérica de ~56kDa que está localizada na 

matriz mitocondrial. A ALDH2, exerce papel fundamental na remoção de aldeídos 

citotóxicos, catalisando sua oxidação à ácidos não reativos (Budas et al., 2010; 

Chen et al., 2014). Chen e colaboradores demonstraram que a atividade da ALDH2, 

enzima exclusivamente mitocondrial, possui correlação inversa com o grau de infarto 

do miocárdio após isquemia/reperfusão cardíaca, sugerindo assim seu papel 

cardioprotetor (Chen et al., 2008).  

 Recentemente, Nene e colaboradores utilizando cromatografia líquida 

acoplada ao espectrômetro de massa, identificaram na estrutura da ALDH2 três 

possíveis sítios de fosforilação pela PKCε. São eles: Serina279, Treonina185 e 

Treonina412. Além disso, o autor buscou entender qual a importância para a 

fosforilação de cada um desses aminoácidos. O estudo sugere que somente a 

Serina na posição 279 é responsável pelo aumento da atividade da ALDH2. Já a 

fosforilação de qualquer um dos 3 sítios foi capaz de proteger a enzima ALDH2 da 

inativação pelo 4HNE (Um aldeído tóxico gerado pelo aumento de EROS, capaz de 
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inativar a enzima ALDH2). A importância do eixo PKCε-ALDH2 também foi 

demonstrada por meio da análise da sequência de aminoácidos de diferentes 

espécies de eucariontes, demonstrando uma co-evolução da PKCε e dos resíduos 

fosforiláveis da ALDH2 (Nene et al., 2017). 

 

2.4 Hormesis e cardioproteção 

 

O termo “hormesis” (do grego: excitar) representa um fenômeno bifásico de 

dose/resposta. Essa palavra foi utilizada pela primeira vez em 1943, quando 

Southam & Erlich demonstraram que um componente do carvalho promoveu 

crescimento de fungos quando utilizado em baixa dose, à medida que em alta dose 

esse crescimento fúngico foi inibido (Southam  e Erlich, 1943). Ou seja, o mesmo 

componente foi capaz de apresentar diferentes respostas conforme a dose utilizada. 

Desde então, a utilização desse termo tem apresentado rápido e extensivo aumento 

nas citações da comunidade biomédica, de aproximadamente 10 citações por ano, 

na década de 80, para quase 6000 em 2013 (Calabrese, 2014). 

Certos estímulos estressores, quando aplicados em doses baixas, ao invés de 

promoverem baixo ou nenhum efeito danoso, podem induzir a uma resposta 

Figura 5 - Esquema ilustrativo da ativação PKCε na célula: 1) PKCε inativa; 2) A PKCε 
é ativada pelo segundo mensageiro DAG (diacilglicerol), que é downstream do GPCR 
(receptor acoplado à  proteína G) estimulado pela adenosina  que acumula no coração 
isquêmico. 3) Quando está ativa, a PKCε liga-se ao RACK (Receptor para PKC ativada) e 
expõe seu o sítio catalítico, possibilitando assim a fosforilação de substratos, como a 
ALDH2; Adaptado de (Budas e Mochly-Rosen, 2007; Mochly-Rosen et al., 2012). 
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adaptativa, gerando proteção. A expressão hormesis refere-se aos processos 

celulares que estão envolvidos na exposição a baixas doses de estímulos 

estressores, que ativam respostas adaptativas, aumentando a tolerância das células 

ao mesmo estímulo, aplicado numa intensidade moderada ou severa. Do ponto de 

vista evolutivo, o efeito hormético tem a função de permitir que as células possam 

lidar com os perigos ambientais aos quais são continuamente expostas (Calabrese, 

2008; Mattson, 2008; Krenz et al., 2013). Alguns exemplos onde há uma resposta 

hormética são: proteínas de choque térmico (heat shock protein), citoproteção 

gástrica, pré-condicionamento isquêmico, exercício físico e restrição alimentar 

(Krenz et al., 2013). 

 

2.5 Pré-condicionamento isquêmico 

 

 A cardioproteção por meio do pré-condicionamento isquêmico, um 

mecanismo cardioprotetor natural que consiste em breves períodos de isquemia 

seguidos de curta reperfusão antes de uma lesão isquêmica sustentada, é uma 

excelente ferramenta experimental a ser utilizada no melhor entendimento da 

sinalização celular associada à cardioproteção (Murriel e Mochly-Rosen, 2003). Em 

1986, Murry e colaboradores demonstraram pela primeira vez, em modelo canino, 

que quatro oclusões de 5 minutos separadas por reperfusões de 5 minutos, foram 

capazes de limitar em 25% a área infartada após um período de 40 minutos de 

isquemia (Murry et al., 1986). Sete anos mais tarde, Yellon e colaboradores 

estabeleceram que o efeito cardioprotetor do pré-condicionamento isquêmico 

também pode ser observado em humanos (Yellon et al., 1993). O processo de pré-

condicionamento pode ser utilizado na clínica, por exemplo, em caso de transplantes 

de órgãos. Desta forma, existem vários esforços para elucidar as diversas vias de 

sinalização que levam ao pré-condicionamento (Krieger, 2008). 

 A primeira evidência de que as PKCs atuam na cardioproteção mediada pelo 

pré-condicionamento isquêmico foi apresentada por Ytrehus e colaboradores. Em 

corações de coelhos, o estudo mostrou que a administração de inibidores não 

seletivos para as diferentes PKCs (Estaurosporina e Polimixina B) bloqueou o efeito 

cardioprotetor do pré-condicionamento isquêmico. Por outro lado, a ativação das 
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PKCs, por meio de 4b-forbol-12-miristato-13-acetato e 1-oleil-2-acetil-glicerol foi 

capaz de diminuir significativamente a área infartada nesses corações, mimetizando 

o pré-condicionamento isquêmico (Ytrehus et al., 1994).  

 Recentemente demonstramos que a translocação das PKCs para a 

mitocôndria cardíaca medeia a cardioproteção oriunda do pré-condicionamento 

isquêmico. De fato, o prejuízo na viabilidade do miocárdio após a lesão de 

isquemia/reperfusão em coração isolado de ratos está relacionado com a menor 

translocação da PKCε para a mitocôndria. O pré-condicionamento isquêmico foi 

capaz de reduzir em 40% a área infartada e essa resposta está associada a um 

bloqueio no aumento mitocondrial da quinase pró-apoptótica PKCδ, e a um 

expressivo aumento de 16 vezes na translocação da quinase anti-apoptótica PKCε 

para a mitocôndria, quando comparado ao grupo controle (Churchill et al., 2010). 

 O efeito cardioprotetor do pré-condicionamento também pode ser obtido por 

meio da exposição aguda ao etanol (capaz de estimular a ALDH2) e parece que, 

igualmente ao pré-condicionamento isquêmico, existe uma relação com a isoforma 

PKCε, já que inibição seletiva dessa isoforma por meio do peptídeo ɛV1-2, foi capaz 

de reverter a cardioproteção mediada pelo pré-condicionamento etílico (Chen et al., 

1999). Além disso, camundongos nocaute para a PKCε perdem a cardioproteção 

induzida pelo pré-condicionamento etílico, efeito que é restaurado com a ativação 

seletiva da enzima mitocondrial ALDH2 (Budas et al., 2010).  

 

2.6 PKCε e PKCδ: Possível envolvimento na cardioproteção mediada pelo 

exercício físico 

 

 Assim como o pré-condicionamento isquêmico, o exercício físico também 

promove um aumento da tolerância do miocárdio à lesão de isquemia/reperfusão. O 

treinamento físico é capaz de proteger o coração contra morte celular, peroxidação 

lipídica, dano mitocondrial e arritmias (Demirel et al., 1998; Hamilton et al., 2003). 

Estudos em humanos mostram que a atividade física regular e exercícios 

cardiorrespiratórios intensos são inversamente proporcionais ao risco de infarto 

agudo do miocárdio. Além disso, diferentes protocolos de exercício físico aeróbio 

promoveram um aumento da tolerância do miocárdio à lesão de isquemia/reperfusão 
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(Bowles et al., 1992; Lakka et al., 1994; Demirel et al., 1998; Yamashita et al., 2001; 

Quindry et al., 2005; Chaves et al., 2006; Chicco et al., 2007; French et al., 2008; 

Melling et al., 2009). Apesar de ser rapidamente adquirida, com até mesmo uma 

sessão de exercício físico aeróbio, a cardioproteção mediada pelo exercício físico é 

perdida na ausência da atividade. Lennon e seus colaboradores observaram a perda 

da cardioproteção induzida pelo exercício, 9 dias após cessar a prática (Lennon et 

al., 2004).  

 Bloor e colaboradores, mostraram que o exercício físico foi capaz de 

promover o desenvolvimento da circulação colateral do miocárdio e de melhorar a 

recuperação do tecido na isquemia cardíaca. Assim sendo, o exercício físico induz a 

uma adaptação estrutural e funcional, possibilitando um aumento da capacidade de 

transporte vascular do coração, e consequentemente, produzindo uma maior 

tolerância a isquemia (Bloor et al., 1984; Laughlin et al., 1998).  

 Embora o efeito cardioprotetor seja bastante fundamentado, mecanismos 

celulares envolvidos nessa cardioproteção ainda não são totalmente elucidados. Os 

candidatos são numerosos e incluem aumento na produção de proteínas de 

estresse, mudanças no metabolismo redox, aumento da atividade da COX-2, níveis 

elevados de proteína de choque térmico (HSP-72), aumento da atividade dos canais 

mitoK-ATP e sarcoK-ATP, up-regulation de chaperonas mitocondriais, aumento na 

superóxido dismutase 2, aumento da capacidade antioxidativa do miocárdio e/ou 

mudança em alguma molécula associada à proteção de morte celular (Ascensão et 

al., 2011; Korzeniowska et al., 2011; Marongiu et al., 2014; Powers et al.; 2014). 
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 Yamashita e colaboradores utilizando ratos machos, com apenas uma sessão 

de treino observaram uma redução de 64% da área de infarto cardíaca, e essa 

cardioproteção mediada pelo exercício físico agudo foi revertida utilizando 

queleritrina, um inibidor não seletivo das PKCs (Yamashita et al., 2001). Buscando 

avaliar as diferenças entre os sexos, Chicco et al. mostraram que um protocolo de 5 

dias de exercício físico foi capaz de reduzir a área de infarto em 24% em ratos 

Figura 6 – Sinalização celular envolvida na cardioproteção mediada pelo exercício 
físico e pelo pré-condicionemento isquêmico. O exercício afeta diretamente o coração 
por meio de isquemia, taquicardia, óxido nítrico (NO), espécies reativas de oxigênio (ROS), 
outros metabólitos e produção de proteína de estresse. No pré-condicionamento isquêmico, 
durante o isquemia há produção de alguns metabólitos que, por sua vez, ativam a proteína 
quinase C, levando à ativação de diversas quinases celulares, como tirosina quinase e 
MAPK. Um efetor a ser elucidado encontra-se downstream na cascata de sinalização 
Adaptado de (Marongiu e Crisafulli, 2014) 
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machos e 18% em fêmeas (Chicco et al., 2007). Em contrapartida, Chaves et al. 

observaram uma redução de 67% da área de infarto com 5 dias de treinamento, em 

ratos machos (Chaves et al., 2006). 

Carson & Korzick determinaram os efeitos de uma e sete sessões de exercício 

físico em esteira rolante na distribuição celular e fosforilação das diferentes 

isoformas de PKCs no ventrículo esquerdo de ratos. Os autores observaram um 

aumento nos níveis totais da PKCε (63,2%) após exercício agudo e também após 7 

dias de exercício (80,5%). Além disso, um aumento na fosforilação dessa isoforma 

foi encontrado na fração solúvel cardíaca (fração membranar). Entretanto, é 

importante salientar que esses corações não foram submetidos ao processo de 

isquemia/reperfusão (Carson e Korzick, 2003).  

Dados da última década da literatura sugerem que as PKCs exercem um 

papel-chave na cardioproteção obtida pelo exercício físico previamente a um evento 

isquêmico. De fato, Yamashita e colaboradores demonstraram que ratos pré-

tratados com 5 mg/kg de cloreto de queleritrina, um inibidor não-seletivo das PKCs, 

não foram beneficiados pela cardioproteção mediada pelo exercício físico agudo no 

insulto de isquemia/reperfusão regional (Yamashita et al., 2001). Além disso, Melling 

e colaboradores demonstraram que após insulto global de isquemia/reperfusão, no 

qual o fluxo cardíaco foi totalmente interrompido por 30 minutos, a porcentagem da 

área de infarto foi significantemente reduzida de 50% no grupo controle para 20% no 

grupo que realizou exercício físico agudo prévio, e que a inibição das PKCs elevou 

para 75% a área infartada (Melling et al., 2009).  

Sendo assim, no presente estudo analisamos o papel do eixo PKCε-ALDH2 na 

redução da área de infarto mediada pelo exercício físico, afim de melhor 

compreender os aspectos moleculares envolvidos nessa cardioproteção. 



34 

 

 

 

3 JUSTIFICATIVA/HIPÓTESE 

 

 A doença isquêmica lidera o ranking de mortalidade mundial e, embora haja 

considerável fundamentação demonstrando o efeito cardioprotetor do exercício 

físico, os mecanismos envolvidos nessa resposta não são totalmente 

compreendidos. Sendo assim, compreender os mecanismos celulares que regulam 

a morte celular após um evento isquêmico é fator crucial para o desenvolvimento de 

terapias farmacológicas e não farmacológicas capazes de atenuar a morte celular. 

No presente estudo investigamos se a ativação da PKCε está envolvida na 

cardioproteção mediada pelo exercício físico prévio.  

 No processo de reperfusão cardíaca, quando o fluxo sanguíneo é 

reestabelecido, a tensão de O2 aumenta muito em um tecido que estava até então 

em hipóxia e essa diferença gera um colapso metabólico. Ou seja, a reperfusão é 

um “mal necessário”, pois é essencial para a sobrevivência do miocárdio e ao 

mesmo tempo prejudica o metabolismo mitocondrial, devido principalmente à 

exacerbada produção de EROs. Nessa situação de isquemia e reperfusão ocorre a 

translocação das proteínas quinase Cε (PKCε, anti-apoptótica) e da isoforma δ 

(PKCδ, pró-apoptótica) do citosol para a mitocôndria cardíaca, levando à morte 

celular. O pré-condicionamento isquêmico, caracterizado por breves eventos 

isquêmicos alternados com curtos períodos de reperfusão, é capaz de diminuir a 

área cardíaca lesionada por meio do aumento da translocação da PKCε para a 

mitocôndria e subsequente ativação da enzima mitocondrial ALDH2, além do 

bloqueio da translocação da PKCδ para a mitocôndria. 

 Assim, formulamos a hipótese de que a diminuição da lesão cardíaca 

mediada pelo exercício físico prévio ao infarto do miocárdio também é dependente 

da ativação do eixo mitocondrial PKCε/ALDH2, e bloqueio da translocação da PKCδ 

para a mitocôndria, semelhante aos mecanismos envolvidos na cardioproteção 

encontrada no pré-condicionamento isquêmico (Figura 7).  
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Figura 7 - Hipótese do projeto. A diminuição da lesão cardíaca mediada pelo exercício 
físico após processo de isquemia/reperfusão é dependente do aumento da translocação 
da PKCε do citosol para a mitocôndria e do bloqueio da translocação da PKCδ, 
mecanismos semelhantes aos da cardioproteção encontrada no pré-condicionamento 
isquêmico. 
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4 OBJETIVOS 

 

A) Caracterizar o perfil de ativação da PKCε e da ALDH2 após treinamento físico.  

Para isso camundongos C57BL/6 foram exercitados por 7 dias em esteira rolante 

e sacrificados em dois momentos distintos: 1) Logo após a última sessão de 

exercício físico; e 2) 24hs após a última sessão. Esse objetivo nos permitiu entender 

se a ativação das proteínas supracitadas decorrente do exercício físico é transiente 

ou sustentada (Figura 8). Para isso realizamos as seguintes análises: 

 Expressão proteica da PKCε no coração (lisado total e frações citosólica e 

mitocondrial); 

 Expressão proteica e atividade da ALDH2 no coração (fração mitocondrial); 

 Metabolismo mitocondrial cardíaco (consumo de O2 em mitocôndria isolada). 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Esquema ilustrativo do protocolo experimental utilizado no 
objetivo A. Os animais realizaram 7 sessões de exercício físico (1-7). O 
perfil de ativação da PKCε e da ALDH2, bem como o metabolismo 
mitocondrial, foram avaliados em 2 momentos: 1) Logo após a última 
sessão exercício físico (ativação aguda); e 2) 24 horas após a última sessão 
de exercício físico (ativação sustentada). 
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B) Estudar o envolvimento individual da PKCε e ALDH2 na cardioproteção mediada 

pelo exercício físico.  

Camundongos C57BL/6J foram exercitados por 7 dias em esteira rolante, 

sacrificados 24h após a última sessão de exercício físico e seus corações 

submetidos ao protocolo de I/R ex vivo (Figura 9). Para compreender o papel 

individual da PKCε e ALDH2 na cardioproteção mediada pelo exercício físico, 

utilizamos inibidores específicos de cada proteína durante a I/R e realizamos as 

seguintes análises: 

 Área de infarto;  

 Atividade da enzima lactato desidrogenase no perfusato cardíaco;  

 Expressão da PKCε total cardíaca; 

 Translocação da PKCε cardíaca (fração citosólica  fração mitocondrial). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Esquema ilustrativo do protocolo experimental 

utilizado no objetivo B. 24 horas após a última sessão de 
exercício físico os corações foram isolados e submetidos a um 
protocolo de isquemia-reperfusão. Buscamos compreender o papel 
da PKCε na cardioproteção mediada pelo exercício físico. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1 Animais 

Utilizamos camundongos controle selvagem-WT C57BL/6, nocaute para a 

PKCε PKCKO, (Budas et al., 2010) e mutantes para a enzima ALDH2 (com perda 

de função), (Zambelli et al., 2014) machos, entre 12 e 16 semanas de idade, 

provenientes do Biotério do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo. A figura 10 representa a divisão do 

grupo experimental. Os camundongos foram mantidos em biotério, com temperatura 

controlada entre 22 e 25C, ciclo invertido claro-escuro 12: 12 horas. Água e comida 

foram administradas ad libitum e o controle ponderal foi realizado através de balança 

Gehaka. Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, em 24 

de março de 2015, com o código de aprovação 028/2015. Os animais geneticamente 

modificados foram gentilmente cedidos pela nossa colaboradora da Universidade de 

Stanford, Profa. Daria Mochly-Rosen. Vale ressaltar que esses animais foram 

utilizados somente no final do estudo como prova de conceito. 

 

5.2 Teste de tolerância ao esforço 

Somente para os grupos que realizaram o protocolo de EF, a capacidade 

máxima de realização do exercício físico foi estimada por meio de um teste em 

esteira rolante previamente padronizado pelo nosso grupo (Ferreira et al., 2007). 

Inicialmente os camundongos passaram por uma adaptação na esteira (10 

minutos/dia) por três dias. No quarto dia, foi realizado o teste de tolerância ao 

esforço, um exercício progressivo escalonado até a exaustão em esteira rolante, 

onde a velocidade inicial da esteira era de 6 m/min, sem haver inclinação da mesma. 

A cada três minutos, a velocidade da esteira sofria um acréscimo de 3 m/min até a 

exaustão do animal. As variáveis medidas foram o tempo total e a distância em 

metros percorrida por cada animal durante o teste máximo. Esse teste é importante 

para a determinação da intensidade ótima de treinamento de cada animal.  
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5.3 Treinamento Físico 

Os grupos exercitados realizaram um treinamento físico em esteira rolante 

durante 7 dias, com sessões de 60 minutos/dia, em uma intensidade de 60% da 

velocidade máxima atingida no teste supracitado de tolerância ao esforço em esteira 

rolante. Vale destacar que esse protocolo de treinamento físico individualizado foi 

previamente padronizado em nosso laboratório (Ferreira et al., 2007), e equivale à 

máxima fase estável do lactato sanguíneo, que corresponde à maior concentração 

de lactato sanguíneo e carga de trabalho que podem ser mantidas ao longo do 

tempo, sem acúmulo do lactato no sangue, sendo considerado um importante 

marcador da capacidade de exercício aeróbio. A duração do protocolo de treino teve 

como base o estudo de Carson & Korzick, que mostra haver um aumento de 80% da 

PKCε total cardíaca após 7 sessões de exercício em esteira (Carson e Korzick, 

2003). Cada sessão teve duração de 60 minutos, contando com aquecimento, zona 

alvo de treinamento e volta à calma.  
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Figura 10 - Divisão do grupo experimental. Sed= sedentário; EF= Exercício Físico; IR= 
protocolo de Isquemia/Reperfusão ex vivo; εV IR= administração do inibidor da PKCε; aldi= 
administração do inibidor da ALDH2.  
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5.4  Protocolo Experimental – treinamento físico 

A figura 11 mostra o curso temporal do protocolo de exercício crônico em 

esteira. Após três dias de adaptação à esteira com sessões de 10 minutos, os 

animais foram submetidos ao teste de tolerância ao esforço (4º dia) e após um dia 

de descanso, os animais foram submetidos ao treinamento físico na esteira durante 

7 dias consecutivos. O treinamento foi realizado em uma intensidade de 60% da 

média entre as velocidades máximas encontrada no teste máximo. Imediatamente 

após (grupo WT EF 0h) ou 24 horas após a última sessão de treinamento (restante 

dos grupos) os animais foram eutanasiados.  

 

 

5.5  Infarto agudo do miocárdio em modelo ex vivo – Langendorff 

Um modelo ex vivo de isquemia/reperfusão global foi utilizado como descrito 

por Bell e colaboradores (Bell et al., 2011). Após injeção intraperitoneal de heparina 

(1000 unidades/kg de peso do animal), os camundongos foram eutanasiados por 

meio de dose excessiva de uma mistura de anestésicos (100 mg/kg de peso corporal 

de ketamina e 15 mg/kg de peso corporal de xilazina) conforme normas da 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL, 

www.cobea.org.br). 

A remoção do coração foi feita por toracotomia e o órgão foi canulado via 

aorta e perfundido retrogradamente no aparato de Langendorff contendo solução de 

Krebs-Henseleit oxigenada (NaCl 118,5 mM, NaHCO3 25,0 mM, KCl 4,7 mM, 

MgSO4 1,2 mM, KH2PO4 1,2 mM, glicose 5,0 mM e CaCl2 1,8 mM, pH 7,4). Os 

corações foram perfundidos com um fluxo constante de 2,5 mL/min (a 37ºC) e após 

Figura 11 - Curso temporal do protocolo de exercício crônico. 
Três dias de adaptação à esteira (10 minutos/sessão). 4º dia: 
realização do TM (Teste Máximo - teste progressivo e escalonado 
em esteira até a exaustão) para se determinar a intensidade ótima 
de treino. 
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10 minutos de estabilização, os corações foram submetidos à isquemia/reperfusão 

por um bloqueio da perfusão por um período de 35 min (sem fluxo, isquemia) 

seguido por um período de 60 min de reperfusão.  

 

5.6 Tratamentos 

As intervenções com o peptídeo inibidor da PKCε (ɛV1-2) e da ALDH2 (Aldi) 

aconteceram durante a perfusão retrógrada dos corações isolados (Langendorff, ex 

vivo). As moléculas foram diluídas na solução de perfusão, apresentando 

concentração final de 1 µM para ɛV1-2 (Churchill et al., 2010) e 20 µM para Aldi 

(Chen et al., 2008). Após a diluição os inibidores foram administrados nos 10 

minutos antes da isquemia e nos 10 minutos iniciais da reperfusão. Vale ressaltar 

que esses reagentes foram gentilmente doados pela Profa. Dra. Daria Mochly-Rosen 

da Universidade de Stanford, colaboradora do presente projeto de pesquisa. 

 

5.7  Determinação da área de infarto 

Ao término da reperfusão avaliou-se a área de infarto cardíaca, conforme 

descrito por Budas e colaboradores (Budas et al., 2010). Os corações foram 

removidos do Langendorff e seccionados transversalmente e incubados numa 

solução de cloreto de trifeniltetrazólio (TTC 1% em tampão de fosfato, pH=7.4) 

durante 8 min a 37°C, protegidos da luz. Essa técnica promove ao tecido sadio uma 

coloração vermelha e ao tecido infartado uma cor pálida. Em seguida, os cortes 

foram fixados com 4% de paraformaldeído por 24 horas para aumentar o contraste 

entre o tecido sadio e o infartado. Os cortes foram escaneados (HP Scanjet 3670) e 

a área total e a área de infarto foram manualmente delineadas utilizando o programa 

Image J para determinar a razão área infartada/área total cardíaca. 

 

5.8 Ensaio de atividade da lactato desidrogenase no perfusato (LDH) 

Assim como descrito por Starnes e colaboradores, para avaliar a atividade da 

enzima lactato desidrogenase, foi coletado perfusato do coração isolado em 5, 10 e 

15 minutos de reperfusão. Na reação foram adicionados piruvato de sódio 30 mM, 

NADH 6.6 mM, e Tris-HCl 0.2 M (pH=7,3) em volume final de 200 µl. A cinética 

enzimática da LDH foi avaliada através da oxidação de NADH (Figura 12). Esta foi 



43 

 

 

 

medida pelas mudanças na absorbância (ʎex= 340 nm) por um período de 10 

minutos a 23°C (Starnes, 2008). A presença da lactato desidrogenase no perfusato 

durante a reperfusão é indicador de morte celular, e a quantificação dela é inferida 

pela sua atividade, num protocolo já estabelecido no laboratório.  

 

 

5.9  Isolamento de mitocôndria  

A mitocôndria cardíaca foi isolada conforme descrito previamente (Cancherini 

et al., 2007). Após o experimento o tecido foi colocado no tampão de lise (Sacarose 

300 mM, Hepes 10 mM, EGTA 2 mM, pH 7,2, 4°C) e triturado e homogeneizado em 

um Polytron Tecnal TE099. O homogenato foi centrifugado a 900g por 5 minutos 

(4ºC). Na sequência, o sobrenadante, que representa a fração total resultante foi 

centrifugado a 10000g por 10 minutos (4°C). O sobrenadante resultante representa a 

fração citosólica, enquanto que o precipitado, que foi ressuspendido em 1 ml de 

tampão de lise, representa a fração mitocondrial. As frações citosólica e mitocontrial 

passaram pela centrifugação a 10000g por 10 minutos (4ºC) por mais duas vezes. 

Ao final das centrifugações o precipitado mitocondrial foi ressuspendido em 100 µL 

de tampão de lise. A concentração de proteína nas amostras foi determinada pelo 

método Bradford (Bradford, 1976). 

 

5.10 Consumo de oxigênio pela mitocôndria cardíaca isolada 

O consumo de oxigênio foi quantificado por respirometria de alta resolução 

utilizando OROBOROS Oxygraphy-2k (Oroboros Instrument, Innsbruck, Austria) 

como anteriormente descrito (Gnaiger, 2001). Cada amostra de mitocôndria cardíaca 

foi diluída em tampão de KCl (Sacarose 125 mM, KCL 65 mM, Hepes 10 mM, 

KH2PO4 2 mM, MgCl 2 mM, 0,01% BSA, pH 7.2). Primeiramente, 2 ml do tampão de 

Figura 12 - Ensaio da atividade da 
Lactato Desidrogenase (LDH). A reação, 
que pode se dar para ambos os sentidos 
envolve a participação da coenzima 
NAD+/NADH cuja taxa de formação pode 
ser medida em espectrofotômetro no 
comprimento de onda (λ) de 340 nm, por 
10 minutos. 
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experimento contendo succinato (2 mM) e malato-glutamato (2 mM) a temperatura 

de 25°C foi estabilizado, sem adição de mitocôndria, neste estágio, o fluxo 

respiratório é constante. Após a estabilização, a respiração mitocondrial (Estado 2) 

foi quantificada pela adição de 0,125 mg/ml de proteína. O estado 3 foi determinado 

pela adição de ADP (1 mM). Para a avaliação do máximo consumo de O2 no Estado 

4 da respiração mitocondrial, um inibidor do complexo V (Oligomicina 1 µg/mL) foi 

adicionado ao ensaio. Vale destacar que a medida do controle respiratório é 

quantificada pela razão dos estados 3 e 4 da respiração mitocondrial. Além disso, 

utilizamos um desacoplador da membrana interna mitocondrial (FCCP - 

Fluorocarbonil-cianeto fenilhidrazona 1µM) para estimular o consumo máximo de O2. 

 

5.11 Ensaio de atividade da enzima aldeído desidrogenase 2 

A atividade da enzima ALDH2 foi avaliada em mitocôndria cardíaca isolada 

por espectrofotometria. Na reação foram adicionados pirofosfato de sódio (100 mM, 

pH 9,5), β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+ 10 mM), acetaldeído (1M) e DL-

Ditiotreitol (DTT- 0,1%) em volume final de 1 ml. A cinética enzimática da ALDH2 foi 

avaliada através da formação de NADH. Esta pode ser medida pelas mudanças na 

absorbância (ʎex= 340 nm) por um período de 10 minutos (Chen et al., 2008). O 

ensaio consiste na clivagem do acetaldeído em ácido acético (figura 13), com 

doação do próton H+ para coenzima NAD+ (forma oxidada) formando NADH (forma 

reduzida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 Análise da expressão de proteínas mitocondriais e citosólicas 

A análise da expressão proteica para PKCε e ALDH2 no lisado total, na fração 

mitocondrial e citosólica do tecido cardíaco foi realizada por meio da técnica de 

Figura 13 - Ensaio da atividade 
aldeído desidrogenase 2 (ALDH2). A 
reação envolve a participação da 
coenzima NAD+/NADH cuja taxa de 
formação pode ser medida em 
espectrofotômetro no comprimento de 
onda (λ) de 340 nm, por 10 minutos. 
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Western blotting. Para isso, as amostras contendo tampão Laemmli (Tris-HCl 240 

mM, SDS 0,8%, Glicerol 40%, Azul de bromofenol 0,02%, β-mercaptoetanol 200 

mM) foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 10%) no 

aparelho para minigel (Mini-Protean). Em seguida, as proteínas foram transferidas 

eletricamente para uma membrana de PVDF utilizando um aparelho Mini-Trans Blot 

da Bio-Rad, com duração de 1h15 sob 120 volts. As membranas foram então 

coradas com Ponceau S (0,1%), para a verificação da qualidade das amostras bem 

como da eficácia da transferência. A ligação inespecífica de proteínas na membrana 

de nitrocelulose foi diminuída pela incubação de 10 mL de solução bloqueadora (5% 

leite em pó em TBS- Tris-Base 50 mM, NaCl 0,9%) por 1 hora em temperatura 

ambiente. Estas membranas foram posteriormente incubadas com os anticorpos 

primários para as respectivas proteínas, diluídos em solução bloqueadora a 4°C 

overnight. Na sequência as mesmas foram lavadas 3x10 min com TBS-T (Tris-Base 

50 mM, NaCl 0,9%, Tween 20 0,1%), incubadas por 2 horas com o anticorpo 

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

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

Luminescense, Amersham Biosciences, USA). As análises quantitativas dos blots 

foram realizadas por meio do programa Image J (Scion Corporation based on NIH 

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

normalizador para a lisado total enquanto que a fração mitocondrial foi normalizada 

por voltage-dependent anion channel (VDAC) e a fração citosólica por Enolase. 

 

5.13 Análise estatística 

Todos os dados foram analisados usando o software PRISM (GraphPad 

Software, Inc., San Diego, CA) e expressos como média  erro padrão da média. O 

teste-t de Student para dados não pareados foi usado para comparar diferenças 

entre dois grupos e a análise de variância (ANOVA) de um caminho para mais 

grupos – seguido de pós teste Tukey. Para todas as análises foi adotado como nível 

de significância p ≤0,05. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Apesar dos avanços no tratamento das doenças cardiovasculares, o infarto 

agudo do miocárdio representa a maior causa de mortalidade no mundo (Who, 

2017a). Dessa forma, o melhor entendimento dos sinais intracelulares envolvidos, 

auxiliará no desenvolvimento de novos tratamentos (farmacológicos e não 

farmacológicos) capazes de atenuar os danos provocados pelo insulto de isquemia e 

reperfusão (I/R). 

O processo de isquemia-reperfusão gera danos irreparáveis aos tecidos 

acometidos. Recentemente demonstramos que estímulos cardioprotetores (ex. pré-

condicionamento isquêmico e etanol) são acompanhados pela ativação da proteína 

quinase C isoforma épsilon (PKCε), aumento de sua translocação para a mitocôndria 

e consequente fosforilação/ativação da enzima mitocondrial aldeído desidrogenase 2 

(ALDH2). A ALDH2 é uma enzima chave na proteção contra danos isquêmicos 

devido a sua capacidade de oxidar aldeídos, como 4-hidroxi-2-nonenal e 

acetaldeído, produzidos durante estresse oxidativo. 

Semelhante ao pré-condicionamento isquêmico, o exercício físico também 

promove um aumento da tolerância do miocárdio à lesão de isquemia-reperfusão, 

entretanto os mecanismos celulares envolvidos nessa cardioproteção ainda são 

pouco compreendidos. No presente projeto de pesquisa buscamos validar o eixo 

intracelular PKCε-ALDH2 como possível mecanismo cardioprotetor induzido pelo 

exercício físico frente estresse de isquemia-reperfusão. 

 

6.1  Padronização do método de isolamento mitocondrial  

Durante a quantificação da proteína PKCε (96kDa) pela técnica de western 

blotting notamos que a proteína sempre aparecia na altura de aproximadamente 

55kDa. Portanto, os primeiros testes realizados buscavam entender o porquê a 

nossa proteína de interesse estava com peso molecular alterado.  

Após testar diferentes anticorpos, diferentes tampões e até mesmo a 

utilização de inibidor de protease, descobrimos que o método padrão utilizado em 

nosso laboratório para isolamento mitocondrial (Cancherini et al., 2007) precisava de 

algumas modificações para a quantificação da PKCε. Isso ocorre porque a melhora 
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do isolamento mitocondrial com uso de protease do tipo I (bovine pancreas) durante 

os 3 minutos iniciais de trituramento do tecido - mesmo após lavagem com tampão 

BSA (Albumina de Soro Bovino) - já é suficiente para degradar (clivar) a PKCε. 

Quando o isolamento das frações citosólica e mitocondrial é realizado sem a 

protease, a PKCε sai na altura correta (Figura 14). Dessa forma, realizamos a 

padronização, e as amostras utilizadas no presente trabalho foram isoladas sem a 

utilização de protease, algumas vezes resultando em amostras menos concentradas, 

mas priorizando o objetivo de não degradar a proteína de interesse. 

 

 

Além disso, tivemos que melhorar a qualidade do isolamento das frações 

citosólica e mitocondrial. Por meio do aumento do número de centrifugações 

conseguimos reduzir a contaminação nas frações. A fração mitocondrial foi 

normalizada por voltage-dependent anion channel (VDAC) e a fração citosólica por 

Enolase (Figura 15).  

 

 

 

Figura 14 - Expressão da PKCε: 
isolamento mitocondrial com protease 
versus sem protease Western blotting. 
A) A trituração do tecido por 3 minutos na 
protease tipo I promove degradação da 
PKCε que sai na altura de 55kDa. B) 
Quando o isolamento mitocondrial é 
realizado sem a protease, a PKCε sai na 
altura correta (96kDa).  

 

Figura 15 - Diminuição da contaminação das 
amostras. Western blotting, alternando amostras 
de mitocôndria e citosol. Marcação para VDAC 
(componente da membrana externa mitocondrial). 
Com o aumento de centrifugações no processo de 
isolamento mitocondrial conseguimos aumentar a 
pureza das amostras, o que é representado pela 
diminuição de VDAC nas frações citosólicas.  
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6.2  Efeito do Exercício Físico na PKCε e ALDH2 

 O infarto agudo do miocárdio consiste na morte dos cardiomiócitos em 

consequência de desequilíbrio prolongado entre o suprimento e a demanda de 

oxigênio devido à repentina redução do fluxo sanguíneo coronário. A inatividade 

física, por exemplo, é um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doença cardíaca coronária (Bijnen et al., 1994). 

O exercício físico diminui o risco de infarto agudo do miocárdio e também é 

capaz de reduzir a área de infarto após I/R (Bowles et al., 1992; Lakka et al., 1994; 

Demirel et al., 1998; Yamashita et al., 2001; Quindry et al., 2005; Chaves et al., 

2006; Chicco et al., 2007; French et al., 2008; Melling et al., 2009). Porém, embora 

haja considerável fundamentação demonstrando o efeito cardioprotetor do exercício 

físico, os mecanismos envolvidos nessa resposta não são totalmente 

compreendidos. Assim como o exercício físico, o pré-condicionamento isquêmico 

também se mostra capaz de promover proteção ao miocárdio frente a I/R, sendo 

essa resposta associada a um aumento da translocação da PKCε, uma proteína 

quinase cardioprotetora, do citosol para a mitocôndria do cardiomiócito (Churchill et 

al., 2010).  

Buscando avaliar se o exercício físico é capaz de ativar as proteínas 

cardioprotetoras, PKCε e ALDH2, e entender se essa ativação é transiente ou 

sustentada, camundongos WT foram submetidos ao exercício físico aeróbio em 

esteira rolante por 7 dias consecutivos. Para tanto, seguimos os protocolos de teste 

de tolerância ao esforço e de treinamento físico padronizados em nosso laboratório 

(Ferreira et al., 2007).  

Imediatamente após (WT EF 0h) ou 24h após (WT EF 24h) a última sessão 

de treinamento, os camundongos foram eutanasiados, os corações retirados e 

submetidos ao protocolo de isolamento mitocondrial por centrifugação de gradiente 

(Cancherini et al., 2007). Após a primeira centrifugação (900g/5 min), 50 µL do lisado 

total foram coletados.  

Utilizando a técnica de Western blotting, avaliamos a expressão proteica da 

PKCε e da ALDH2 no lisado total do coração. Conforme observado na Figura 16, os 

animais que foram sacrificados imediatamente após a última sessão de exercício 

físico (WT EF 0h) apresentaram significativo aumento da expressão da PKCε no 
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lisado total quando comparado ao grupo controle. Já para o grupo eutanasiado 24h 

após a última sessão de exercício físico (WT EF 24h) esse valor foi restabelecido à 

condição basal de expressão da PKCε (Figura 16A). A expressão da proteína 

ALDH2 não apresentou diferença entre os grupos (Figura 16B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso resultado corrobora com o estudo de Carson & Korzick, que mostrou 

que uma única sessão de exercício físico foi capaz de aumentar a expressão da 

PKCε em 63%, e que este aumento só esteve presente nos ratos eutanasiados 

imediatamente após a sessão. Ou seja, assim como encontrado em nosso projeto, 

esse aumento da expressão da PKCε foi parcialmente revertido no grupo sacrificado 

24h após a sessão de exercício. Para o grupo que realizou 7 sessões de exercício 

físico os autores não apresentaram a variação entre os diferentes momentos de 

eutanásia, mostrando apenas o aumento de 80% da PKCε no grupo exercitado 

Figura 16 - Expressão da PKCε e ALDH2 no lisado total. Western blotting. 
Aumento da PKCε apenas no grupo sacrificado logo após a última sessão de 
treino (EF 0h). A) Expressão da PKCε no lisado total. B) Expressão da ALDH2 
no lisado total. Normalização por GAPDH e resultados apresentados em 
porcentagem do controle.  
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(Carson e Korzick, 2003). Interessantemente, Korzick et al. mostraram que não 

apenas o treinamento físico aumenta a expressão da PKCε nos ratos adultos, como 

também é capaz de prevenir as reduções dessa proteína provocadas pelo 

envelhecimento (Korzick et al., 2004). Esse aumento transiente da PKCε no tecido 

cardíaco, mediado pelo exercício físico, é tecido específico, visto que Perrini et al. 

não encontraram alterações na PKCε ou PKCδ no músculo esquelético após 

exercício físico agudo, apresentando outras isoformas de PKCs como possíveis 

candidatas à proteínas chave na regulação das respostas metabólicas via exercício 

(Perrini et al., 2004).    

Não somente a expressão total, mas também a localização da PKCε 

apresenta um papel importante na função cardioprotetora (Churchill et al., 2010). 

Dessa forma, nosso próximo passo foi analisar a expressão da PKCε nas frações 

mitocondrial e citosólica. Para isso, após a retirada de 50 µL do lisado total, o 

volume restante passou por três novas centrifugações (3x:10000g/10 min). O 

sobrenadante resultante representa a fração citosólica, enquanto que o precipitado, 

que ao final foi ressuspendido em 100 µL de tampão de lise, representa a fração 

mitocondrial. Após o isolamento mitocondrial, utilizando a técnica de Western 

blotting, avaliamos a expressão proteica da PKCε e da PKCδ nas frações 

mitocondrial e citosólica do coração. Vale ressaltar que, para garantir a qualidade do 

nosso isolamento, todas as amostras de fração citosólica foram normalizadas por 

enolase e as amostras de fração total por VDAC, proteínas específicas do citosol e 

da mitocôndria.    

Como se pode observar na figura 17, somente para o grupo WT EF 0h os 

resultados apontam um aumento da PKCε, equivalente a aproximadamente 55%, na 

fração mitocondrial. Para o grupo sacrificado 24h após a última sessão de exercício 

físico esses valores foram restabelecidos, sugerindo assim uma resposta transiente 

do exercício físico na PKCε da mitocôndria (Figura 17A). Para a fração citosólica, a 

expressão da proteína PKCε não apresentou diferença entre os grupos (Figura 17B).  

Diferentemente do atual projeto de pesquisa, que avaliou a expressão 

proteica da PKCε nas frações mitocondrial e citosólica, Melling et al. analisaram a 

expressão proteica de diferentes isoformas de PKCs na membrana celular e na 

fração citosólica. Interessantemente, os autores mostraram que uma única sessão 

de exercício físico, mesmo sem alterar a PKCε imediatamente após a sessão, foi 
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capaz de aumentar a PKCε na membrana celular apenas no grupo eutanasiado 24h 

após o exercício. Essa resposta da PKCε na membrana celular apresenta um padrão 

inverso ao que encontramos na fração mitocondrial, onde a PKCε aumentou logo 

após o exercício físico e voltou aos valores basais após 24h. Para a fração 

citosólica, assim como em nossos resultados, os autores não observaram alterações 

significativas na PKCε. 

  

Além de mensurar a enzima cardioprotetora PKCε, avaliamos também a 

expressão total da enzima pró-apoptótica PKCdelta. A PKCδ possui um papel 

importante na morte celular, visto que a sua inativação durante a reperfusão 

cardíaca provoca uma recuperação mais rápida dos níveis de ATP cardíaco, além de 

restaurar o pH celular e reduzir a apoptose (Inagaki et al., 2003). Um potencial 

mecanismo nessa resposta de morte celular consiste na fosforilação da quinase 

Figura 17 - Expressão total da PKCε e ALDH2. Western blotting. Aumento da PKCε 
apenas no grupo sacrificado logo após a última sessão de treino (EF 0h). A) Expressão 
da PKCε no lisado total. B) Expressão da ALDH2 no lisado total. Normalização por 
GAPDH e resultados apresentados em porcentagem do controle.  
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piruvato desidrogenase (PDK)2 pela PKCδ. Quando ativa a (PDK)2 por sua vez é 

capaz de fosforilar e inibir a atividade da piruvato desidrogenase, enzima chave no 

metabolismo energético, responsável pela conversão de Piruvato em Acetil-CoA 

(Churchill et al., 2005). 

Nossos resultados apontam que sete sessões de exercício físico não 

promoveram alterações na expressão da PKCδ nas frações citosólica e mitocondrial 

do coração (Figura 18). Esse dado diverge do que foi encontrado por Carson & 

Korzick, que verificaram um aumento de 20% na PKCδ total de ratos, após sete 

sessões de exercício físico (Carson e Korzick, 2003). Visto que, no presente estudo 

avaliamos a PKCδ apenas nas frações mitocondrial e citosólica, uma possível 

explicação para essa diferença, pode ser encontrada analisando os resultados de 

Melling e colaboradores, que mostraram que há um aumento da PKCδ apenas na 

membrana celular, mas não na fração citosólica, após um sessão aguda de exercício 

físico (Melling et al., 2009). 

Figura 18 - Expressão da PKCδ na mitocôndria e no citosol. Western blotting. Não 
houve diferença da PKCδ entre os grupos. A) Expressão da PKCδ na fração mitocondrial. 
B) Expressão da PKCδ na fração citosólica. C) Western blotting representativo, alternando 
amostras de mitocôndria e citosol. Normalização da fração mitocondrial por VDAC e da 
fração citosólica por enolase. Resultados apresentados em porcentagem do controle. 
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A ativação seletiva da PKCε promove a diminuição da área de infarto e sua 

inibição impede a cardioproteção mediada pelo pré-condicionamento isquêmico 

(Dorn et al., 1999; Chen et al., 2001; Liu et al., 2001; Churchill et al., 2010). Sendo 

assim, ao observar um aumento na expressão da PKCε após 7 sessões de exercício 

físico em esteira (apenas no grupo eutanasiado imediatamente após a última 

sessão), resolvemos então analisar a atividade catalítica de um dos substratos de 

fosforilação dessa quinase: a aldeído desidrogenase 2 (ALDH2).  

A ALDH2 é uma enzima localizada na mitocôndria, que possui correlação 

inversa com a área de infarto, ou seja, quanto maior a atividade dessa 

desidrogenase, menor a área cardíaca infartada (Chen et al., 2008). A redução da 

atividade catalítica da ALDH2 está diretamente relacionada à diversas patologias, 

tais como Alzheimer (Wang et al., 2008), câncer (Seitz et al., 2001), doenças 

cardiovasculares como hipertensão (Hui et al., 2007) e diabetes (Xu et al., 2010). A 

ALDH2 é uma enzima chave na proteção cardíaca durante o processo de isquemia e 

reperfusão, no entanto ainda não foi determinado se o exercício físico - um estímulo 

estressor que promove uma resposta hormética ao coração - é capaz de modular a 

atividade da ALDH2. Na figura 19 está representada a atividade da enzima ALDH2 

na mitocôndria cardíaca isolada, em ensaio realizado no espectrofotômetro. 

Figura 19 - Atividade da enzima aldeído desidrogenase 2 na mitocôndria cardíaca 
isolada. Aumento da atividade da ALDH2 nos grupos eutanasiados imediatamente após 
e 24h após a última sessão de exercício físico. Ensaio realizado em espectrofotômetro 
(ʎex= 340 nm), a partir da clivagem de acetaldeído em ácido acético pela ALDH2, 
formando NADH. A) Cinética enzimática; atividade da ALDH2 pelo tempo de ensaio, em 
minutos. B) Atividade da  ALDH2 em porcentagem do controle.  
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 Associado ao aumento da PKCε no grupo WT EF 0h, também observamos 

um aumento na atividade da enzima cardioprotetora ALDH2 neste grupo. 

Curiosamente, 24h após a última sessão de treinamento a atividade catalítica da 

ALDH2 manteve-se aumentada. Nossos resultados demonstram, pela primeira vez, 

que o estresse da sessão de exercício físico é capaz de promover alterações na 

enzima cardioprotetora ALDH2.  

Recentemente, nosso grupo mostrou que o treinamento físico crônico 

representa um importante modulador positivo da função mitocondrial cardíaca. O 

exercício aeróbio, por oito semanas, promoveu um aumento do consumo máximo de 

oxigênio na mitocôndria, em diferentes estados respiratórios, em ratos saudáveis ou 

com disfunção cardíaca (Campos et al., 2017). Para avaliar o metabolismo 

mitocondrial após o protocolo de treinamento físico utilizado no atual projeto (7 dias 

consecutivos em esteira, 60min/dia), analisamos o consumo de oxigênio da 

mitocôndria cardíaca isolada por respirometria de alta resolução utilizando o 

aparelho OROBOROS Oxygraphy-2k. Diferentemente do que foi observado por 

Campos et al., não encontramos aumento do consumo de oxigênio nos grupos 

exercitados, possivelmente, devido ao curto período de treinamento físico utilizado 

no atual estudo (Figura 20).  

Em conjunto, esses dados mostram que nosso protocolo de treinamento físico 

produziu uma resposta transiente quanto à expressão proteica da PKCε, visto que 

esse valor foi restabelecido à condição basal 24h após a última sessão de exercício 

físico, e uma resposta sustentada para a atividade catalítica da ALDH2, uma vez que 

o aumento dessa atividade inicia-se logo após a última sessão e se mantém 

aumentada no grupo eutanasiado 24h depois. Não foram observadas diferenças 

significativas para proteína pró-apoptótica (PKCδ) nos grupos exercitados, sugerindo 

uma maior influencia da PKCε nas respostas cardioprotetoras mediadas pelo 

exercício físico, quando comparada à PKCδ. O protocolo de exercício físico utilizado 

no atual projeto não foi capaz de promover um aumento no consumo de oxigênio 

nos grupos que realizaram exercício físico, indicando que a maior tolerância 

cardíaca ao infarto via exercício aeróbio (agudo ou por 7 dias consecutivos) não se 

dá necessariamente por uma melhora na função mitocondrial em si, decorrendo 

principalmente por meio de vias de sinalização intracelular já existentes.  
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6.3 Efeito do Exercício Físico na PKCε e ALDH2 frente a I/R 

Evidências apontam que a translocação das proteínas quinases C (PKCs) do 

citosol para a mitocôndria exerce um papel central na lesão de isquemia/reperfusão. 

Por exemplo, a isoforma ε, quando translocada para a mitocôndria cardíaca, vem 

sendo associada à diminuição da apoptose e da necrose do miocárdio. Além disso, 

camundongos que superexpressam a PKCε no coração estão protegidos do dano 

isquêmico e camundongos knockout para a PKCε não respondem nem ao pré-

condicionamento farmacológico, nem ao pré-condicionamento isquêmico, 

confirmando o papel essencial da PKCε nesse processo de cardioproteção (Liu et 

al., 2001; Jin et al., 2002; Saurin et al., 2002; Churchill et al., 2010). Nosso próximo 

passo foi tentar entender como o exercício físico atua na cardioproteção frente a I/R, 

avaliando a importância da PKCε e da ALDH2 nessa resposta. 

Antes de iniciar o treinamento físico nos camundongos, realizamos a 

padronização do protocolo de isquemia e reperfusão no aparato de Langendorff. O 

Figura 20 - Consumo de oxigênio na mitocôndria cardíaca isolada. Respirometria de 
alta resolução: OROBOROS. A) Estado 2: mitocôndria-respiração basal. B) Estado 3: 
presença de ADP. C) Estado 4; presença de Oligomicina e D) Estado desacoplado 
(presença de FCCP). 
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coração foi canulado via aorta e perfundido retrogradamente com solução de Krebs-

Henseleit oxigenada (2,5 mL/min, 37ºC). Após 10 minutos de estabilização, realizou-

se o bloqueio da perfusão por 35 minutos (isquemia), seguido por 60 minutos de 

reperfusão. A figura 21 evidencia que o protocolo utilizado para simular o processo 

de I/R mostrou-se fidedigno, onde camundongos WT submetidos ao protocolo de I/R 

(Figura 21B) apresentaram uma maior área de infarto comparada com camundongos 

normóxia (Figura 21A) que foram colocados no sistema de Langendorff, porém não 

passaram pelo protocolo de I/R, sendo perfundidos durante todo o tempo. Ademais, 

o pré-condicionamento isquêmico (Figura 21C), no qual os corações foram 

submetidos alternadamente a 5 minutos de isquemia com 5 minutos de reperfusão, 

por três vezes antes do protocolo de isquemia/reperfusão sustentada, foi capaz de 

diminuir a área infartada induzida pela isquemia e reperfusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar o efeito cardioprotetor do exercício físico frente à lesão por 

isquemia e reperfusão, camundongos WT foram submetidos ao exercício físico 

aeróbio em esteira rolante (7 dias consecutivos). Para tanto, seguimos os protocolos 

de teste de tolerância ao esforço e de treinamento físico, já padronizados em nosso 

laboratório (Ferreira et al., 2007). Lennon e colaboradores demonstraram que uma 

sessão de exercício físico promove cardioproteção nos 9 dias subsequentes, 

encontrando-se ausente apenas no grupo que esteve inativo por 18 dias. Desse 

modo, optamos por eutanasiar os camundongos 24h após a última sessão de 

exercício físico, pois de maneira diferente ao pré-condicionamento isquêmico que é 

realizado controladamente antes do insulto de isquemia/reperfusão, em uma 

WT Normóxia WT I/R WT Pré-condicionamento  

isquêmico + I/R 

A) B) C) 

Figura 21 - Validação do protocolo de isquemia-reperfusão e pré-
condicionamento isquêmico ex vivo - Área de infarto em camundongos 
selvagens. Diferenciação entre a área viável (vermelha) e a área infartada (branca) 
em camundongos WT nos grupos: A) normóxia, B) isquemia/reperfusão e C) pré-
condicionamento isquêmico. Coloração pelo método de cloreto de trifeniltetrazólio 
(TTC). 
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situação mais próxima à realidade, não é possível predizer quando ocorrerá um 

infarto agudo do miocárdio, por isso decidimos avaliar a resposta cardioprotetora 

sustentada do exercício físico. 

24h após a última sessão na esteira, os corações dos camundongos foram 

isolados e submetidos ao protocolo de isquemia e reperfusão (Figura 22B). Para 

avaliar a área de infarto utilizamos o método de coloração por TTC (cloreto de 

trifeniltetrazólio 1% em tampão de fosfato, pH 7.4), técnica que colore em vermelho o 

tecido sadio e deixa o tecido infartado com uma cor pálida. Após a exposição a 35 

min de isquemia e 60 min de reperfusão, notou-se morte celular de 

aproximadamente 57% da área total cardíaca para o grupo sedentário. Já para o 

grupo que realizou exercício físico por 7 dias em esteira rolante foi observado uma 

diminuição da área infartada, para aproximadamente 40% da área total do coração 

(Figura 22A).  

Outro indicador de morte celular causada pelo dano do tecido cardíaco após 

isquemia/reperfusão é a presença da enzima lactato desidrogenase no perfusato 

(LDH). A LDH é uma enzima que está presente na célula cardíaca e catalisa a 

interconversão de piruvato e lactato, no processo de glicólise, sendo assim, a sua 

liberação no perfusato, pelo coração mantido ex vivo, indica o rompimento de 

membranas e morte celular. O perfusato fresco foi coletado de corações isolados, 

perfundidos nos primeiros 15 minutos após o início da reperfusão, e a atividade da 

LDH medida em espectrofotômetro. Os dados mostram que houve uma diminuição 

da atividade da LDH no perfusato coletado dos corações de camundongos WT 

exercitados após isquemia/reperfusão em comparação ao perfusato coletado do 

coração de camundongos que não foram exercitados (Figura 22B). Em conjunto, o 

aumento da tolerância à isquemia/reperfusão do miocárdio e a diminuição da 

atividade da lactato desidrogenase no perfusato cardíaco demonstram que nosso 

protocolo de exercício físico foi capaz de proporcionar uma resposta cardioprotetora 

ao miocárdio.  

 



58 

 

 

 

 

 

 O treinamento físico é capaz de proteger o coração contra morte celular, 

peroxidação lipídica, dano mitocondrial e arritmias (Demirel et al., 1998; Hamilton et 

al., 2003). Estudos em humanos mostram que a atividade física regular e exercícios 

cardiorrespiratórios intensos são inversamente proporcionais ao risco de infarto 

agudo do miocárdio. Além disso, diferentes protocolos de exercício físico aeróbio 

promoveram um aumento da tolerância do miocárdio à lesão de isquemia/reperfusão 

(Bowles et al., 1992; Lakka et al., 1994; Demirel et al., 1998; Yamashita et al., 2001; 

Quindry et al., 2005; Chaves et al., 2006; Chicco et al., 2007; French et al., 2008; 

Melling et al., 2009).  

Figura 22 - O exercício físico é capaz promover cardioproteção frente à lesão de 
isquemia/reperfusão. A) Porcentagem da área de infarto: Diferenciação entre a área 
viável (vermelha) e a área infartada (branca) em camundongos WT nos grupos 
sedentário e exercitado. Coloração pelo método de cloreto de trifeniltetrazólio (TTC). B) 
Liberação de lactato desidrogenase no perfusato cardíaco: Ensaio realizado em 
espectrofotômetro (ʎex= 340 nm), na presença da amostra de perfusato (20 μL), 
piruvato, NADH e tampão Tris-HCl. 
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 Nossos resultados mostram que o exercício físico em camundongos WT foi 

capaz de minimizar os danos ao miocárdio provocados pela lesão de 

isquemia/reperfusão. O mesmo que foi observado por Yamashita, onde até mesmo 

o exercício físico agudo conferiu cardioproteção, apresentando uma redução de 64% 

da área de infarto cardíaca, além disso, ele também mostrou que essa 

cardioproteção mediada pelo exercício físico foi revertida utilizando um inibidor não 

seletivo das PKCs (Yamashita et al., 2001). Já Chaves et al. observaram uma 

redução de 67% da área de infarto com 5 dias de treinamento, em ratos machos 

(Chaves et al., 2006). Nós encontramos uma redução da área infartada de ~57% no 

grupo sedentário para ~40% no grupo exercitado, isto é, uma diminuição de 17%. 

Cabe salientar que muitos fatores estão envolvidos na análise final da área de 

infarto, como por exemplo o protocolo de isquemia/reperfusão utilizado, diferenças 

no aparato Langendorff e diferentes modelos animais, havendo uma grande 

variação da redução encontrada. Buscando avaliar as diferenças entre os sexos, 

Chicco et al. mostraram que um protocolo de 5 dias de exercício físico foi capaz de 

reduzir a área de infarto em 24% em ratos machos e 18% em fêmeas, resultado 

semelhante ao que encontramos (Chicco et al., 2007). Além disso, Melling e 

colaboradores demonstraram que após insulto global de isquemia/reperfusão, no 

qual o fluxo cardíaco foi totalmente interrompido por 30 minutos, a porcentagem da 

área de infarto foi significantemente reduzida de 50% no grupo controle para 20% no 

grupo que realizou exercício físico agudo prévio, e que a inibição das PKCs elevou 

para 75% a área infartada (Melling et al., 2009).  

Assim como o pré-condicionamento isquêmico, o exercício físico (EF) também 

promove um aumento da tolerância do miocárdio à lesão de isquemia-reperfusão, 

entretanto os mecanismos celulares envolvidos nessa cardioproteção ainda são 

pouco compreendidos. Essa redução da área infartada é acompanhada por um 

aumento significativo da atividade da enzima mitocondrial ALDH2 (figura 23A e B), 

assim como observado por Chen e colaboradores, que mostram que a enzima 

ALDH2 possui correlação inversa com a área de infarto (Chen et al., 2008). Nossos 

resultados demonstram, pela primeira vez, que o estresse da sessão de exercício 

físico é capaz de promover alterações na enzima cardioprotetora ALDH2 e que essa 

resposta está associada ao efeito cardioprotetor do exercício físico.  
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Em seguida, utilizamos ferramentas farmacológicas para inibir tanto a 

translocação da PKCε (inibidor εV1-2), quanto a atividade catalítica da ALDH2 (Aldi). 

Nossos dados mostram que as intervenções com os peptídeos ɛV1-2 e Aldi durante 

a perfusão retrógrada dos corações isolados geram perda da cardioproteção 

mediada pelo exercício físico. Ou seja, mesmo exercitados, na presença de 

inibidores específicos da PKCɛ e da ALDH2, não há diminuição da área de infarto 

(Figura 24A). Nossos resultados agregam valor ao que foi encontrado por Churchill e 

colaboradores, que mostram que na presença do peptídeo εV1-2, inibidor da PKCε, 

a cardioproteção mediada pelo pré-condicionamento isquêmico é perdida (Churchill 

et al., 2010) e também por Budas e colaboradores, onde camundongos nocaute para 

a PKCε perdem a cardioproteção induzida pelo pré-condicionamento etílico, efeito 

que é restaurado com a ativação seletiva da enzima mitocondrial ALDH2 (Budas et 

al., 2010). 

Ademais, o exercício físico não é capaz de promover diminuição da liberação 

da ativ dade da lactato desidrogenase na presença dos inibidores da ALDH2 e da 

PKCε (Figura 24B). 

 

 

Figura 23 - Atividade da enzima aldeído desidrogenase 2 na mitocôndria 
cardíaca isolada. Após I/R, camundongos exercitados apresentaram maior atividade 
da enzima cardioprotetora ALDH2. Ensaio realizado em espectrofotômetro (ʎex= 340 
nm), a partir da clivagem de acetaldeído em ácido acético pela ALDH2, formando 
NADH.  
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A translocação da PKCε para mitocôndria cardíaca vem sendo associada à 

diminuição da apoptose e da necrose (Liu et al., 2001; Churchill et al., 2010). Sendo 

assim, analisamos a expressão da PKCε e ALDH2 nesses corações que passaram 

pelo estresse de I/R. Apesar dos resultados de área de infarto e liberação de LDH no 

perfusato cardíaco, não encontramos diferenças entre os grupos quanto a expressão 

das proteínas PKCε e ALDH2 (Figuras 16A e 17A). Esse resultado pode ser 

explicado pelo padrão de aumento transiente da PKCε (Figura 15A e 16A), visto que 

os camundongos foram submetidos à I/R apenas 24h após a última sessão de 

exercício físico. O mesmo pode ser notado ao analisar as frações mitocondrial e 

citosólica, que também não apresentaram diferenças na expressão da PKCε (Figura 

25C-F). 

 

 

 

 

Figura 24 - Inibidores da ALDH2 e da PKCε são capazes de reverter a 
diminuição, induzida pelo exercício físico, da área de infarto após I/R e da 
liberação da lactato desidrogenase no perfusato cardíaco. A) Diferenciação 
entre a área viável (vermelha) e a área infartada (branca). Coloração pelo método de 
cloreto de trifeniltetrazólio (TTC). B) Ensaio realizado em espectrofotômetro, na 
presença da amostra de perfusato (20 μL), piruvato, NADH e tampão Tris-HCl. 
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Na tentativa de validar a real participação do eixo PKCε-ALDH2 no pré-

condicionamento mediado pelo exercício físico, nós testamos a hipótese de que 

camundongos PKCε KO e ALDH2 knock-in (com perda de função da atividade da 

enzima ALDH2) não seriam beneficiados com cardioproteção induzida pelo exercício 

Figura 25 - Expressão proteica da PKCε e ALDH2. Técnica: Western blotting; resultados 
apresentados em porcentagem do controle.. A) Expressão da PKCε no lisado total; 
normalização por GAPDH. B) Expressão da ALDH2 no lisado total; normalização por GAPDH. 
C) Expressão da PKCε na fração mitocondrial. D) Expressão da PKCε na fração citosólica. E) 
Western blotting representativo, alternando amostras de mitocôndria e citosol. Normalização da 
fração mitocondrial por VDAC e da fração citosólica por enolase. D) Translocação da PKCε 
definida por PKCε mitocondrial sobre PKCε citosólica. 
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físico. Para isso, os animais foram divididos em grupo sedentário e exercício físico (7 

dias em esteira rolante) e submetidos ao protocolo de isquemia e reperfusão em 

modelo de perfusão retrógrada (Langendorff), conforme previamente descrito. 

O exercício físico não foi capaz de reduzir a área de infarto após isquemia e 

reperfusão em animais PKCε KO e ALDH2 knock-in. Tanto animais PKCε KO 

sedentários quanto os animais exercitados apresentaram uma área de infarto de 

aproximadamente 65% (Figura 26A). O mesmo pode ser visto em camundongos 

ALDH knock-in, que não apresentaram diferenças significativas entre o grupos 

sedentário (área de infarto ~75%) e exercitado (área de infarto 67%) (Figura 26B).  

Interessantemente, ao contrário do observado no coração dos animais selvagens 

(Figura 20), o exercício físico não foi capaz de reduzir a área de infarto após 

isquemia e reperfusão em animais PKCεKO e ALDH knock-in (Figura 26). Esses 

resultados reforçam o importante papel do eixo PKCε-ALDH2 na cardioproteção 

induzida pelo exercício físico frente a lesão por isquemia/reperfusão. 

 

 

Figura 26 - Camundongos PKCεKO e ALDH knock-in perdem a cardioproteção 
induzida pelo exercício físico. Diferenciação entre a área viável (vermelha) e a área 
infartada (branca). Coloração pelo método de cloreto de trifeniltetrazólio (TTC). A) 
Área de infarto em camundongos PKCεKO. B) Área de infarto em camundongos 
ALDH knock-in.  
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7 CONCLUSÃO 

  

Nossos resultados mostram que o exercício físico aumenta a PKCε no 

cardiomiócito de forma transiente, visto que 24h após a última sessão de exercício 

físico esse valor foi restabelecido. Apesar de não encontrarmos diferenças na 

expressão da ALDH2 logo após a última sessão de exercício físico, essa proteína 

mostrou aumento sustentado em sua atividade, mantida até mesmo 24h após a 

última sessão de exercício físico. Assim demonstramos, pela primeira vez, que o 

estresse da sessão de exercício físico é capaz de promover alterações na enzima 

cardioprotetora ALDH2. 

Além disso, sete dias de exercício físico é capaz de proteger o coração da 

lesão de isquemia e reperfusão. Entretanto quando foram utilizados inibidores 

específicos ou animais geneticamente modificados essa cardioproteção foi perdida. 

Por fim, nossos resultados demonstram um papel importante do eixo PKCε-ALDH2 

na cardioproteção induzida pelo exercício físico frente a uma lesão por 

isquemia/reperfusão.  

Figura 27 - Esquema ilustrativo: A cardioproteção induzida pelo exercício físico 
[quando realizado previamente] depende da ativação do eixo intracelular PKCε-
ALDH2 (aldeído desidrogenase 2). A ausência [ou inativação] de qualquer 
componente desse eixo resulta na perda do efeito cardioprotetor do exercício físico 
frente estresse de isquemia-reperfusão. Para testar a importância de cada componente 
do eixo supracitado foram utilizadas ferramentas farmacológicas capazes de modular 
seletivamente tanto a PKCε quanto a enzima mitocondrial ALDH2 e modelos de animais 
mutantes (camundongos PKCε nocaute e camundongos ALDH2 knock-in). Os 
resultados obtidos no presente projeto contribuem para o entendimento mais pontual 
dos sinais intracelulares envolvidos na cardioproteção mediada pelo exercício físico 
pós-evento isquêmico, abrindo novas perspectivas na utilização do exercício. 
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