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RESUMO



A angiotensina II (AngII), produto final da cascata bioquímica do sistema renina

angiotensina  (SRA),  é  formada  sob  a  ação  da  enzima  conversora  de  angiotensina

(ECA). No coração, a Ang II pode atuar na gênese da hipertrofia cardíaca (HC) tanto em

situações fisiológicas quanto patológicas. Além disso, o SRA parece estar associado às

adaptações  cardiovasculares  e  metabólicas  ao  treinamento  físico  (TF).  No  presente

estudo, camundongos  geneticamente modificados  contendo 1 a  4 cópias do gene da

ECA  foram submetidos ao TF com natação (2 sessões de 1,5h, 5 dias/semana durante 4

semanas) ou  mantidos sedentários (S), com a finalidade de avaliar  in vivo o efeito do

genótipo  da  ECA para  a  magnitude  de  desenvolvimento  da  HC.  O TF melhorou  a

capacidade de realização de exercício físico, reduziu a freqüência cardíaca de repouso e

elevou a atividade da citrato sintase (CS) (T1: 12.8 e 41.8%, T2: 12.3 e 34.4%, T3: 14.7

e 51.8%, T4: 14.3 e 26.2%),  enquanto a concentração de lactato sangüíneo e pressão

arterial  sistólica  permaneceram  inalteradas.  O  aumento  da  razão  número  de

capilares/fibras  foi  observado apenas  nos  treinados  com 3 e  4 cópias  (21% e  28%,

respectivamente). O peso de ventrículo esquerdo e diâmetro de miócitos aumentaram

significativamente  em  todos  os  treinados  comparados  com  os  respectivos  grupos

sedentários (T1:  12.6  e 17.9%, T2:  15.2 e  13.8%,  T3:  16.9 e  20% , T4: 17 e 19%).

Entretanto,  a  HC foi  semelhante  entre  os  grupos  e  somente  a  resposta  metabólica

muscular foi genótipo dependente, onde a maior atividade da CS foi associada  à menor

dosagem de ECA muscular (mECA). A atividade da renina plasmática (ARP) foi maior

no grupo sedentário com 1 cópia comparado com os grupos S3 e S4 (4.890.5 versus

2.430.6 e 2.1201.1 ng.ml-1 AngI, respectivamente) enquanto a ECA cardíaca (cECA)

foi maior no grupo S3 comparado com S1 e S2 (5946590.8  versus 2951.5328.3 e

3504.1258.9    uF.min-1.ml-1,  respectivamente).  Já  a  mECA,  foi  maior  nos  grupos

sedentários  com 3  e  4  cópias  comparados  com o grupo S1 (11.422.8 e  10.852,

respectivamente versus 4.612.9  uF.min-1.ml-1).  Após  o  TF,  ARP  e   mECA

permaneceram  inalteradas.  cECA  e  angiotensina  II  foram  semelhantes  nos  grupos

treinados. Desta forma, observamos que os animais treinados apresentaram adaptações

aeróbias  ao TF com natação,  especialmente  HC em igual  magnitude.  Contrário  aos

modelos patológicos de HC, nossos resultados indicaram que o genótipo da ECA não

influenciou a magnitude de HC fisiológica em camundongos treinados com natação.



ABSTRACT

The renin-angiotensin system (RAS) influences cardiac growth via the trophic

effects exerted by angiotensin II (Ang II) in cardiac cells.  Moreover, RAS has been

associated with cardiovascular and metabolic adaptations to aerobic physical training.

To test the hypothesis that the ACE gene is associated with the magnitude of cardiac

hypertrophy response to exercise training, male mice harboring 1, 2, 3 or 4 copies of the

ACE gene were submitted to swimming training (1,5 h twice daily, 5 days/week, during

4 weeks) and compared with sedentary (S) littermates. Following exercising all groups

showed significant  decrease  in  resting  heart  rate  and significant  elevation  in  citrate

synthase activity (T1: 12.8% and 41.8%, T2: 12.3 and 34.4%, T3: 14.7 and 51.8%, T4:

14.3 and 26.2%), while lactate levels and systolic blood pressure remained unchanged.

Increased capilar/fiber ration was observed only in 3 and 4 copies trained groups (21% e

28%, respectively). Left ventricular mass and myocyte diameter increased significantly

in all groups compared with its respective sedentary group  (T1:  12.6 and 17.9%, T2:

15.2 and  13.8%,  T3:  16.9 and  20%, T4:  17 and 19%).  However, the  magnitude  of

cardiac hypertrophy was similar among all trained groups regardless of the ACE gene

dosage and only metabolic  adaptation was genotype dependent as showed by citrate

synthase activity  response inversely proportional  to  muscular  ACE (mACE) dosage.

Plasmatic renin activity (PRA) was higher in sedentary group with 1 copy than S3 and

S4 groups  (4.890.5  versus 2.430.6 and 2.1201.1 ng.ml-1 AngI, respectively) while

cardiac  ACE (cACE)  was  significantly  increased  in  sedentary  group  with  3  copies

compared  to  sedentary  with  1  and  2  copies  (5946590.8  versus 2951.5328.3  and

3504.1258.9    uF.min-1.ml-1,  respectively)  and  mACE  was  higher  in  S3  and  S4

compared to S1 group   (11.422.8 and 10.852, respectively versus 4.612.9 uF.min-

1.ml-1). Following exercising, PRA and mACE  remained unchanged within each group.

Interestingly, cACE and cardiac angiotensin II levels were similar  among all  trained

groups. Collectively, these data indicate that exercise training lead to aerobic adaptation

regardless of the ACE genotype, and that increased ACE gene dosage per se was not

sufficient to influence the magnitude of exercise induced cardiac hypertrophy which is

consistent  with the fact  that  cardiac  angiotensin II  levels  were the same among the

groups both before and after exercise training.
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1. INTRODUÇÃO

A  hipertrofia  cardíaca  é  caracterizada  por  um  aumento  do  tamanho  dos

cardiomiócitos  quando  o  coração  é  submetido  a  sobrecargas  hemodinâmicas  (198).

Inicialmente, esta resposta tem como finalidade compensar a função cardíaca, na qual

estão  envolvidas  alterações  dos  componentes  muscular,  vascular  e  de  colágenos

cardíacos em resposta ao aumento de pressão ou volume impostos ao coração. Tanto a

natureza da sobrecarga hemodinâmica, quanto as respostas estruturais e bioquímicas do

coração,  são  responsáveis  pela  classificação  da  hipertrofia  cardíaca  em  padrões

fisiológico e patológico (155).

Funcionalmente,  a  hipertrofia  cardíaca  fisiológica  é  distinguida  da patológica

quando as adaptações do coração são suficientes para suprir a demanda sem alteração da

função. Porém, quando as adaptações do coração são incapazes de satisfazer a demanda

aumentada ou a função é alterada, a hipertrofia cardíaca é classificada patológica. Além

disso,  apenas  a  hipertrofia  cardíaca  fisiológica  é  reversível  quando  o  estímulo

hemodinâmico é interrompido (155).

Embora  o  remodelamento  cardíaco  ocorra  associado  com  patologias  como

hipertensão  arterial  (91),  doenças  valvulares  cardíacas  (155),  infarto  do  miocárdio

(125),  cardiomiopatias  (191),  entre  outras,  alguns  estudos  reconhecem a  hipertrofia

cardíaca  como  um  fator  de  risco  independente  para  morbidade  e  mortalidade

cardiovascular  (99,  200).  Evidências  clínicas  e  experimentais  mostram  que  eventos

bioquímicos  e  moleculares,  tais  como  redução  da  contratilidade,  da  elasticidade  e

aumento de fibrose  (155) são responsáveis por desencadear progressão da hipertrofia

cardíaca  para  uma  via  final  comum de  insuficiência  cardíaca  (184),  que  é  um dos

maiores problemas de saúde pública nos últimos anos (186).
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Em  contrapartida,  a  hipertrofia  cardíaca  fisiológica  é  uma  adaptação  típica

promovida pelo treinamento físico aeróbio (69). Caracterizado como coração de atleta,

este remodelamento cardíaco é resultante do aumento da dimensão diastólica final e da

espessura  da  parede  do  coração  (86).  Neste  padrão,  observa-se  melhora  da  função

diastólica, da contratilidade, da capilarização e da densidade mitocondrial  (155). Essas

respostas cardiovasculares relacionadas à hipertrofia cardíaca podem estar associadas

com  outras  adaptações  providas  pelo  treinamento  físico,  tais  como,  diminuição  da

freqüência cardíaca de repouso e durante o exercício submáximo, melhora da função

diastólica  e  aumento  de  retorno  venoso.  Em conjunto,  essas  adaptações  auxiliam o

coração a satisfazer as exigências metabólicas durante o treinamento físico e melhorar a

sua função em repouso (115, 155).

A  identificação  das  vias  intracelulares  ativadas  nos  diferentes  modelos  de

hipertrofia  cardíaca,  bem  como  dos  genes  expressos  nas  situações  fisiológica  e

patológica, que em última instância resultam em processo compensatório benéfico ou

deletério,  tem sido um dos grandes objetivos de pesquisa da biologia cardiovascular

(172). Evidências na literatura sugerem que múltiplos estímulos são capazes de ativar

vias  de  crescimento  em  cardiomiócitos,  especialmente  hormônios  associados  à

regulação do sistema cardiovascular, tais como dos sistemas nervoso simpático e renina

angiotensina, hormônios sexuais, de crescimento e tireoideos  (155).

O  sistema  renina  angiotensina  (SRA)  é  apontado  como  um  dos  principais

mecanismos  responsáveis  pelo  desenvolvimento  do  fenótipo  hipertrófico  cardíaco

(194). Isto porque, a angiotensina II (Ang II) que é um dos produtos finais da cascata

bioquímica  de  ativação  do  SRA,  formada  sob  ação  da  enzima  conversora  de

angiotensina (ECA), pode atuar como um fator de crescimento endógeno do miocárdio

sob condições  de sobrecarga hemodinâmica  (194).  De fato,  o papel  do SRA para a
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promoção de hipertrofia cardíaca patológica tornou-se cada vez mais evidente através

dos  estudos  que  utilizaram  como  alvos  terapêuticos  os  inibidores  da  ECA  e  os

bloqueadores  de  receptor  AT1  (48,  143).  Além  disso,  com  a  identificação  do

polimorfismo de inserção/deleção (I/D) de 287 pares de base no gene da ECA, cuja

deleção (alelo D) correlaciona-se com níveis superiores de atividade da ECA, estudos

de associação entre o alelo D e o aumento de risco de doenças cardiovasculares têm

aumentado na literatura  (22). Estas informações não apenas possibilitam identificar as

implicações  de  possíveis  modificações  dos  níveis  circulantes  de  Ang  II  para  o

funcionamento  cardíaco  em  situações  patológicas,  mas  também  utilizá-las  para

tratamentos profiláticos e terapêuticos.

Desde a  década  de 80,  período em que as  pesquisas  com treinamento  físico

voltaram-se para investigar  a importância  da genética para o desempenho esportivo,

estudos utilizando ferramentas de Biologia Molecular passaram a ser realizados com

genes candidatos  (13).  Apesar  de a  natureza  poligênica  dos fenótipos  associados ao

treinamento físico, foi durante a década de 90, que os primeiros trabalhos destacaram a

descoberta do gene da ECA, particularmente utilizando as variantes gênicas funcionais

associadas ao polimorfismo I/D, como um fator genético determinante do desempenho

esportivo (119, 120).

No  entanto,  as  implicações  do  SRA no  desenvolvimento  e  manifestação  de

quadros fisiológicos  de hipertrofia  cardíaca,  bem como nas respostas adaptativas  ao

treinamento  físico  ainda  não  estão  bem  esclarecidos  na  literatura.  Alguns  estudos

realizados  com humanos  mostraram associação  entre  o  grau  de  hipertrofia  cardíaca

promovida pelo treinamento físico aeróbio e a presença do polimorfismo de deleção

(alelo D)  (71, 117, 124). No mais,  o alelo D, que confere maior expressão de ECA,

parece estar associado com a resposta anabólica ao treinamento físico e com o melhor
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rendimento  em  modalidades  de  curta  duração  com  predomínio  de  metabolismo

anaeróbio  (5, 131). Já o alelo I,  que confere menor expressão de ECA, parece estar

associado com o melhor desempenho em modalidades de resistência, cujo metabolismo

predominante é o aeróbio (30, 118). Por outro lado, Rankinen e cols., (2001, 2000) (147,

148) não observaram associação entre o polimorfismo do gene da ECA e o rendimento

físico.  De  forma  semelhante,  em  animais  de  experimentação,  tanto  a  resposta

hipertrófica cardíaca (79) quanto metabólica também não foram associadas com o gene

da ECA (11).

A possível  associação do SRA com o desempenho  esportivo  foi  evidenciada

através  da  identificação  dos  componentes  do  SRA  no  tecido  muscular  (84).  Os

prováveis mecanismos de ação da Ang II na musculatura esquelética são: a indução de

hipertrofia muscular (63), o redirecionamento do fluxo sangüíneo para as fibras do tipo

2 (150), a alteração da eficiência metabólica (20), a facilitação da transmissão simpática

via  maior  liberação  de  noradrenalina  (164),  o  estímulo  ao  crescimento  de  células

musculares lisas vasculares  (36), a indução de fatores de crescimento endógeno (FGF,

TGF-, PDGF) (47), o aumento da capilarização  (6), e o aumento de fibras do tipo 1

(213). 

Desta  maneira,  considerando  a  existência  de  informações  contraditórias  na

literatura e, as limitações que os estudos com polimorfismo podem oferecer, tais como

seleção e quantidade da amostra, heterogeneidade genética das populações estudadas,

dificuldade  de  controle  dos  fatores  ambientais  como,  por  exemplo,  a  dieta  das

populações  estudadas,  a associação do SRA com as respostas ao treinamento  físico,

especialmente a hipertrofia cardíaca, ainda precisa ser mais investigada.  É importante

salientar que, estas contradições não surpreendem quando se imagina as dificuldades de

avaliação da contribuição individual de um fator genético,  que muito provavelmente
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deve ser modesta, para o desenvolvimento de um fenótipo complexo como a hipertrofia

cardíaca fisiológica, a qual está sob o controle de um conjunto de fatores genéticos e

ambientais.

A proliferação de modelos de animais alterados geneticamente criou inúmeras

oportunidades para a determinação da participação individual de um gene em respostas

fenotípicas complexas.  Modelos experimentais  têm sido utilizados para esclarecer  os

mecanismos  intracelulares  responsáveis  por  ativar  diferentes  formas  de  hipertrofia

cardíaca (56, 197, 201). Em nosso laboratório, a utilização do modelo de camundongo

transgênico com 1 a 4 cópias do gene da ECA nos possibilitou estudos bem sucedidos

com hipertrofia  cardíaca  patológica.  No entanto,  a  utilização  desses  animais  para  o

estudo da gênese da hipertrofia fisiológica ainda não havia sido possível em função da

limitação do modelo experimental de hipertrofia cardíaca fisiológica.

Decorrente  da  necessidade  de  criação  de  métodos  para  o  estudo  in  vivo da

fisiologia  cardiovascular  e  metabólica  de  camundongos,  especialmente  a  hipertrofia

cardíaca,  realizamos  durante  o  mestrado  um  estudo  para  a  padronização  de  um

protocolo de treinamento físico que fosse eficaz na promoção de hipertrofia cardíaca em

camundongos.  Para  tanto,  desenvolvemos  um  sistema  de  natação  específico  para

camundongos. Dentre os protocolos de treinamento estudados, o mais eficaz consistiu

em 2 sessões de 90 minutos de treino por dia, 5 vezes por semana, durante 4 semanas.

Com este protocolo, observamos hipertrofia cardíaca fisiológica em camundongos com

o aumento  de  25% do  peso  de  ventrículo  esquerdo,  associado  com bradicardia  de

repouso e aumento significante da atividade máxima da enzima citrato sintase (49).

Uma vez padronizado o protocolo de treinamento  físico para a  promoção de

hipertrofia cardíaca fisiológica em camundongos, iniciamos o estudo da participação do

sistema  renina  angiotensina  nas  respostas  ao  treinamento  físico,  especialmente  a
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hipertrofia  cardíaca.  Desta  forma,  o  presente  estudo  buscou  testar  no  modelo  de

hipertrofia  cardíaca  fisiológica,  se  animais  geneticamente  idênticos  exceto  para  o

número de cópias do gene da ECA (1 a 4), quando submetidos ao treinamento físico

com natação, apresentam  diferenças na magnitude da hipertrofia cardíaca desenvolvida.

Especificamente, testamos a hipótese de que um aumento de ECA, associado ao maior

número de cópias do gene, resultaria em hipertrofia cardíaca de maior magnitude.  Com

esta abordagem consideramos  que o gene da ECA é um gene de susceptibilidade na

promoção da hipertrofia  cardíaca fisiológica,  consistente  com resultados prévios que

sugerem a importância deste gene no remodelamento cardíaco seguido de patologias

(106, 127, 143).
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral

Testar se o aumento do número de cópias do gene da ECA confere aumento da

magnitude de hipertrofia cardíaca induzida por treinamento físico aeróbio com natação

em camundongos.

2.2 Específicos

Avaliar o efeito do treinamento físico com natação em camundongos com 1 a 4

cópias do gene da ECA sobre:

- a capacidade de exercício físico aeróbio através do teste de capacidade máxima

de realização de esforço físico e da dosagem da concentração de lactato sangüíneo;

-  o  comportamento  da  pressão  arterial  e  da  freqüência  cardíaca  no  repouso

através de medida indireta (plestimografia de cauda);

- as adaptações músculo-esqueléticas ao treinamento físico através da medida da

atividade  máxima da enzima citrato sintase no músculo sóleo e da quantificação de

capilares no músculo gastrocnêmio;

-  a  hipertrofia  cardíaca  através  da  razão  peso  das  câmaras  cardíacas/peso

corporal e análise do diâmetro dos cardiomiócitos;

- os componentes do SRA: atividade da renina plasmática, atividade da ECA no

coração e no tecido muscular;

- a quantificação de angiotensina II cardíaca.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Caracterização da hipertrofia cardíaca

A hipertrofia  cardíaca  é  uma resposta  adaptativa  do miocárdio  a  sobrecargas

hemodinâmicas  crônicas,  e  tem  como  substrato  fundamental  a  hipertrofia  dos

cardiomiócitos  decorrente  do  aumento  da  quantidade  de  elementos  ultra-estruturais

normais das células  (54). Estímulos de natureza mecânica, neuro-humoral, parácrina e

autócrina  ativam receptores específicos, que traduzem e amplificam os sinais através da

ativação  de  mecanismos  bioquímicos  que  envolvem a  comunicação  entre  segundos

mensageiros/proteínas,  íons/proteínas  e  proteínas/proteínas,  contribuindo  para  o

estabelecimento das modificações fenotípicas observadas no coração hipertrófico (54).

Fatores como natureza, duração e intensidade do estímulo são determinantes primários

dos padrões estrutural e funcional da hipertrofia cardíaca (177). 

A resposta compensatória do coração a sobrecargas hemodinâmicas de pressão e

de volume pode ser classificada como fisiológica ou patológica. De forma simplificada,

a hipertrofia cardíaca fisiológica é distinguida da patológica quando as adaptações do

coração são suficientes  para  suprir  o  aumento  da  demanda,  porém sem prejuízo  da

função. Já no padrão patológico, as adaptações do coração são incapazes de satisfazer o

aumento da demanda ou há prejuízo da função (155).

A hipertrofia cardíaca também pode ser classificada quanto ao padrão estrutural

em  excêntrica  ou  concêntrica.  Apesar  de  os  estados  fisiológico  e  patológico  de

hipertrofia  cardíaca  serem  estimulados  tanto  pelo  aumento  de  volume  quanto  pelo

aumento  de  pressão,  a  determinação  dos  padrões  excêntrico  ou  concêntrico  é

dependente  da  natureza  do  estímulo.  O  padrão  excêntrico  de  hipertrofia  cardíaca  é

conseqüente do aumento  do volume de sangue para ser ejetado pelo coração.  Neste
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padrão, observa-se adição de novas miofibrilas em série, o que resulta no alongamento

das miofibrilas e enlargamento das câmaras. Por outro lado, o padrão concêntrico de

hipertrofia cardíaca é resultante do aumento de pressão imposta sobre o coração, no qual

observa-se  a  adição  de  novas  miofibrilas  em  paralelo.  Com  isso,  há  um  aumento

compensatório da espessura da parede do ventrículo esquerdo para reduzir a tensão e a

pressão sistólica (4).

O  padrão  excêntrico  observado  na  chamada  hipertrofia  cardíaca  fisiológica

induzida pelo treinamento físico aeróbio, caracteriza-se por um aumento proporcional

do comprimento e diâmetro dos cardiomiócitos  (77, 193), porém com predomínio do

seu  comprimento  (102).  A hipertrofia  excêntrica  induzida  pelo  treinamento  físico

também está associada à dilatação da cavidade com uma redução da razão espessura da

parede-dimensão  da  câmara  (107),  o  que  em última  instância  resulta  em ganho  da

função diastólica (50) e da contratilidade cardíaca (103).

O treinamento físico de resistência, com predomínio de força, também promove

hipertrofia  cardíaca  classificada  como  fisiológica,  porém  com  padrão  concêntrico.

Apesar de o estímulo hemodinâmico ser pressórico, pode-se observar uma melhora da

capilarização  e  da  contratilidade  cardíaca,  e  consequentemente,  função  ventricular

inalterada (155).

Em contrapartida, a hipertrofia cardíaca patológica concêntrica é promovida por

uma  sobrecarga  pressórica  sobre  o  coração,  resultando  em  aumento  somente  do

diâmetro  dos cardiomiócitos,  característico  em situações  como hipertensão arterial  e

insuficiência  cardíaca  (170, 184).  Este remodelamento é identificado estruturalmente

pelo aumento da razão espessura da parede-dimensão da câmara (107). Por outro lado, o

padrão patológico  excêntrico,  típico  em doenças  valvulares,  resulta  em dilatação  da
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câmara  associada  à  necrose  de  cardiomiócitos  e  redução  da  contratilidade.  Estas

alterações, em última instância, levam à disfunção ventricular (155). 

Os padrões  fisiológico  e  patológico  de  hipertrofia  cardíaca  ainda  apresentam

outras diferenças marcantes. Enquanto na hipertrofia excêntrica fisiológica, a fração de

volume dos componentes celulares permanece igual, na concêntrica patológica como a

que ocorre na hipertensão arterial,  há um remodelamento cardíaco caracterizado por

reduções da fração do número de mitocôndrias e aumento de colágeno  (177).  Além

disso, elementos fenotípicos tais como fibrose, necrose e apoptose contribuem para o

maior risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita em

portadores de hipertrofia cardíaca patológica  (200). Em termos bioquímicos, apenas o

padrão fisiológico  excêntrico  está  associado a um aumento  da atividade  da miosina

ATPase (177).

As diferenças observadas entre os padrões de hipertrofia cardíaca têm motivado

diversos estudos na área de biologia cardiovascular (172), visando o entendimento dos

mecanismos  moleculares  envolvidos  na  ativação  de  vias  de  sinalização  intracelular

responsáveis pela hipertrofia cardíaca, bem como a identificação dos fatores que geram

melhora  ou  degeneração  funcional  e  estrutural  cardíaca.  Apesar  de  a  literatura

apresentar uma extensa quantidade de trabalhos caracterizando os padrões de hipertrofia

cardíaca, ainda não se tem esclarecido os mecanismos envolvidos no remodelamento

patológico ou fisiológico associados aos diferentes tipos de hipertrofia cardíaca.

Modelos  experimentais  para  desenvolvimento  de  hipertrofia  cardíaca  estão

sendo utilizados com sucesso à medida que métodos para a caracterização de fenótipos

funcionais  são  adaptados  ou  desenvolvidos  para  camundongos.  Particularmente,  a

avaliação  de  fenótipos  cardiovasculares  tem  progredido  muito  nos  últimos  anos

provocando  grande  avanço  nesta  área.  Um  exemplo  bem  sucedido  foi  obtido  na
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transposição de modelos de desenvolvimento de hipertrofia cardíaca (pressão e volume

dependentes), através de infarto do miocárdio por ligadura das coronárias (114) e lesão

vascular por colocação de um tubo de polietileno em um segmento vascular (138). De

forma  semelhante,  uma  grande  diversidade  de  manipulações  do  genoma  do

camundongo têm resultado em alterações cardiovasculares e hipertrofia cardíaca  (67,

80, 113).

Este  mesmo  sucesso  foi  demonstrado  no  desenvolvimento  de  hipertrofia

cardíaca  associada  ao  treinamento  físico  com  natação  durante  o  Mestrado  (49).  A

escolha  da  natação  como  estímulo  para  promoção  de  adaptações  aeróbias  ao

treinamento físico foi decorrente de dados prévios que associaram esta modalidade às

maiores  magnitudes de hipertrofia cardíaca  (168), além de não necessitar  de choque

elétrico e ser mais natural ao comportamento de roedores  (130). Neste estudo, através

da combinação de diferentes variáveis determinantes do treinamento físico, tais como

volume, intensidade e freqüência, buscamos testar protocolos de treinamento físico que

resultassem  em  adaptações  típicas  aeróbias  para  camundongos.  Além  disso,

desenvolvemos  um  sistema  de  natação  específico  para  o  treinamento  físico  de

camundongos. Concluímos que a maior magnitude de hipertrofia cardíaca foi obtida no

protocolo de 4 semanas de treinamento físico, com 2 sessões diárias de 90 minutos,

durante 5 dias da semana (49). 

Desta forma, com a padronização do treinamento físico eficaz para a promoção

de  hipertrofia  cardíaca  em  camundongos,  adquirimos  ferramentas  para  viabilizar  o

presente  estudo  de  fenótipos  cardiovasculares,  especialmente  a  hipertrofia  cardíaca

fisiológica, em animais com diferentes cópias do gene da ECA. 
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3.2 Sistema renina angiotensina

O papel  do  SRA na promoção  de  hipertrofia  cardíaca  tem sido  amplamente

investigado na literatura (81, 134, 160, 194, 211). A cascata bioquímica deste complexo

sistema hormonal inicia-se com a liberação da renina pelas células justaglomerulares

renais.  A  renina  tem  especificidade  muito  grande  pelo  seu  substrato,  o

angiotensinogênio,  sintetizado  principalmente  no  fígado.  Uma  vez  secretado,  o

substrato é clivado pela renina na circulação, formando o decapeptídeo angiotensina I

(Ang I). Posteriormente, sob a ação da ECA, a Ang I é convertida ao octapeptídeo Ang

II (65), o qual atua como fator trófico cardíaco (194). 

A interação da Ang II extracelular com receptores de membrana AT1 acoplados à

proteína  G estimula  primariamente  o aumento  de  inositol  fosfato  e  da atividade  de

proteína quinase C (121), bem como as vias de sinalização Ras, Raf-1, MAP quinases,

fosfolipase A, Jak-Stat e jun quinase (142, 183, 189). Apesar de a Ang II gerada através

do  SRA ter  sido  considerada  classicamente  como  um  hormônio,  outras  evidências

indicam a síntese de todos os componentes  do SRA, ou pelo menos parte  deles em

células  individuais  ou  tecidos,  sugerindo  que  a  ação  da  Ang  II  também  pode  ser

autócrina  ou intrácrina  (32,  151).  Além disso,  estudos mostram os  efeitos  nucleares

diretos e específicos  da Ang II  sobre a  regulação da expressão de genes através de

receptores nucleares (42).

A maior importância do SRA cardíaco para a regulação da função cardiovascular

pode ser evidenciada pelos níveis expressivos de Ang II no coração (39). Estima-se que

aproximadamente 90% da Ang I e mais de 75% da Ang II presentes no tecido cardíaco

são sintetizadas localmente por intermédio dos componentes do SRA endógeno (ECA) e

derivados da circulação (renina e angiotensinogênio) (42). A síntese de ECA ocorre no

coração, predominantemente nas células endoteliais das artérias coronárias e endocárdio
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(51), além de estar presentes em células circulantes como os macrófagos/monócitos.

As  primeiras  evidências  da  participação  do  SRA  no  desenvolvimento  de

hipertrofia cardíaca foram obtidas em modelos de animais, cultura de células e tecido

cardíaco humano.  Partindo do pressuposto que os níveis de ECA no coração podem

influenciar  diretamente  a  formação local  de Ang II  (39),  Linz e  cols.,  (1989)  (106)

observaram regressão da hipertrofia cardíaca em animais hipertensos após o tratamento

com inibidor da ECA. Já Sadoshima e cols., (1993) (161) demonstraram que a liberação

de Ang II após o estiramento de cardiomiócitos estava associada ao desenvolvimento de

hipertrofia cardíaca. Pfeffer e cols., (1988) (143) mostraram redução do remodelamento

cardíaco secundário ao infarto do miocárdio em pacientes tratados com inibidores da

ECA. Estes dados sugerem fortemente a participação do SRA e particularmente da ECA

no desenvolvimento e manifestação de quadros patológicos de hipertrofia cardíaca e o

seu papel como alvo terapêutico efetivo.

A análise da contribuição do SRA para o risco de desenvolvimento de doenças

cardiovasculares sofreu grande impulso em humanos com a descoberta do polimorfismo

do gene da ECA, o qual está associado com diferentes níveis de atividade da enzima.

Este polimorfismo é definido pela presença ou ausência de uma seqüência de 287 pares

de bases não codificantes inserida (I) ou deletada (D) do intron 16 do gene da ECA, o

que  confere  níveis  mais  elevados  de  ECA  circulatória  e  local  em  indivíduos

homozigotos DD (194). Diversos autores mostraram a associação do genótipo DD com

infarto  do  miocárdio,  aterosclerose,  desenvolvimento  de  diabete  tipo  2  e  maior

mortalidade  de  pacientes  diabéticos,  doenças  coronárias,  insuficiência  cardíaca  e

hipertrofia cardíaca  (26, 37, 109, 127, 128, 162, 165). Entretanto, esta associação não

foi  observada  por  outros  autores,  indicando  que  estudos  clínicos  de  associação  de
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polimorfismo  com  diagnóstico  e  progressão  de  doenças  apresentam  limitações  e

contradições (53, 105, 159, 208).

Desta  maneira,  inúmeras  evidências  apontam  a  importância  do  SRA  na

promoção  e  progressão  de  hipertrofia  cardíaca  associada  aos  quadros  patológicos

cardiovasculares.  No  entanto,  pouco  se  sabe  sobre  o  papel  do  SRA na  hipertrofia

cardíaca fisiológica induzida pelo treinamento físico.

 

3.3 Papel do SRA na resposta ao treinamento físico

O  treinamento  físico  aeróbio  realizado  de  forma  crônica  é  responsável  por

promover adaptações do sistema cardiovascular e muscular esquelético, que em última

instância  resultam no  aumento  do  consumo  pico  de  oxigênio,  e  consequentemente,

aumento da capacidade de executar um exercício físico extenuante (14).

Dentre as adaptações cardiovasculares ao treinamento físico aeróbio, destacam-

se  a  marcante  redução  da  freqüência  cardíaca  de  repouso  e  o  aumento  do  volume

sistólico,  e consequentemente,  manutenção do débito cardíaco de repouso  (132).   O

aumento do volume sistólico é resultante de alterações funcionais como aumento da

contratilidade cardíaca (135), aumento da atividade máxima da miosina ATPase (167),

aumento do volume diastólico final  (18), redução da resistência periférica total  (132),

bem como alterações estruturais de remodelamento cardíaco (153).

Além dos ajustes cardiovasculares que proporcionam maior capacidade de oferta

de  oxigênio  para  os  músculos,  o  treinamento  físico  aeróbio  promove  adaptações

periféricas  que  proporcionam  aumento  da  extração  de  oxigênio  pelo  músculo

esquelético em atividade, tais como aumento da atividade das enzimas do metabolismo

oxidativo  (202),  aumento  da  capilarização  muscular  (145),  aumento  da  condutância

vascular sistêmica (158) e aumento do fluxo sangüíneo periférico (55). Em conjunto, as
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adaptações promovidas pelo treinamento físico aeróbio refletem não apenas na melhora

do consumo máximo de oxigênio, mas também nos mecanismos de produção de energia

aeróbia, tais como menor utilização de carboidratos, aumento da oxidação de gorduras e

menor concentração de lactato sangüíneo (74). 

As respostas adaptativas ao treinamento físico podem ser mediadas em grande

parte pela variação da expressão de genes (16). De acordo com o modelo descrito por

Bray (2000) (19), a interação entre genes e treinamento físico pode modificar um traço

fenotípico intermediário, resultando em alteração tanto do estado de saúde quanto do

desempenho  esportivo.  Assim,  para  avaliar  a  influência  de  um  gene  nas  respostas

adaptativas  ao  treinamento  físico,  diversos  conceitos  e  ferramentas  emergentes  de

Biologia Molecular podem ser aplicadas, tais como varreduras genômicas, marcadores

de DNA, genes candidatos, entre outras.

No  presente  estudo,  a  escolha  do  gene  da  ECA  como  um  candidato  para

susceptibilidade cardiovascular justifica-se não apenas por sua associação com quadros

patológicos,  mas  também  pelos  recentes  trabalhos  que  têm  surgido  na  literatura

associando  o  gene  da  ECA  com  as  respostas  cardiovasculares  e  metabólicas  ao

treinamento físico aeróbio (66, 71, 117, 148, 206).

O treinamento físico provoca uma maior ativação do SRA tanto sistêmico (31)

quanto  em tecidos  periféricos  como  glândulas  adrenais,  rins,  coração  e  vasos  (65).

Entretanto,  estudos com o polimorfismo de inserção/deleção (I/D) do gene da ECA

confirmam que o alelo I, que confere menor expressão de ECA, está associado com uma

maior eficiência metabólica e melhor rendimento em esportes de resistência (118, 120,

123, 203, 206). Por outro lado, o alelo D, que confere uma expressão de ECA mais

elevada, está associado com o melhor rendimento em esportes de curta duração com

predomínio anaeróbio e resposta anabólica (5, 131). Além disso, uma relação direta da
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variante  funcional  mais  ativa  da  enzima  (D)  com o  peso  cardíaco  em  resposta  ao

treinamento físico foi relatada por Montgomery e cols., (1997) (119), Myerson e cols.,

(2001) (124) e  Hernandez e cols., (2003) (71).

Em animais de experimentação, a participação do SRA na resposta hipertrófica

cardíaca foi investigada por Iemitsu e cols., (2001) (79), os quais mostraram através de

RT-PCR que ratos treinados com natação não apresentam aumento da expressão de ECA

cardíaca.  Em um outro  estudo  realizado  pelo  nosso  grupo  com ratos  treinados  em

natação, Oliveira e cols., (2003) (140) avaliaram a resposta hipertrófica cardíaca face a

utilização de tratamentos com bloqueador e inibidor do SRA sistêmico e tecidual. Os

resultados mostraram que os animais tratados com sal, com o objetivo de inibir o SRA

sistêmico via inibição da renina, apresentaram hipertrofia cardíaca após o treinamento

físico,  enquanto  os  grupos  tratados  com enalapril  ou  losartan  tiveram esta  resposta

parcialmente ou totalmente abolida, respectivamente. Desta forma, esses dados sugerem

que a  hipertrofia  cardíaca  induzida  pelo  treinamento  físico  com natação  deve  ter  a

participação do SRA cardíaco.

Apesar  de  os  estudos  realizados  até  o  momento  sugerirem  fortemente  a

influência do SRA, e particularmente da ECA, na gênese e manutenção das respostas

hipertróficas cardíacas observadas em situações fisiológicas, bem como nas respostas

músculo-esqueléticas ao treinamento físico, outros autores não observaram associação

do SRA às adaptações ao treinamento físico (105, 148, 179, 188). Sendo assim, além da

existência  de  estudos  controversos  na  literatura,  ainda  pouco  se  sabe  sobre  a

participação do gene da ECA nas adaptações cardiovasculares e músculo-esqueléticas

ao treinamento físico aeróbio, especialmente na promoção de hipertrofia cardíaca.
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3.4 Camundongos geneticamente modificados

Os estudos de polimorfismo do gene da ECA que associam o SRA com respostas

patológicas e fisiológicas cardiovasculares não apenas são contraditórios como também

apresentam limitações, tais como o tamanho e escolha da amostra, heterogeneidade da

população estudada, entre outras, que implicam na dificuldade em definir a relação entre

genótipo e fenótipo de maneira controlada.  Isso se torna particularmente importante

quando se considera que a hipertrofia cardíaca é um fenótipo complexo determinado por

influências  genéticas  e  ambientais.   Supõe-se  nestas  condições  que,  a  contribuição

individual  de  um  fator  genético  seja  modesta,  impondo  restrições  experimentais

importantes à sua demonstração. 

Assim,  a  possibilidade  de  modificação  precisa  do  conteúdo  genético  de

camundongos vem oferecendo inúmeras oportunidades para sobrepor essas limitações e

possibilitar o entendimento da participação individual de um determinado fator genético

sobre processos complexos no contexto do animal intacto (209).

No  presente  estudo,  para  avaliarmos  os  efeitos  das  alterações  determinadas

geneticamente  da  ECA sobre  fenótipos  dentro  de  um  ambiente  controlado  e  com

genética definida, utilizamos camundongos modificados geneticamente com 1, 2, 3 e 4

cópias funcionais do gene da ECA. Estes animais foram inicialmente produzidos por Dr.

John Krege no laboratório do Dr. Oliver Smithies (University of North Carolina, Chapel

Hill)  através  de  recombinação  homóloga  de  células  tronco  embrionárias  que  foram

posteriormente introduzidas em zigotos. Pode-se observar um aumento progressivo da

atividade da ECA sérica e tecidual conforme aumento do número de cópias do gene,

ainda que os níveis de pressão arterial permaneçam inalterados (94). Este modelo tem

permitido uma transposição das características observadas com o polimorfismo da ECA

presentes em humanos, onde os níveis de ECA do genótipo II, ID e DD correlacionam-
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se com os níveis de ECA dos animais com 1, 2 e 3 cópias, respectivamente. 

É  importante  salientar  que,  a  utilização  preferencial  de  camundongos  para

manipulações genéticas é decorrente da disponibilidade de células tronco embrionárias

pluripotentes  para  esta  espécie  e  do  custo  relativamente  baixo  para  criação  e

manutenção (149). Outros estudos experimentais utilizando o modelo genético da ECA

já foram descritos na literatura  (23, 113, 201), e também usados para determinar se a

ativação local do SRA influencia o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca (112).

Desta  forma,  no  presente  estudo,  utilizamos  um  modelo  experimental  com

genética controlada para avaliar a influência individual de um fator genético, o gene da

ECA, sobre  um  fenótipo  complexo  como  a  hipertrofia  cardíaca  associada  ao

treinamento físico.
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4. Métodos

4. MÉTODOS
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4.1 Amostra

Foram  utilizados  camundongos  C57/BL6  machos  (n=  120),  modificados

geneticamente, com diferentes números de cópias da ECA (1 a 4)  e com peso variando

entre 15 e 25 gramas, provenientes do biotério central da Faculdade de Medicina da

USP. Os animais foram divididos em quatro grupos de acordo com o número de cópias

do gene da ECA, sendo que parte dos animais de cada grupo foi mantido sedentário (S)

e a outra parte foi submetida ao protocolo de treinamento físico (T), como mostrado na

Tabela 1.

Tabela  1:  Divisão  dos  grupos  submetidos  aos  protocolos  experimentais.  Grupos  S=

sedentário, T= treinado.

Grupos Sub-grupos Amostra
1 cópia S n = 16

T n = 17
2 cópias S n = 19

T n = 17
3 cópias S n = 15

T n = 17
4 cópias S n = 09

T n = 10

Os camundongos foram identificados e mantidos em gaiolas, em local com luz

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

libitum.  Todos  experimentos  foram  realizados  cegamente  quanto  ao  genótipo  dos

animais,  de  forma  que  a  identificação  dos  grupos  ocorreu  somente  após  o  término

completo das análises.

4.2 Modelo de camundongos geneticamente modificados 

O modelo de animais geneticamente modificados foi desenvolvido pelo grupo

do Dr. Oliver Smithies através da técnica de recombinação gênica  (93). Esta técnica

23



consiste em inserir por recombinação uma seqüência de DNA no lugar do gene a ser

desativado, ou inserir  uma cópia extra de um gene ao “lado” do gene existente.  Os

nossos animais possuem inserido o gene que confere resistência à neomicina entre o

exon 14 e o intron 13 da ECA (animais “knockout” – gene da ECA modificado), ou

inserida  uma  cópia  extra  do  gene  da  ECA  (animais  “knockin”  –  gene  da  ECA

modificado) contendo pelo menos 3Kbs de seqüência a montante (5´) e a juzante (3´)

das seqüências codificadoras.

4.3 Planejamento dos cruzamentos dos camundongos com 1 a 4 cópias do

gene da ECA

A  produção  dos  camundongos  transgênicos  foi  feita  seguindo  um  padrão

específico de acasalamentos.  Animais  heterozigotos  para a deleção (genótipo 1/0) e

duplicação (genótipo 1/2) foram acasalados com os respectivos pares de tal sorte que

em cada geração nasciam em média para o acasalamento deleção 25% de animais com

os genótipos homozigoto 1/1 e 0/0 e 50% de animais com o genótipo heterozigoto 1/0.

Da mesma forma, em cada geração nasciam em média para o acasalamento duplicação

25% de animais com genótipos homozigoto 1/1 e 2/2 e 50% de animais com o genótipo

heterozigoto  1/2.  Este  esquema  de  acasalamento  permitiu  que  o  ambiente  entre  os

vários  grupos  permanecesse  semelhante,  pois  os  diferentes  genótipos  utilizados  no

estudo  -  1,  2,  3,  e  4  cópias  do  gene  da  ECA  -  foram  originados  de  apenas  2

acasalamentos. 

4.4 Identificação dos animais

Após  o  nascimento,  os  animais  foram  identificados  com  um  dispositivo

eletrônico  introduzido  subcutâneamente  no  dorso  durante  anestesia  com  éter.  Cada
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dispositivo  contém um código com letras  e  números,  que  pode ser  identificado  por

telemetria  através  de  um  leitor  automático.  O  procedimento  é  simples,  pois  não

necessita sutura e em poucos minutos o animal está totalmente recuperado. 

4.5 Genotipagem 

Para a genotipagem dos camundongos, foi extraído DNA genômico através de

biópsia da orelha esquerda dos animais, a qual foi realizada no mesmo momento em que

foram implantados os dispositivos eletrônicos para identificação dos camundongos.

Posteriormente à coleta, as amostras de orelhas foram digeridas com proteinase

K seguido de precipitação do DNA com isopropanol. A genotipagem foi realizada via

reação  em  cadeia  da  polimerase  (PCR-polymerase  chain  reaction)  através  de

termociclador,  utilizando  oligonucleotídeos  iniciadores  específicos  (primers)  para  os

acasalamentos de deleção e de duplicação. 

Para o acasalamento de deleção foram usados 3 primers: A, B e C. O primer A

localiza-se à direita da neomicina no exon 14, o B localiza-se à esquerda da neomicina

no intron 13 e o C no gene da neomicina (Figura 1).

A: TAATTCCTTGGGAGGCAGCACT

B: AGTGGAGGGTATTTGTCAGGGC

C: TAAAGCGCATGCTCCAGACTGC
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Figura 1: Esquema da reação de PCR. A união de A e B resultará na amplificação de

uma sequência de 265 pb (animais com 2 cópias do gene da ECA). A união de B e C

resultará na amplificação de uma sequência de 300 pb (animais com deleção do gene).

Para o acasalamento de duplicação foram usados 2 primers: D11M+ e D11M-. O

primer D11M+ amplifica uma sequência de 130 pares de bases (pb) (animais normais –

2 cópias  do gene  da ECA),  e  o  primer D11M-  amplifica  uma sequência  de 166 pb

(animais com uma cópia a mais do gene da ECA). As sequências dos primers são:

D11M+: AAACAGAGATAAACCACGGGG 

D11M-: TGTGGAACTAACTCTCAGAAGGC

Como  mencionado  anteriormente,  a  informação  relativa  ao  genótipo  dos

diferentes grupos de animais só foi revelada ao final dos experimentos.

4.6 Ciclo claro-escuro (12 horas)

Os camundongos utilizados neste estudo foram mantidos em estantes da marca

ALESCO, com temperatura controlada entre 22 e 24C. Para realizar a troca do ciclo 12

horas claro-escuro, parte de uma estante foi vedada com cartolina preta, e um timer foi

instalado  diretamente  na  luz  desta  estante.  Esta  inversão  do  ciclo  claro-escuro  é

fundamental para animais submetidos ao treinamento físico, pois segundo o estudo de

Shechtman e Talan,  (1994)  (176), camundongos de laboratório são animais noturnos

que exibem temperatura corporal máxima e consumo máximo de oxigênio durante a

fase escura, justificando a necessidade de realização dos procedimentos experimentais

durante o período noturno dos animais. 

4.7 Treinamento físico
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4.7.1 Protocolo de treinamento físico

Os  animais  selecionados  para  o  treinamento  físico  foram  submetidos  ao

protocolo de natação padronizado por Evangelista e cols., (2003) (49), o qual mostrou-

se  eficaz para promoção de adaptações aeróbias, especialmente hipertrofia cardíaca. O

treinamento consistiu em 2 sessões diárias de 90 minutos cada uma, sem sobrecarga na

cauda, 5 vezes por semana, durante 4 semanas.

Inicialmente,  os  animais  foram adaptados  no  sistema  de  natação  durante  10

minutos diários ao longo de 1 semana. Em seguida, as sessões de treino iniciaram com

20 minutos de duração, 2 vezes ao dia com intervalo de 4 horas de recuperação entre as

sessões. Um incremento de 10 minutos na duração de treino foi realizado diariamente,

até atingir-se 90 minutos na segunda semana, os quais foram mantidos até o término do

período  de  treino.  Na Tabela  2  pode-se  observar  o  esquema  geral  do  protocolo  de

treinamento  físico,  onde  o  descanso dos  animais  ocorreu  apenas  às  quartas-feiras  e

domingos.

Tabela 2: Protocolo de treinamento  físico realizado pelos animais  treinados.  Valores

representam a duração em minutos de cada sessão de exercício; D= descanso.

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Segunda 20 70 90 90

Terça 30 80 90 90
Quarta D D D D
Quinta 40 90 90 90
Sexta 50 90 90 90

Sábado 60 90 90 90
Domingo D D D D

Para minimizar  a influência do efeito  do estresse exercido  pelo meio aquoso

associado à presença dos animais na “piscina”, os grupos sedentários foram colocados

no sistema de natação 2 vezes por semana durante 5 minutos.
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4.7.2 Sistema de natação para treinamento físico de camundongos

O sistema de natação para camundongos  (49) é composto por duas estruturas

retangulares de vidro encaixadas uma dentro da outra. A parte externa tem 1m x 60cm

de superfície e 50 cm de profundidade. Já a parte interna, móvel, é subdividida em 14

raias de 15 cm2 de superfície e 35 cm de profundidade, com o fundo preenchido por

uma placa de acrílico vazada, para passagem de mangueiras e fixação de pedras porosas

em  cada  raia.  Estas  mangueiras  são  conectadas  a  uma  saída  de  ar  comprimido,

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

evita a flutuação dos animais. A temperatura da água foi mantida entre 30 e 32C. A

Figura 2 ilustra o sistema de natação.

Figura 2: Sistema de natação desenvolvido para camundongos (49).

4.8 Protocolos experimentais
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Para o cumprimento  dos  objetivos  propostos na presente investigação,  foram

realizados os seguintes experimentos:

4.8.1 Pesagem corporal 

Ao longo  de  todo  protocolo  experimental,  a  pesagem corporal  foi  realizada

semanalmente  em  balança  digital  marca  Gehaka,  modelo  BG4001.  Através  do

comportamento do peso corporal, procuramos acompanhar o estado físico dos animais

durante o período de treinamento físico.

4.8.2 Avaliação da capacidade de exercício físico aeróbio

4.8.2.1 Teste de esforço físico máximo

A capacidade de realização de exercício físico foi avaliada nos grupos estudados

através  de um teste  progressivo até  a  exaustão  em esteira  rolante  (21).  Neste  teste,

foram quantificados o tempo máximo de execução do teste, a velocidade atingida no

pico do exercício e a distância total percorrida. A velocidade inicial da esteira foi de 6

m/min sem haver inclinação da mesma.  A cada três minutos, a velocidade da esteira foi

aumentada em 3 m/min até  atingir  a exaustão do animal.  O teste termina quando o

camundongo entra em fadiga, ou seja, não consegue manter o padrão da corrida. Nesse

momento de fadiga,  foram anotados o tempo,  a velocidade e a distância  percorrida.

Embora o teste em esteira não seja específico ao tipo de treinamento físico realizado no

presente  estudo,  utilizamos  esse  teste  para  auxiliar  na  verificação  da  eficácia  do

treinamento físico. 
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4.8.2.2 Dosagem da concentração de lactato sangüíneo

A avaliação  da  concentração  de  lactato  foi  realizada  através  de  um teste  na

piscina em animais sedentários e treinados com 1 e 3 cópias do gene da ECA, antes e

após o período de treinamento físico.

Foram  coletados  25  l  de  sangue  em  capilares  previamente  heparinizados

(Figura 3), nos seguintes momentos da sessão de treinamento físico: no repouso (prévio

ao início da sessão de exercício), aos 30, 60 e 90 minutos de teste, e na recuperação

(após o término da sessão de exercício).  Imediatamente após a coleta,  o sangue foi

diluído em 50 l de solução de fluoreto de sódio (1%) contida em tubos de eppendorf.

As amostras  coletadas  foram estocadas  em freezer  para posterior  análise  através  do

método  eletroquímico  segundo  YSL  2300  STAT (Yellow  Spring,  Inc.  E.U.A.)  e

expressos em mM.
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Figura 3: Momento da coleta de sangue para dosagem de lactato sangüíneo durante o

teste com natação.

A determinação do ácido láctico baseia-se primariamente na existência de um

sensor de prova e três camadas de membranas. A camada média contém a enzima L-

lactato oxidase numa forma imobilizada. A face da prova, coberta pela membrana, está

situada em uma câmara contendo tampão na qual é injetada a amostra. Uma parte do

substrato difunde-se através da membrana e quando ocorre o contato entre a amostra e a

enzima L-lactato oxidase produz-se peróxido de hidrogênio (H2O2) (reação 1), que é

então oxidado no ânodo de platina, produzindo elétrons (reação 2).

L-lactato + O2  piruvato + H2O2 (reação 1)

H2O2  2H + O2 + 2e- (reação 2)

O fluxo de elétron é linearmente proporcional à concentração de equilíbrio de

peróxido de hidrogênio e, portanto, proporcional à concentração de lactato. Os valores

de lactato são lidos então no aparelho.  Esse teste mais  específico da modalidade de

treino empregada visou determinar o efeito do treinamento físico ou sedentarismo, no

condicionamento  físico  dos  animais,  através  de  curvas  de  concentração  de  lactato

características, já que os valores circulantes de lactato são menores para uma mesma

porcentagem  da  intensidade  máxima  de  trabalho  físico  de  resistência  muscular  em

animais não treinados  (83). Além disso,  verificamos se a titulação do gene da ECA

confere alteração nas concentrações de lactato.
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4.8.3 Avaliação das respostas hemodinâmicas ao treinamento físico: pressão

arterial e freqüência cardíaca de repouso.

A medida indireta da pressão arterial foi realizada antes e durante todo o período

de treinamento físico, às quartas feiras, através de esfigmomanômetro de cauda. Foram

realizadas dez medidas da pressão arterial com o camundongo em repouso, das quais

obteve-se a média para a determinação mais precisa da pressão arterial do dia. 

O sistema de medida indireta (Visitech, Inc, Apex, N.C.) é composto por quatro

caixas restritoras (3 cm de largura e 3.3 cm de altura) montadas sob uma superfície

aquecida,  o  que  possibilita  o  registro  da  pressão  arterial  de  4  camundongos

simultaneamente (Figura 4). As ondas de pressão produzidas pelo fluxo sangüíneo na

cauda do animal são mostradas em tempo real no monitor (200 vezes por segundo em

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

desinflagem do manguito. 

Este método de medida indireta da pressão arterial permite quantificar a pressão

arterial e freqüência cardíaca ao longo de todo o período de treinamento físico, visando

determinar o momento em que a bradicardia de repouso típica do treinamento físico

aeróbio inicia-se e estabelece-se.
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Figura 4: Sistema para registro indireto de pressão arterial caudal em camundongos.

4.8.4 Sacrifício e coleta dos tecidos e sangue

Vinte  e  quatro  horas  após  a  última  sessão  de  treinamento  físico,  parte  dos

animais  foram  sacrificados  por  deslocamento  cervical,  método  rápido  e  livre  de

sofrimentos prolongados, conforme normas do Colégio Brasileiro de Experimentação

Animal (COBEA).  Parte dos animais com 1 e 3 cópias, cujos tecidos foram destinados

para a técnica de imunohistoquímica foram anestesiados com pentobarbital sódico (120

mg/Kg)  (Cristalia,  São  Paulo,  Brasil)  intra-peritonial  para  retirada  do  coração.  O

coração foi perfundido in situ primeiramente com solução fisiológica para retirada das

hemácias  e  abertura  do lúmen vascular, seguido pela  solução fixadora  de Duboscq-

Brazil durante 3 minutos para a conservação das estruturas. A solução Dubosq Brasil foi

preparada com álcool 80%, formol 40%, ácido acético glacial e ácido pícrico. Com uma

coloração amarelada, esta solução permite uma ótima fixação do tecido.

Logo em seguida, o animal foi pesado em balança digital  e posicionado para
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início da coleta dos tecidos. Inicialmente, foi realizada excisão do coração para pesagem

e  em  seguida,  foram  coletados  sangue,  músculos  sóleos  e  gastrocnêmio  direitos  e

esquerdos, glândulas adrenais, tecidos gordurosos epididimal e reto peritoneal. Todos os

tecidos foram imediatamente pesados depois de retirados.

Os corações foram submetidos à separação das câmaras em átrios, ventrículo

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

totalidade  fez  parte  do  ventrículo  esquerdo.  Em seguida,  as  câmaras  foram pesadas

separadamente, entrentanto, apenas os átrios foram pesados conjuntamente. 

Posteriormente,  os  ventrículos  esquerdos  destinados  ao  processamento

histológico  foram  imediatamente  imersos  em  formalina  por  48  horas,  e  aqueles

destinados à dosagem enzimática foram congelados em nitrogênio líquido, bem como

os outros tecidos coletados. Finalmente, o sangue foi centrifugado para separação do

soro  e  do  plasma.  Todos  tecidos  congelados  em  nitrogênio  líquido  foram,

posteriormente, guardados em freezer  -70C, além do soro e plasma.

4.8.5 Processo de parafinização dos tecidos para histologia

Os ventrículos esquerdos destinados à avaliação do diâmetro dos cardiomiócitos

e dos níveis de Ang II, e o músculo gastrocnêmio para a quantificação de capilares,

foram retirados da solução de formol 10% + tampão fosfato e colocados em caixetas

perfuradas.  Este  processo de inclusão  foi  realizado  pelo  processador  automático  de

tecido  “histoquinete”  (Jung-Histokinette  2000  Leica,  Nussloch,  Alemanha)  por  um

período que durou cerca de 14 horas, descrito a seguir.

O processo de inclusão se inicia pela desidratação dos tecidos em álcoois em

concentrações  progressivas  álcool  50%,  álcool  70%,  álcool  96% (2  banhos),  álcool

absoluto (2 banhos), seguida da diafanização, passando os tecidos em uma solução de
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álcool absoluto + xilol (v/v) e em três banhos de xilol, sendo então imerso em parafina

fundida  a  60°C.  O  material  parafinizado  foi  incluído  em  blocos/moldes  e  após

solidificação, permaneceu em temperatura ambiente.

4.8.6 Adaptações músculo-esqueléticas ao treinamento físico 

4.8.6.1 Dosagem da atividade máxima da enzima citrato sintase 

Após  homogeneização  individual  do  músculo  sóleo  de  todos  animais  com

tampão fosfato (PBS), as amostras foram centrifugadas a 3000 rotações por minuto,

durante 10 minutos a 4C. Em seguida, o sobrenadante foi retirado para a dosagem da

atividade da enzima citrato sintase.

A dosagem enzimática foi determinada através de ensaio colorimétrico realizado

em espectrofotômetro, segundo método descrito por Srere (1969) (180). A atividade foi

medida  à  partir  da quantificação  do complexo  formado  entre  a  Coenzima  A (CoA)

liberada com o DTNB do meio e oxaloacetato.  O tampão utilizado no ensaio consistiu

em Tris-aminometano 50 mM, EDTA 1 mM e DTNB 0,2 mM. Acetil CoA (0,1 mM) foi

preparada através da adição de 1mg de Acetil CoA, 1 ml de água deionizada, 25 l de

K2HCO3 e uma gota de anidrido acético. Após 10 minutos de descanço no gelo, 1 ml de

Acetil CoA foi misturado com 1 ml de Triton X-100 0,05% (v/v) e 10 ml de tampão de

ensaio, constituindo a mistura de ensaio. O volume total do ensaio foi de 1 ml e o pH

8,1. A leitura foi realizada a 25ºC, durante um intervalo de 160 segundos, em 412nm. A

determinação  da  proteína  foi  feita  pelo  método  de  Bradford (1976)  (17),  utilizando

como  padrão  albumina  bovina  (BSA,  1mg/ml).  Através  desta  dosagem  buscamos

avaliar  a  capacidade  oxidativa  máxima  do  músculo  esquelético  e  uma  possível

associação com o genótipo da ECA.
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4.8.6.2 Angiogênese no músculo esquelético

O  músculo  gastrocnêmio  esquerdo  incluído  em  parafina  foi  cortado  em

micrótomo a 4 micra, e posteriomente corado pelo método amilase PAS (7). A contagem

dos capilares foi realizada na porção vermelha, em sistema computadorizado (LEICA

QUANTIMET 500), com aumento de 400x. Após seleção aleatória do campo de visão

no  microscópio,  os  capilares  localizados  em  torno  das  fibras  musculares  foram

contados,  bem como as fibras musculares.  Para a determinação da razão número de

capilares/fibra foi utilizado a média da contagem de três a cinco campos de visão por

lâmina.  Com  essa  avaliação,  buscamos  investigar  se  o  treinamento  físico  ocasiona

adaptações estruturais no músculo-esquelético e se o genótipo da ECA influencia essa

resposta.

4.8.7 Caracterização da hipertrofia cardíaca

4.8.7.1 Peso das câmaras cardíacas 

O peso total do coração foi considerado à partir da somatória do peso de todas

câmaras cardíacas. O grau de hipertrofia do coração e dos ventrículos foram avaliados

pela  comparação  entre  os  pesos  do  coração  (COR),  do  ventrículo  esquerdo  e  do

ventrículo direito entre os diferentes grupos sacrificados por deslocamento cervical. Os

animais que foram perfundidos com solução fixadora no momento do sacrifício não

foram utilizados nesta avaliação.

4.8.7.2 Avaliação morfométrica cardíaca

Os  blocos  de  tecido  cardíaco  foram  cortados  em  micrótomo  com  navalhas

descartáveis  com  espessura  de  4  m  e  aderidos  em  lâminas.  Para  cada  ventrículo
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esquerdo foram realizadas uma média de 6 cortes, corados por hematoxilina-eosina para

a avaliação do diâmetro dos cardiomiócitos.

A medida do diâmetro transverso dos cardiomiócitos foi realizada em sistema

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

cardiomiócitos  selecionados  para  medida  estavam  dispostos  na  parede  livre  do

ventrículo  esquerdo  e  orientados  em corte  longitudinal  (Figura  5).  O  diâmetro  dos

cardiomiócitos de cada animal foi considerado à partir de uma média de 10 medidas

realizadas  em  cardiomiócitos  íntegros  e  com  núcleo  localizado  centralmente.  Esta

avaliação permitiu determinar o grau de hipertrofia do ventrículo esquerdo.

Figura 5: Localização dos cardiomiócitos para medida do diâmetro transverso.

4.8.8 Caracterização do sistema renina angiotensina

4.8.8.1 Medida da atividade de renina plasmática

A atividade  da  renina  plasmática  foi  medida  para  verificar  se  o  treinamento

físico  provocou  alteração  na  concentração  de  renina  no  plasma.  Esta  medida  foi

realizada  através  da  técnica  de  radioimunoensaio  (REN-CT2,  CIS bio  international)
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para determinação de Angiotensina I em plasma com EDTA. Este ensaio permitiu uma

medida indireta da atividade da renina plasmática. Os resultados foram expressos como

ng de Angiotensina I liberados por ml por hora (ng.ml-1.h-1 de Ang I).

4.8.8.2 Dosagem da ECA tecidual 

As amostras de tecido cardíaco e muscular foram homogeneizadas em tampão

apropriado (para cada 100 mg de tecido foram utilizados 1mL de Tris-HCl, 0.1 M-  pH

7.0, contendo 50mM de NaCl). O homogenato obtido foi submetido à centrifugação a

1000r por  10 minutos  a  4oC.  O sobrenadante  foi  armazenado  a  -70oC até  o dia  da

dosagem enzimática, a fim de se correlacionar o número de cópias do gene, a atividade

tecidual da ECA e o efeito do treinamento físico. 

Para  o  ensaio  foram utilizados  15  uL do  homogenato  cardíaco  e  10  uL do

homogenato do músculo gastrocnêmio, mantidos sob incubação com uma solução de

Abz-FRK(Dnp)P-OH (Abz = ácido ortho-aminobenzóico; Dnp = dinitrophenil) 15uM

em 0.1M de tampão Tris-HCl contendo 50mM of NaCl e 10uM ZnCl2 , pH 7.0, num

volume final de 200 uL. Numa segunda etapa, a atividade enzimática foi determinada de

forma  contínua  em  fluorímetro  (em=420nm  e  ex=320nm),  isto  é,  medindo-se  a

fluorecência  por  20  minutos  (uma  leitura  por  minuto).  Este  método  se  baseia  na

utilização de um peptídeo fluorecente (Abz-FRK(Dnp)P-OH) que é clivado com alta

afinidade  pela  ECA  (Kcat/Km  =  45.4  uM-1.s-1)  (9).  Como  controle  negativo,  a

hidrólise do Abz-FRK(Dnp)P-OH foi abolida no homogenato de tecido por 0.5M de

captopril. 

38



A partir  da  leitura  das  amostras  obteve-se  uma  curva  de  fluorescência  por

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

finalmente convertida em mol de substrato hidrolisado por minuto. 

A atividade enzimática obtida foi normalizada através do conteúdo de proteína

de cada amostra, determinada através do método de Bradford (17).

Finalmente, a atividade da ECA foi expressa em uF.min-1.mg-1 de proteína.

4.8.8.3 Imunohistoquímica Cardíaca

Para a técnica de imunohistoquímica foi utilizado anticorpo específico para a

identificação  da  expressão  de  angiotensina  II  (Ang-II)  do  tipo  policlonal  coelho

(Peninsula, Belmont, CA, EUA) com diluição 1:400. O controle negativo do método foi

realizado omitindo-se o anticorpo primário específico. À seguir, a técnica será descrita

em detalhes.

a. Preparação dos cortes

Os  blocos  de  tecido  cardíaco  foram  cortados  em  micrótomo  com  navalhas

descartáveis com espessura de 4  m e aderidos em lâminas gelatinizadas. As lâminas

com os cortes permaneceram em estufa (Fabbe-Primar, São Paulo, Brasil) a 60ºC por 2

horas e em seguida foram armazenadas a 4ºC.

b. Processo de gelatinização de lâminas

Para o preparo da gelatina que serviu de revestimento para as lâminas, 2,5 g de

gelatina purificada tipo A (Sigma Chemical Co, St Louis, EUA) foram adicionados em

500 ml de água destilada a 50°C. Quando esta solução atingiu 30°C, adicionou-se 0,25 g
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sulfato de potássio crômico (Sigma Chemical  Co, St Louis, EUA). Em seguida esta

solução foi filtrada. 

As lâminas  foram previamente  lavadas  em solução de álcool/éter  (1:1).  Para

gelatinizar, as lâminas foram mergulhadas por alguns segundos na solução de gelatina.

Para retirar o excesso da solução de gelatina, as lâminas foram inclinadas sobre papel

toalha e posteriormente acondicionadas a 4°C.

c.  Desparafinização para reações de imunohistoquímica

Antes da realização da técnica de imunohistoquímica, as lâminas passaram por

um processo de desparafinização. Após 30 minutos em estufa a 60C, as lâminas foram

imersas  em  xilol  durante  9  minutos,  por  3  vezes.  A  seguir,  as  lâminas  foram

mergulhadas em álcool absoluto por 5 minutos (2 vezes) e em seguida, em álcool 96%

por 3 minutos (2 vezes). Posteriormente, as lâminas foram lavadas com água destilada

por 2 vezes.

d. Banho de tampão citrato e técnica de micro-ondas 

A técnica de micro-ondas foi utilizada para aumentar  a exposição antigênica,

uma vez que durante o processo de parafinização pode ocorrer o “mascaramento” de

antígenos  no  tecido  dificultando  assim  sua  detecção.  Para  tanto,  as  lâminas  foram

imersas  em  tampão  citrato  (2,1  g  de  ácido  cítrico  mono  hidratado  dissolvidos  em

1000ml de água destilada, ajustando pH=6,0 com hidróxido de sódio e levadas para o

forno  microondas  (Sanyo,  São  Paulo,  Brasil)  com  potência  de  2400  watts.  Este

procedimento foi realizado uma vez durante 10 minutos seguido de mais 5 minutos. 

Finalizado este processo, as lâminas foram hidratadas  em solução salina tris-

tamponada (TBS) pH=7,6. A solução TBS foi preparada misturando-se Tris HCl a 0,5M
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(Serva, Heidelberg, Alemanha) pH=7,6 acrescida de cloreto de sódio a 0,15M (Merck,

Darmstadt, Alemanha), na proporção de 1:10. 

e. Reação de imunohistoquímica (Técnica da estreptavidina-biotina/fosfatase-

alcalina)

Após a técnica de microondas, foi realizado o bloqueio da avidina endógena por

15 minutos  seguido do bloqueio da biotina endógena por 15 minutos  e do bloqueio

inespecífico com soro não-imune de cavalo (Vector, Burlingame, EUA) na diluição de

1:70, durante 30 minutos. Os cortes foram incubados com o anticorpo primário da Ang

II. A incubação foi realizada durante a noite, a 4C, em câmara úmida. A seguir, foram

incubados com imunoglobulina  biotinilada  de cabra anticoelho  (Vector,  Burlingame,

EUA) na diluição de 1:1000, ambos durante 45 minutos. Em seguida, foi acrescentado o

complexo estreptavidina-biotina/fosfatase-alcalina (Vector, Burlingame, EUA), durante

30 minutos. Finalmente, foi utilizado o corante fast-red 5 mg diluídos em uma solução

denominada “substrato”. 

Para preparar o substrato, 2 mg de fosfato de naftol AS-MX (Sigma Chemical

Co, St Louis, EUA) foram diluídos em 200 L de N,N dimetilformamida (Merck, Rio

de Janeiro, RJ). A seguir, a solução foi diluída em 9,8 mL de tampão Tris 0,1 M e pH =

8,2  e  20  L  de  levamisol  1  M  (Sigma  Chemical  Co,  St  Louis,  EUA)  foram

acrescentados.

A solução “substrato + fast red” depois de ser preparada foi filtrada,  e então

usada como corante. O tempo médio de revelação para o antígeno foi em torno de 12

minutos e a contra-coloração foi feita com hemalumbre de Mayer. As células positivas

neste tipo de reação apresentaram cor vermelha. 
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4.9 Análise estatística

Todos  os  resultados  estão  apresentados  como média  e  erro padrão  da  média

(epm). Para comparar os grupos foram utilizadas análises de variância de dois e três

fatores (ANOVA), de acordo as hipóteses a serem testadas. Foi adotado como nível de

significância p<0,05. Em caso de diferença significante, foi utilizado o teste de Tukey. 
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5. Resultados
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5. RESULTADOS

5.1 Evolução do Peso Corporal

O  comportamento  do  peso  corporal  dos  animais  submetidos  aos  protocolos

experimentais  não  apresentou  diferença  estatisticamente  significante  tanto  durante

quanto após a realização do treinamento físico. Como pode ser observado na Figura 6,

os valores iniciais de peso corporal de todos os grupos foram semelhantes, e mesmo

após  o  treinamento  físico,  ambos  os  grupos  sedentários  e  treinados  apresentaram

aumento de peso em igual magnitude, independente do número de cópias do gene da

ECA.  Esses  resultados  mostram  que  a  diferença  de  genótipo  entre  os  grupos  não

influenciou a evolução do peso corporal dos animais.

Figura 6: Peso corporal dos animais com 1 a 4 cópias do gene da ECA submetidos aos

protocolos  experimentais.  S:  sedentário;  T:  treinado;  TF:  treinamento  físico.  Dados

apresentados na forma de média  erro padrão (Anova 3 fatores).
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5.2 Peso de tecidos corporais

Com o intuito de verificar se o treinamento físico realizado no presente estudo

alteraria a composição corporal dos animais treinados, avaliamos o peso das gorduras

epididimal e retroperitoneal em camundongos com 1 e 3 cópias do gene da ECA. Na

Figura 7 estão representados os pesos do tecido adiposo reto peritoneal e epididimal.

Pode-se observar que não houve diferença estatística entre os animais com 1 e 3 cópias,

sugerindo  que  a  composição  corporal  dos  animais  não  sofreu  alteração  mediante  o

treinamento físico nem o genótipo da ECA.

Figura 7: Peso do tecido adiposo epididimal  (EP) e reto peritoneal  (RP) de animais

sedentários  e  treinados  contendo  1  e  3  cópias  do  gene  da  ECA.  S:  sedentário;  T:

treinado. Dados apresentados como média  erro padrão (Anova 2 fatores).

Diferentes  modelos  de  estresse  podem  alterar  a  organização  estrutural  das

glândulas  adrenais  (10).  Visando avaliar  o grau de estresse gerado pelo treinamento

físico,  no  presente  estudo  as  glândulas  adrenais  foram  dissecadas  e  pesadas  para
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comparação  entre  os  grupos  com  1  a  4  cópias  do  gene  da  ECA.  Como  pode  ser

observado na Figura 8, o peso das glândulas adrenais de todos animais treinados não

apresentou diferença estatisticamente significante após o período de treinamento físico

quando comparados com os animais sedentários com semelhante número de cópias do

gene  da  ECA.  Esses  resultados  sugerem  que  o  treinamento  físico  realizado  não

ocasionou um grau de estresse elevado para os animais.

Figura 8: Peso das glândulas adrenais de animais sedentários e treinados com 1 a 4

cópias do gene da ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados como média 

erro padrão (Anova 2 fatores).  

5.3 Capacidade de exercício físico aeróbio

5.3.1 Teste de esforço físico máximo

O teste de esforço máximo pode ser utilizado como uma ferramenta para avaliar

o desempenho físico após um período de treinamento físico aeróbio (15). Sendo assim,

visando testar a eficácia do treinamento físico para a promoção de adaptações aeróbias,

como por  exemplo,  maior  tolerância  para realizar  um exercício  aeróbio,  os  animais
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foram submetidos ao teste de esforço máximo em esteira rolante antes e após o período

de treinamento  físico  com natação.  Foram avaliadas  as  variáveis  distância,  tempo  e

velocidade. Novamente, embora o teste em esteira não tenha sido específico ao tipo de

treinamento físico realizado, o mesmo pôde proporcionar bons indícios da melhora da

capacidade máxima de realização de esforço físico aeróbio.

As figuras 9A e 9B mostram os valores de distância total percorrida durante o

teste de esforço máximo em animais sedentários e treinados antes e após o período de

treinamento  físico.  Pode-se  observar  que  os  animais  sedentários  não  apresentaram

alteração  da  distância  atingida  no  teste  de  esforço  máximo.  Entretanto,  os  animais

treinados aumentaram significativamente  a distância  final percorrida  no teste após o

período de treinamento físico em relação ao período pré-treinamento físico. Porém, o

desempenho dos animais treinados foi semelhante, independente do número de cópias

do gene da ECA.
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Figura 9: Distância total percorrida no teste de esforço máximo realizado em esteira

rolante por animais sedentários (S) (Painel  A) e treinados (T) (Painel B) com 1 a 4

cópias do gene da ECA pré e pós 4 semanas de treinamento físico (TF) com natação.

Dados apresentados  como média   erro padrão.  * p<0,05 vs.  pré-treinamento  físico

(ANOVA 2 fatores).

Semelhante aos resultados de distância percorrida, tanto o tempo de realização

do teste de esforço quanto a velocidade atingida pelos animais sedentários não foram

diferentes após o período de treinamento físico (Figuras 10A e 11A, respectivamente).

No entanto,  como mostrado nas figuras 10B e 11B, após 4 semanas de treinamento

físico com natação, os animais treinados melhoraram significativamente o tempo e a

velocidade máxima atingida no teste, respectivamente. 
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Figura 10:  Tempo de realização do teste  de esforço máximo em esteira  rolante  por

animais sedentários (S) e treinados (T) com 1 a 4 cópias do gene da ECA pré e pós 4

semanas de treinamento físico (TF) com natação. Dados apresentados como média  

erro padrão. * p<0,05 vs. pré-treinamento físico (ANOVA 2 fatores).
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Figura 11: Velocidade pico atingida no teste de esforço máximo realizado em esteira

rolante por animais sedentários (S) e treinados (T) com 1 a 4 cópias do gene da ECA pré

e pós 4 semanas de treinamento físico (TF) com natação. Dados apresentados como

média  erro padrão. * p<0,05 vs. pré-treinamento físico (ANOVA 2 fatores).

Para avaliar a participação do gene da ECA na resposta de capacidade aeróbia

máxima ao esforço físico, os valores de ambas as variáveis estudadas foram comparadas

entre  os  grupos  treinados  com  diferentes  cópias  do  gene  da  ECA.  Semelhante  ao

resultado de distância, não houve diferença estatística de tempo e velocidade de teste

atingidos pelos grupos treinados, mostrando que o número de cópias do gene da ECA

não influenciou o rendimento aeróbio máximo após o treinamento físico.
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5.3.2 Concentração de lactato sangüíneo

Como  demonstrado  na  Figura  12A,  antes  do  período  de  treinamento  físico,

apenas  a  concentração  de  lactato  do  grupo  sedentário  com  3  cópias  aumentou

significativamente após 30 minutos de exercício comparado com o valor observado em

repouso. Esta diferença ainda permanece significante após 90 minutos de treino bem

como  na  recuperação.  Este  comportamento  da  concentração  de  lactato  não  foi

observado nos outros animais, os quais apresentaram ligeiro aumento após o início da

sessão de treino, porém não significante, e permaneceram com os mesmos valores até a

fase de recuperação. Após o período de treinamento físico, uma diferença estatística da

concentração  de  lactato  foi  observada aos  60  min,  90  min  e  recuperação  no grupo

treinado com 3 cópias quando comparado com a concentração de lactato em repouso. Já

os  animais  treinados  com  1  cópia  e  sedentários  não  apresentaram  diferença  da

concentração  de  lactato  sangüíneo  ao  longo  do  teste  (Figura12B).  Esses  resultados

sugerem que o treinamento físico não modificou as concentrações de lactato sangüíneo

nos camundongos com 1 e 3 cópias do gene da ECA.
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Figura 12: Concentração de lactato sangüíneo de animais sedentários (S) e treinados (T)

com 1 e 3 cópias do gene da ECA submetidos ao teste físico com natação antes e após o

período  de  treinamento  físico  (Painel  A  e  B,  respectivamente)  ou  sedentarismo.

Rep=repouso; Rec=recuperação. Dados apresentados como média  erro padrão. 

* p<0,05 3S exercício vs. 3S repouso (ANOVA 3 fatores).

Quando avaliamos a concentração de lactato em cada momento do treinamento

físico, não houve diferença estatística entre os grupos. O estado de eqüilíbrio do lactato

sangüíneo  ocorreu  com  concentrações  ligeiramente  mais  elevadas,  porém  não

significante,  nos  grupos  treinados  quando  comparados  com  os  respectivos  grupos

sedentários após o período de treinamento físico. Apenas os animais sedentários com 1
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cópia  apresentaram  concentração  de  lactato  ligeiramente  inferior  ao  observado  pré

treinamento físico.

Por fim, observamos que o genótipo da ECA não influenciou a concentração de

lactato  sangüíneo tanto  antes  como após o treinamento  físico,  pois  não observamos

diferença estatística entre os grupos com 1 e 3 cópias do gene da ECA submetidos ao

teste de lactato na piscina.

5.4 Respostas hemodinâmicas ao treinamento físico

5.4.1 Evolução da pressão arterial 

Os valores de pressão arterial caudal apresentados pelos animais treinados não

foram estatisticamente diferentes tanto durante quanto após o período de treinamento

físico  quando  comparados  com  os  respectivos  grupos  sedentários.  Como  pode  ser

observado na Figura 13, todos os animais iniciaram o protocolo de treinamento físico

com valores  basais  de  pressão  arterial  semelhantes,  os  quais  foram mantidos  até  o

término  do  período  de  treinamento  físico.  Além  disso,  o  genótipo  da  ECA  não

influenciou  a  resposta  de  pressão  arterial  nos  grupos  experimentais,  haja  visto  os

animais  com  diferentes  números  de  cópias  do  gene  da  ECA terem  apresentado  os

mesmos níveis de pressão arterial.
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Figura  13:  Evolução  da  pressão  arterial  antes  e  durante  o  treinamento  físico.  S:

sedentário; T: treinado; PTF: pré-treinamento físico. Dados apresentados como média 

erro padrão (ANOVA 3 fatores).

5.4.2 Evolução da freqüência cardíaca de repouso

A redução  da  freqüência  cardíaca  de  repouso,  ou  bradicardia  de  repouso,  é

considerada  um importante  marcador  fisiológico  de adaptação ao treinamento  físico

aeróbio (100). Como pode ser observado na Figura 14, após o período de treinamento

físico houve uma redução significativa da freqüência cardíaca de repouso dos animais

treinados  quando  comparados  aos  seus  respectivos  valores  prévios  ao  início  do

treinamento físico. O estabelecimento da bradicardia ocorreu após a segunda semana de

treinamento  mantendo-se  até  o  encerramento  do  protocolo.  No  entanto,  esse

comportamento  não  foi  observado  nos  grupos  sedentários,  os  quais  mantiveram  os

valores de freqüência cardíaca de repouso semelhantes ao longo de todo o protocolo

experimental. 
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Figura 14: Evolução da freqüência cardíaca de repouso antes e durante o treinamento

físico. S: sedentário; T: treinado; PTF: pré-treinamento físico. Dados apresentados como

média  erro padrão.  * p<0,05 treinado vs. sedentário por semana; #p<0,05 treinados

PTF vs. treinados pós-treinamento físico (ANOVA 3 fatores).

A bradicardia de repouso também foi significativa quando os grupos sedentários

e treinados, com o mesmo número de cópias do gene da ECA, foram comparados após o

período de treinamento físico (semana 4). Ressalta-se que a magnitude de redução da

freqüência cardíaca foi semelhante entre os grupos treinados com 1 (12,8%), 2 (12,3%),

3 (14,7%) e 4 (14,3%) cópias do gene da ECA quando comparados aos respectivos

animais sedentários. 

Finalmente, os resultados mostraram que o genótipo da ECA não influenciou a

magnitude de resposta de freqüência cardíaca dos animais submetidos ao treinamento

físico,  isto  porque  quando  comparados  os  valores  de  bradicardia  de  repouso

55



apresentados pelos animais treinados com 1 a 4 cópias, não houve diferença estatística

significante. 

5.5 Respostas músculo-esqueléticas ao treinamento físico

5.5.1 Atividade máxima da enzima citrato sintase

Uma  das  adaptações  típicas  ao  treinamento  físico  aeróbio  é  a  melhora  da

capacidade  metabólica  muscular  resultante  do  aumento  da  atividade  das  enzimas

oxidativas,  as  quais  funcionam como  marcadoras  de  eficácia  de  treinamento  físico

aeróbio  (202).  Como ilustrado na  Figura  15,  a  atividade  máxima da  enzima  citrato

sintase  exemplificada  pela  curva  de  absorbância  de  um  animal  treinado  é

significativamente maior quando comparado com um animal sedentário com 2 cópias

do gene da ECA. 
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Figura  15:  Curva  de  absorbância  da  enzima  citrato  sintase  de  animais  sedentário

(gráfico superior) e treinado (gráfico inferior) com 2 cópias do gene da ECA.

Como demonstrado na Figura 16, a atividade máxima da enzima citrato sintase

aumentou significativamente em todos os grupos treinados (1= 234  23, 2= 214  58,

3= 220   28 e 4= 190   25 umol. min  -1.mg  –1) quando comparados aos respectivos

sedentários (1=165   23, 2=159   33,  3=145   28, 4=151   8 umol.  min  -1.mg  –1).

Quando os animais treinados foram avaliados entre si, o grupo com 1 cópia do gene da

ECA apresentou atividade enzimática significativamente maior quando comparado com

o grupo com 4 cópias do gene da ECA, sugerindo que o número de cópias do gene da

ECA influencia a resposta metabólica muscular ao treinamento físico.

Figura 16: Atividade máxima da enzima citrato sintase dos animais com 1 a 4 cópias do

gene da ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados na forma de média  erro

padrão. * p<0.05 vs. sedentário; # p<0.05 1T vs. 4T (ANOVA 2 fatores).

5.5.2 Quantificação de capilares

A capilarização do músculo gastrocnêmio (porção vermelha)  foi avaliada nos

animais  com diferentes  números  de  cópias  do  gene  da  ECA com duas  finalidades:
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verificar  se o treinamento físico com natação promove angiogênese,  e  se a  resposta

vascular ao treinamento físico associa-se à titulação do gene da ECA. Para a contagem

dos capilares, foi considerada a integridade das fibras musculares e total preenchimento

do campo de avaliação. Na Figura 17 pode-se observar cortes histológicos do músculo

gastrocnêmio de animais com 3 cópias do gene da ECA, através dos quais identificamos

uma  maior  quantidade  de  capilares  no  animal  treinado  quando  comparado  com  o

sedentário.

Figura 17: Marcação de capilares musculares em lâmina corada com Ácido Periódico

de Schiff de animais sedentário (esquerda) e treinado (direita) com 3 cópias do gene da

ECA.

Como pode ser  observado na  Figura 18,  apenas  os  animais  treinados  com 3

(21%) e 4 (28%) cópias do gene da ECA apresentaram aumento significativo da razão

número  de  capilares  por  fibras  musculares  quando  comparados  aos  respectivos

sedentários. Não houve diferença estatística entre os animais treinados com diferentes

cópias do gene da ECA.
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Figura 18: Razão número de capilares por fibra muscular esquelética de animais com 1 a

4 cópias do gene da ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados na forma de

média  erro padrão. p<0.05 3S vs. 3T e 4S vs. 4T (ANOVA 2 fatores).

5.6 Morfometria cardíaca

5.6.1 Peso das câmaras cardíacas

Após o período de treinamento físico, os grupos treinados com 1, 2 e 3 cópias

apresentaram aumento significativo do peso absoluto do coração  (1= 16%; 2= 17%; 3=

17%)  quando  comparados  com  os  respectivos  grupos  sedentários.  Entretanto,  esta

diferença não foi observada no grupo com 4 cópias. O aumento do peso absoluto do

coração foi devido ao aumento do peso de ventrículo esquerdo nos grupos treinados

com 1, 2 e 3 cópias, e também de átrios apenas nos grupos com 1 e 3 cópias. 

Como pode ser observado na Tabela 3, quando o peso das câmaras cardíacas foi

corrigido pelo peso corporal, todos grupos treinados apresentaram aumento significativo

59

número de cópias

0

1

2

3

1 2 3 4

(n
o
 c

ap
il

ar
es

/f
ib

ra
)

S

T

*
*



da  razão  peso  do  coração-peso  corporal  quando  comparados  aos  sedentários  com

semelhante número de cópias (1: 15,7%; 2: 16,3%; 3: 17,5%; 4: 20,2%).

Tabela 3: Razão peso das câmaras cardíacas pelo peso corporal dos grupos submetidos

aos protocolos experimentais.  S: sedentário;  T: treinado;  VD: ventrículo direito;  VE:

ventrículo esquerdo.

Grupos Átrios

(mg/g)

VD

(mg/g)

VE

(mg/g)

Coração

(mg/g)
1S   0.230.010   0.840.021   3.190.083   4.260.093
1T   0.340.005*   0.980.009*   3.650.028*   4.930.038*
2S   0.240.011   0.810.029   3.270.059   4.330.084
2T   0.310.003*   0.950.008*   3.780.017*   5.040.024*
3S   0.220.009   0.810.013   3.130.082   4.160.087
3T   0.280.007*   0.940.021*   3.660.075*   4.890.078*
4S   0.210.011   0.770.014   3.120.089   4.100.089
4T   0.300.016*   0.980.028*   3.780.099*   5.040.131*

Dados apresentados na forma de média  erro padrão. * p<0,05 vs. sedentário (ANOVA

2 fatores).

Pode-se observar na Figura 19, que a razão peso do coração por peso corporal

aumentou após o treinamento físico, porém não foi estatisticamente diferente entre os

animais treinados com 1 a 4 cópias do gene da ECA. Desta forma, o grau de hipertrofia

cardíaca induzida pelo treinamento físico foi semelhante entre os grupos treinados.
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Figura 19: Razão peso do coração pelo peso corporal dos animais com 1 a 4 cópias do

gene da ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados na forma de média  erro

padrão.  * p<0,05 vs. sedentário (ANOVA 2 fatores).

Novamente, observamos nas Figuras 20, 21 e 22, que o aumento da razão peso

das câmaras cardíacas por peso corporal foi devido ao aumento significante das razões

peso dos átrios, ventrículo direito e ventrículo esquerdo por peso corporal em todos os

grupos  treinados.  Além  disso,  não  houve  diferença  significante  entre  os  grupos

treinados,  confirmando que o genótipo  da  ECA não interferiu  no peso das  câmaras

cardíacas após treinamento físico.
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Figura 20: Razão peso dos átrios pelo peso corporal dos animais com 1 a 4 cópias do

gene da ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados na forma de média  erro

padrão. * p<0,05 vs. sedentário (ANOVA 2 fatores). 

Figura 21: Razão peso do ventrículo direito pelo peso corporal dos animais com 1 a 4

cópias do gene da ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados na forma de

média  erro padrão. * p<0,05 vs. sedentário (ANOVA 2 fatores).
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Figura 22: Razão peso do ventrículo esquerdo pelo peso corporal dos animais com 1 a 4

cópias do gene da ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados na forma de

média  erro padrão. * p<0,05 vs. sedentário (ANOVA 2 fatores).

5.6.2 Diâmetro dos cardiomiócitos

Os  valores  do  diâmetro  das  células  cardíacas  do  ventrículo  esquerdo  foram

utilizados como parâmetro para a quantificação da hipertrofia cardíaca promovida pelo

treinamento físico. Como mostra a Figura 23, todos os animais treinados apresentaram

aumento  significativo  do  diâmetro  dos  cardiomiócitos  (1=21.910.3m;

2=21.630.6m; 3=21.730.8m; 4=22.430.6m) quando comparados aos respectivos

grupos  sedentários  (1=18.40.7m;  2=18.031.2m;  3=17.260.9m;

4=18.531.1m).  No  entanto,  não  houve  diferença  significativa  entre  os  grupos

treinados com diferentes cópias do gene da ECA, corroborando os dados de peso do

ventrículo esquerdo normalizado pelo peso corporal.
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Figura 23: Diâmetro dos cardiomiócitos dos animais com 1 a 4 cópias do gene da ECA.

S: sedentário;  T: treinado.  Dados apresentados na forma de média   erro padrão.  *

p<0,05 vs. sedentário (ANOVA 2 fatores).

5.7 Avaliação dos componentes do SRA 

5.7.1 Atividade da renina plasmática

A atividade  da renina  foi  avaliada  no plasma sangüíneo dos  animais  após  o

período de treinamento físico. Para a realização desta dosagem foram necessários 150 µl

de plasma, os quais foram obtidos através de pool de amostra de dois animais. Como

ilustrado  na  Figura  24,  os  animais  sedentários  com  1  cópia  do  gene  da  ECA

apresentaram maior  atividade  de renina  plasmática  quando comparados  aos  animais

com 3 e 4 cópias sedentários. Esta resposta permanece após o treinamento físico, pois o

grupo treinado com 1 cópia do gene da ECA também apresentou  maior atividade da

renina quando comparado com os grupos de 3 e 4 cópias  treinados. Quanto ao efeito do

treinamento físico,  este não alterou a atividade da renina plasmática como mostrado
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pelos resultados dos animais treinados comparados aos sedentários com o número de

cópias do gene da ECA semelhante. 

Figura 24: Atividade da renina plasmática em animais com 1 a 4 cópias do gene da

ECA. S: sedentário; T: treinado. Dados apresentados na forma de média  erro padrão. *

p<0,05 vs. 1S; # p<0,05 vs. 1T (ANOVA 2 fatores).

5.7.2 Atividade da ECA no músculo esquelético

A existência dos componentes do SRA no músculo esquelético foi descrita na

literatura através de biópsia muscular (152). No presente estudo, avaliamos a atividade

da ECA no músculo gastrocnêmio de animais com diferentes genótipos da ECA. 

Como mostra  a  Figura  25,  quando estudamos  o  efeito  do  treinamento  físico

comparando as respostas de sedentários e treinados com o mesmo número de cópias do

gene da ECA, não observamos diferença estatística. No entanto, quando avaliamos a

influência do número de cópias do gene da ECA, tanto os animais sedentários quanto

treinados apresentaram valores diferentes. Animais sedentários com 1 cópia mostraram

atividade da ECA muscular significativamente menor quando comparados aos animais

com 3 e 4 cópias sedentários. Após o treinamento físico, a atividade da ECA em animais
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treinados com 1 cópia do gene  permaneceu significativamente menor comparada ao

grupo treinado com 3 cópias do gene da ECA. 

Figura  25:  Atividade  da  enzima  conversora  de  angiotensina  (ECA)  no  músculo

gastrocnêmio de animais com 1 a 4 cópias do gene da ECA. S: sedentário; T: treinado.

Dados apresentados na forma de média  erro padrão.  * p<0.05 1S vs 3S e 4S; # p<0.05

1T vs 3T (ANOVA 2 fatores).

5.7.3 Atividade da ECA no coração

A Figura  26  mostra  os  valores  de  atividade  da  ECA encontrados  no  tecido

cardíaco  dos  animais  com diferentes  dosagens da  ECA.  Como pode ser  observado,

animais sedentários com 3 cópias do gene da ECA apresentaram maior atividade da

ECA quando comparados com os grupos sedentários com 1 e 2 cópias. No entanto, o

treinamento físico não provocou alteração da atividade da ECA no coração, pois não

houve diferença estatística entre animais sedentários e treinados com mesmo número de

cópias do gene da ECA. Da mesma forma, após o treinamento físico os grupos treinados

com 1 a 4 cópias do gene da ECA não apresentaram diferença significante, sugerindo
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que mecanismos compensatórios do SRA possam ser ativados no coração submetido à

sobrecarga hemodinâmica típica do treinamento físico.

Figura  26:  Atividade  da  enzima  conversora  de  angiotensina  (ECA)  no  coração  de

animais  com  1  a  4  cópias  do  gene  da  ECA.  S:  sedentário;  T:  treinado.  Dados

apresentados na forma de média  erro padrão.  * p<0.05 vs 3S (ANOVA 2 fatores). 

5.7.4 Quantificação de angiotensina II no ventrículo esquerdo

A presença de Ang II no ventrículo esquerdo foi determinada preliminarmente

apenas  em um pequeno grupo nos animais  com 1 e 3 cópias  através  da técnica  de

imunohistoquímica. A Figura 27 ilustra o tipo de marcação para quantificação de Ang II

obtida através da técnica de imunohistoquímica, onde são observadas células de Ang II

imunoreativas em vermelho entre os miócitos.

67

0

4000

8000

1 2 3 4

Número de cópias 

(u
F.

m
in

-1
.m

g-1
)

S

T

*
*



A

C

B

Figura 27: Imunomarcação para Ang II em cortes histológicos de ventrículo esquerdo de

camundongos sedentário (A) e treinados com 1 (B) e 3 (C) cópias do gene da ECA.

Células imunoreativas a Ang II em vermelho. Aumento de 400x.
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Estes  resultados  preliminares  apontam  dados  interessantes  que  deverão  ser

validados em número maior de animais.  Aparentemente há uma tendência ao aumento

de Ang II quando se compara animais sedentários com 1 e 3 cópias do gene da ECA.

Porém, o mais interessante é que após o treinamento físico a Ang II parece aumentar de

maneira semelhante nos 2 grupos (Figura 28). 

Figura 28: Quantidade de células imunoreativas  à Ang II no ventrículo esquerdo de

camundongos sedentários (S) e treinados (T) com 1 e 3 cópias do gene da ECA. Dados

apresentados na forma de média  erro padrão (ANOVA 2 fatores). 
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6. DISCUSSÃO

6. DISCUSSÃO

Os resultados do presente trabalho mostram pela primeira vez de maneira direta,

utilizando o camundongo como modelo, a influência do locus da ECA na magnitude da

hipertrofia  cardíaca  fisiológica  em  resposta  ao  treinamento  físico  com  natação.

Contrário  à  hipótese  formulada,  animais  com  diferentes  cópias  do  gene  da  ECA

submetidos  ao  treinamento  físico  desenvolveram  hipertrofia  cardíaca  de  mesma

magnitude.   Esses  resultados  sugerem  que  nessas  condições,  o  organismo  possui

capacidade de tamponar as modificações isoladas da produção de ECA, tanto no estado

basal  como  nos  animais  submetidos  ao  treinamento  físico,  modulando  os  outros

componentes  do  sistema  renina  angiotensina  –  renina  e  presumivelmente

angiotensinogênio – de modo que a produção de Ang II cardíaca deve ser similar nos

diferentes grupos de animais no estado basal ou após o treinamento físico.  Além disso,

os  resultados  apresentados  mostram  que  a  resposta  do  metabolismo  oxidativo  do

músculo esquelético ao treinamento físico está associada à quantidade de ECA, porém

não leva à alteração do rendimento físico dos animais quando comparados os genótipos

da ECA.

6.1 Efeito do treinamento físico e do número de cópias do gene da ECA

sobre o peso corporal e glândulas adrenais

Evidências  na  literatura  mostram  que  o  treinamento  físico  aeróbio  pode

promover alterações da composição corporal tanto de humanos quanto de animais de

experimentação  (33,  192).  Além disso,  estudos  prévios  confirmam a  existência  dos
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componentes do SRA no tecido adiposo de humanos (87) e de roedores (165), e também

mostram a importância  da  Ang II  na  diferenciação  e  crescimento  de adipócitos,  no

comportamento do metabolismo e na regulação do peso corporal (34). Baseado nessas

informações, no presente trabalho, buscamos avaliar se o peso e a composição corporal

dos animais seriam alterados com o treinamento físico em natação, e se o genótipo da

ECA influenciaria essas respostas.

Nossos  dados  mostraram  que  a  evolução  do  peso  corporal  dos  animais

sedentários e treinados foi semelhante ao longo de todo período experimental. No início

do período experimental,  o peso corporal de todos animais apresentou uma faixa de

variação  mínima  entre  19 e  21.3 gramas.  Durante  e  após  o treinamento  físico,  não

observamos diferença  de peso corporal  entre  os grupos sedentários  e  treinados  com

semelhante genótipo da ECA. 

Apesar  de  alguns  estudos  na  literatura  mostrarem  que  o  aumento  de  peso

corpóreo  acontece  de  forma  mais  lenta  em ratos  submetidos  ao  treinamento  físico

quando comparados com sedentários  (33, 187), nossos dados estão de acordo com os

resultados  obtidos  em camundongos  treinados  em natação  (129),  em esteira  (88) e

voluntariamente em roda (3). De acordo com Stevenson e cols., (1966) (181), uma das

possíveis justificativas para essa resposta é o ajuste de ingestão de comida equivalente

ao gasto energético do animal submetido ao treinamento físico regular, o que em última

instância resulta na manutenção do peso corporal.

Através  da  pesagem  de  tecido  adiposo  localizado  na  região  abdominal  e

epididimal realizada apenas nos animais com 1 e 3 cópias do gene da ECA, pudemos

observar  que  os  camundongos  treinados  não  apresentaram redução  de  massa  gorda

estatisticamente significante quando comparados aos grupos sedentários.  Novamente,

esses dados confirmam os achados de peso corporal, embora a aplicação de técnicas
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mais  específicas  para  detectar  alterações  sensíveis  de  composição  corporal  pudesse

contribuir melhor para este tipo de avaliação.

A  importância  do  SRA localizado  no  tecido  adiposo  tem  sido  amplamente

investigada  na  literatura.  Porter  e  cols.,  (2003)  (146) e  Cassis  e  cols.,  (1998)  (25)

demonstraram  um  aumento  do  metabolismo  e  redução  de  peso  corporal  em  ratos

submetidos à infusão crônica de Ang II. Baseado nesses estudos, no presente trabalho

esperávamos  que  a  diferença  do  genótipo  da  ECA dos  camundongos  resultasse  em

alteração  da  composição  corporal.  No entanto,  nossos  resultados  mostraram que  os

níveis basais de ECA não influenciaram o peso corporal, e que o genótipo da ECA não

modificou a resposta de peso corporal com o treinamento físico.

Nossos  resultados corroboram o estudo prévio realizado em nosso laboratório

com camundongos contendo 1 a 3 cópias do gene da ECA (70) (no prelo). Neste estudo,

observou-se que o peso corporal dos animais foi semelhante, porém o consumo de ração

foi maior nos animais com 3 cópias quando comparados com os animais de 1 e 2 cópias.

Entretanto, quando os animais com 1 a 3 cópias do gene da ECA foram submetidos a

um estímulo ambiental, como a dieta rica em gordura, o peso corporal do grupo com 3

cópias foi inferior quando comparado com os grupos de 1 e 2 cópias, o que não foi

observado em nosso modelo  com estímulo  proveniente  do treinamento  físico.  Esses

resultados  sugerem  que  o  gene  da  ECA tem  um  importante  papel  na  resposta  do

organismo frente a um estímulo ambiental,  porém a sua função no tecido adiposo é

diferenciada quando o estímulo apresenta características patológica ou fisiológica.

Estudos na literatura com modelos de estresse por imobilização e treinamento

físico intenso estão associados a alterações da estrutura e função de alguns órgãos, como

por exemplo, as glândulas adrenais (10, 171). Apesar de a natação ser considerada uma

modalidade que pode elevar o nível de estresse dos animais, devido especialmente ao
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aumento da atividade simpática e perda de calor corpóreo  (35), os nossos achados de

que o peso das glândulas adrenais não diferiu entre os grupos após o treinamento físico,

juntamente com as adaptações funcionais como bradicardia de repouso e melhora de

metabolismo  oxidativo,  confirmam  que  a  natação  pode  nos  oferecer  um  método

conveniente de estimular o organismo para estudos fisiológicos e farmacológicos.

6.2 Efeito do treinamento físico e do número de cópias do gene da ECA

sobre a capacidade de exercício físico aeróbio

6.2.1 Teste de esforço físico máximo 

A  capacidade  de  realização  de  exercício  físico  pode  ser  definida  como  a

quantidade máxima de exercício físico executado num teste progressivo até a exaustão.

Pode ser quantificada por parâmetros obtidos no teste como a carga atingida no pico do

exercício ou o tempo máximo de execução do teste (15). 

No  presente  estudo,  os  animais  submetidos  aos  protocolos  experimentais

realizaram um teste progressivo até a exaustão em esteira rolante antes e após o período

de treinamento físico com natação.  Embora o teste não tenha sido específico,  nosso

intuito foi avaliar a capacidade de realização de exercício físico aeróbio, para então, nos

auxiliar na identificação da eficácia do treinamento físico.

As  variáveis  distância,  velocidade  e  tempo  de  teste  melhoraram

significativamente  nos  camundongos  treinados  quando  comparados  aos  valores

atingidos previamente ao treinamento físico com natação. Entretanto, esta resposta não

foi  observada  nos  animais  sedentários,  os  quais  mantiveram os  mesmos  valores  do

primeiro teste no segundo teste. Esses resultados mostram o efeito do treinamento físico

sobre a melhora da capacidade de execução de exercício aeróbio, confirmando a relação

entre a melhora na capacidade máxima de realização de esforço e treinamento físico.
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Embora  a  avaliação  da  capacidade  máxima  aeróbia  de  camundongos  seja

bastante utilizada na literatura, poucos estudos foram desenvolvidos específicos para a

natação, entre eles Fushiki e cols., (1995) (58) e Matsumoto e cols., (1996) (110), que

avaliaram o tempo máximo de natação até a exaustão através de um sistema de natação

com fluxo de água contínuo. 

Desta forma, o teste máximo em esteira rolante parece ser bastante utilizado para

a  verificação  da  capacidade  aeróbia  de  animais  de  experimentação  (11,  90,  101).

Entretanto, Desai e cols., (1997)  (44) ressaltam que o desempenho no teste pode ser

diretamente influenciado pela motivação do animal. Assim, visando minimizar qualquer

efeito secundário gerado pelo teste ou observador, o critério utilizado para a interrupção

do teste foi a exaustão do animal, caracterizada pela incapacidade de correr devido à

permanência por alguns segundos escorado no final da raia de corrida, ou deitado entre

a esteira e a parede final da raia. Além disso, os animais permaneceram identificados

por códigos para que todos os dados fossem coletados com o experimentador cego para

o genótipo.

 Acima da questão motivacional, o teste de capacidade máxima também recebe

críticas na literatura por ser subjetivo e não oferecer medida  real da resposta fisiológica

ao treinamento físico (15). Além disso, o consumo máximo de oxigênio freqüentemente

é  mais  utilizado  por  fornecer  uma  medida  eficiente  e   reprodutível   da   função

cardiopulmonar e desempenho no exercício físico (122). Porém, devido à dificuldade de

avaliar o consumo máximo de oxigênio de camundongos na piscina (15), a inexistência

de teste padronizado em esteira para camundongos, e a existência de estudos que dão

suporte à associação da capacidade aeróbia através dos aumentos da distância máxima

atingida  no teste  de exaustão  e do consumo máximo de oxigênio  em camundongos
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treinados  (137),  optamos  pela  realização do teste  de esforço máximo como um dos

parâmetros para avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio.

Para  identificarmos  uma  possível  associação  entre  o  desempenho  físico  dos

animais  no teste  máximo em esteira  e o genótipo da ECA, comparamos os animais

treinados com 1 a 4 cópias do gene da ECA. Os resultados claramente demonstraram

que  as  variáveis  tempo,  distância  e  velocidade  atingidas  no  teste  máximo  foram

semelhantes nos animais com diferentes genótipos da ECA. Apesar de alguns estudos

realizados em humanos mostrarem que o alelo I, que confere menor expressão de ECA,

está  associado  à  maior  eficiência  metabólica  e  melhor  rendimento  em  esportes  de

resistência  (118, 120, 123, 203, 206), nossos dados corroboram os resultados obtidos

por  Rankinen e cols.,  (2000, 2001)  (147, 148),  os quais não observaram associação

entre o polimorfismo do gene da ECA e o rendimento físico.

 

6.2.2 Concentração de lactato sangüíneo

A determinação da intensidade de treinamento físico com natação e avaliação do

rendimento físico na piscina são alvos de críticas em estudos com animais na literatura

(15). Como alternativa, a avaliação da capacidade de exercício em animais foi realizada

por muito  tempo  através  de  teste  máximo de  natação até  a  exaustão  (58,  98,  110).

Recentemente,  a  determinação  da  concentração  de  lactato  sangüíneo  tornou-se  uma

ferramenta  bastante  utilizada  para  a  prescrição  de  treinamento  físico  devido  à

capacidade de refletir tanto as atividades centrais, como oferta de oxigênio e substratos

energéticos, quanto as atividades periféricas na musculatura específica em determinado

esforço (83). No mais, a dosagem de lactato tornou-se um dos métodos mais aplicados

para a avaliação da capacidade de treinamento físico aeróbio (196).
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Na  tentativa  de  aplicar  um  teste  mais  específico  à  modalidade  de  treino

empregada  no  presente  estudo,  realizamos  a  dosagem  da  concentração  de  lactato

sangüíneo ao longo de uma sessão de natação, antes e após o período de treinamento

físico. Inicialmente, buscamos identificar o limiar de lactato, que é considerado o ponto

de inflexão da curva de lactato onde ocorre um aumento progressivo das concentrações

de  lactato  em  relação  à  carga,  devido  a  uma  exacerbada  produção  de  lactato  e

descompensação  da  remoção  pela  musculatura,  coração  e  fígado  (156).  Este  ponto

representa  o  momento  em  que  o  metabolismo  anaeróbio  começa  contribuir

significativamente para a produção de energia (199). No entanto, a observação do ponto

de inflexão da curva de lactato em protocolos de exercício para camundongos mostrou-

se técnicamente difícil, isto porque, para cada teste foram realizadas poucas coletas de

sangue, o que acabou limitando o número de pontos na curva de concentração. 

Uma outra alternativa para avaliar o efeito do treinamento físico e do genótipo

da ECA sobre as concentrações de lactato seria determinar a máxima fase estável do

lactato sangüíneo, ou seja, a maior concentração de lactato possível de ser mantida em

eqüilíbrio. Essa avaliação representa a intensidade máxima de exercício físico na qual a

capacidade de remoção de lactato compensa a de produção  (62). No entanto,  para a

obtenção da máxima fase estável do lactato em camundongos é necessário a realização

de  exercício  prolongado  com diferentes  intensidades,  e  como  camundongos  não  se

adaptam à  utilização  de  sobrecarga  na  natação  (49),  essa  avaliação  também não se

adequou ao nosso modelo.

Finalmente, a avaliação que mais se adequou ao nosso modelo foi a dosagem da

concentração  de  lactato  em  diferentes  momentos  de  uma  sessão  de  treino.  Essa

avaliação teve a finalidade de verificar se o treinamento físico realizado seria capaz de

mudar a concentração de lactato, e se essa resposta seria influenciada pelos diferentes

77



genótipos  da  ECA. Nossos  resultados  mostraram que as  curvas  de  concentração  de

lactato  sangüíneo  dos  animais  com  1  e  3  cópias  do  gene  da  ECA permaneceram

constantes ao longo da sessão de treinamento físico, com valores variando entre 4.05 e

6.6  mmol/l.  Na  natação,  as  concentrações  de  lactato  sangüíneo  encontradas  em

camundongos  submetidos  a  diferentes  fluxos de água variou entre  2-3 mmol/l  (fase

estável do lactato) e 5-6 mmol/l (fase de descompensação) (110). Em ratos, os valores

encontrados por Pillis e cols., (1993) (144) e Gobatto e cols., (2001) (62) variaram entre

4 e 5.5 mmol/l, respectivamente. 

De  acordo  com  Gobatto  e  cols.,  (2001)  (62),  esta  diferença  entre  as

concentrações de lactato podem ser resultantes do tipo de teste aplicado. Além disso, as

diferenças fisiológicas existentes entre as espécies também devem ser consideradas. No

entanto,  como  um  dos  nossos  objetivos  foi  simplesmente  observar  as  curvas  de

concentração de lactato durante a sessão de natação, o fato de todas permanecerem em

equilíbrio sugere que a intensidade do treinamento físico foi sub-limiar. Assim, se o

objetivo do treinamento físico foi promover adaptações aeróbias, a intensidade utilizada

possibilitou caracterizar o metabolismo aeróbio como principal fonte de energia durante

o treinamento físico. 

Para avaliar o efeito do treinamento físico e do genótipo da ECA, comparamos

as curvas da concentração de lactato dos grupos sedentários e treinados. Considerando

que os valores circulantes  de lactato são menores para uma mesma porcentagem da

intensidade máxima de trabalho físico de resistência  muscular  em animais  treinados

(83),  surpreendentemente  nossos  resultados  mostraram  que  após  o  período  de

treinamento  físico,  as  curvas  de  lactato  de  sedentários  e  treinados  não  foram

significativamente  diferentes,  independente  do genótipo da ECA. Algumas  hipóteses

poderiam  justificar  esses  resultados,  tais  como,  a  duração  do  treinamento  físico
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insuficiente  para  promover  adaptação  desta  variável,  necessidade  de  uma  grande

quantidade de amostra, bem como o teste aplicado. Além disso, a existência de mais ou

menos ECA não teve significado para a resposta de lactato sangüíneo dos camundongos.

Apesar de a concentração de lactato sangüíneo não modificar com o treinamento

físico,  a  observação  de  outras  adaptações  tipicamente  aeróbias  ainda  dão  suporte  à

eficácia  do  treinamento  físico  utilizado.  Classicamente,  sabe-se  que  o  aumento  da

concentração de lactato durante o exercício é resultante da quantidade insuficiente de

oxigênio para as necessidades da musculatura. Curiosamente, a melhora significativa do

metabolismo oxidativo muscular observada através do aumento atividade máxima da

enzima citrato sintase, não contribuiu para a alteração das concentrações de lactato dos

grupos treinados. 

De fato, em uma elegante revisão sobre lactato sangüíneo e treinamento físico,

Gladden (2001)  (61) destacou que estudos realizados nos últimos trinta anos sugerem

que a hipóxia tecidual está necessariamente associada com o aumento do acúmulo da

concentração  de  lactato.  Por  outro  lado,  o  aumento  da  concentração  de  lactato  não

necessariamente  indica  a  existência  de  hipóxia  tecidual.  Isto  porque,  outros  fatores

poderiam provocar o acúmulo de lactato mesmo na ausência da limitação de oxigênio,

tais como maior ativação da taxa glicolítica pelas enzimas fosfofrutoquinase (PFK) e

fosforilase em função do aumento de íons (Ca+2, Pi, AMP e ADP) e adrenalina, redução

da remoção do lactato devido ao menor fluxo sangüíneo para as vísceras em função da

vasoconstrição, maior recrutamento de fibras brancas durante o exercício, e finalmente,

a  elevada  atividade  da  lactato  desidrogenase.  Sendo assim,  o  aumento  da  atividade

máxima da citrato sintase pode não estar refletindo em alteração da concentração de

lactato  sangüíneo  devido  a  outros  componentes  do  metabolismo  que  podem  estar

atuando durante o treinamento físico.  
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6.3 Efeito do treinamento físico e do número de cópias do gene da ECA

sobre as respostas hemodinâmicas 

6.3.1 Pressão Arterial 

O SRA desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial e da

homeostasia de eletrólitos no organismo (29). Estudos prévios mostraram que um locus

na região do cromossomo 10, no qual localiza-se o gene que codifica a ECA, influencia

diretamente os níveis de pressão arterial em animais geneticamente hipertensos (72, 82).

Ainda  que  o  papel  da  ECA na gênese  da  hipertensão  arterial  seja  pouco  claro,  há

evidências na literatura da participação do SRA no controle da pressão arterial relatadas

em humanos através de estudos de polimorfismo do gene da ECA (45) e de inibidores

da ECA para o tratamento da hipertensão arterial (116), e em estudos experimentais com

modelos de camundongos transgênicos com deficiência de ECA (93).

No presente estudo, o registro da pressão arterial caudal foi realizada através de

plestimografia de cauda, método previamente descrito por Krege e cols., (1995)  (93).

Apesar de ser um método indireto de medida da pressão arterial, oferecer restrição de

movimentos e aquecimento do animal  (52), este método é eficaz, pois permite obter

resultados reprodutíveis e correlacionados (r=0.86, P<0,01) com medidas subseqüentes

de pressão arterial através de catéter  em animais acordados  (93).

Nossos  resultados  mostraram  que  a  pressão  arterial  caudal  dos  animais

sedentários  contendo  1  a  4  cópias  do  gene  da  ECA  não  sofreu  modificação,

confirmando que o modelo experimental com diferentes genótipos da ECA não confere

diferença na magnitude da pressão arterial. Esses resultados corroboram os achados de

outros autores na literatura. Krege e cols., (1997) (94) demonstraram que camundongos

contendo 1 a 3 cópias do gene da ECA possuem comportamento semelhante de pressão
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arterial. Cole e cols., (2002) (28) observaram uma regulação normal da pressão arterial

em camundongos transgênicos com deficiência na produção de ECA endotelial.

Segundo Krege e cols., (1997) (94), é possível que compensações homeostáticas

ocorram  nos animais  normais  e  intactos  que eliminam as  diferenças  observáveis  de

pressão  arterial,  como  um  aumento  dos  níveis  de  mRNA  de  renina  nos  rins  de

camundongos com redução da função do gene da ECA. Em outras palavras, mudanças

quantitativas na expressão do gene da ECA afetaria a pressão arterial apenas quando

acompanhada  por  outros  fatores  ambientais  ou  genéticos  adicionais,  que  juntos

excederiam a capacidade regulatória dos mecanismos homeostáticos. 

Ressalta-se ainda que, os valores basais de pressão arterial sistólica encontrados

no presente estudo estão de acordo com os dados prévios de Mattson e Krauski (1998)

(111) e Evangelista e cols., (2003) (49). Entretanto, uma variabilidade desses valores é

relatada na literatura devido ao estado de atividade do animal no momento do registro

do sinal. De fato, Desai e cols., (1997)  (44) registraram valores de 109 mmHg e 127

mmHg quando os animais estavam dormindo ou se alimentando, respectivamente.

Os resultados apresentados pelos animais treinados quando comparados com os

sedentários com mesmo número de cópias da ECA mostraram que o treinamento físico

não  modificou  a  pressão  arterial  caudal.  Esses  resultados  são  consistentes  com  as

observações prévias do nosso grupo (49, 95, 133) e outros (44, 79), os quais mostraram

que  a  resposta  de  pressão  arterial  permanece  inalterada  em  humanos  e  animais

normotensos submetidos ao treinamento físico. Segundo Desai e cols., (1997)  (44), a

resposta  de  pressão  arterial  de  camundongos  após  o  término  de  uma  sessão  de

treinamento físico assemelha-se àquela observada em grandes mamíferos, havendo um

retorno aos níveis basais após a cessação do exercício e manutenção crônica da mesma.
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Finalmente, a resposta pressórica dos animais submetidos ao treinamento físico

não foi  influenciada  pela  diferença  do genótipo da ECA. Apesar  de a  existência  de

correlação  entre  polimorfismo  I/D  do  gene  da  ECA e  resposta  pressórica  durante

exercício  físico  em  humanos  (57),  a  comparação  dos  dados  de  animais  treinados

sugerem que mecanismos compensatórios do sistema também possam ser ativados para

a manutenção dos valores basais de pressão arterial sistólica com o treinamento físico.

 

6.3.2 Freqüência Cardíaca de Repouso

O  comportamento  da  freqüência  cardíaca  de  repouso  consiste  em  um  bom

parâmetro  funcional  para  verificação  de  adaptação  e  eficácia  de  treinamento  físico

aeróbio (100). Apesar de a avaliação do efeito do treinamento físico sobre a freqüência

cardíaca e genótipo da ECA ter sido realizada à partir da plestimografia de cauda, a

freqüência cardíaca basal observada nos animais sedentários e treinados pré-treinamento

físico foram similares  aos  valores  encontrados  por  outros  estudos em camundongos

acordados sem restrição de movimentos (92, 184).

No  estudo  prévio  realizado  por  Krege  e  cols.,  (1997)  (94) utilizando

camundongos  com 1 a  3  cópias  do  gene  da  ECA,  os  valores  basais  de  freqüência

cardíaca foram inversamente proporcionais ao número de cópias do gene. Entretanto, no

presente estudo, o comportamento da freqüência cardíaca dos animais sedentários não

foi  influenciado pelo genótipo  da ECA ao longo do protocolo experimental.  Alguns

fatores podem explicar essa divergência de resultados, tais como diferença de idade dos

animais e freqüência de registro hemodinâmico. No estudo de Krege e cols., (1997) (94)

foi realizada apenas uma avaliação de freqüência cardíaca por volta de 116 e 122 dias de

idade, enquanto no presente estudo, os animais foram acompanhados semanalmente até

91 dias de idade.  Além disso, os valores basais obtidos em ambos estudos diferem em
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torno de 100 bpm,  sugerindo que a  definição  de freqüência  cardíaca  de repouso de

camundongos é bastante divergente na literatura, devido especialmente à variabilidade e

à dificuldade de estabelecer realmente o repouso do animal. Em uma revisão feita por

Desai e cols., (1997)  (44), a freqüência cardíaca de repouso variou de acordo com as

atividades realizadas pelos camundongos. Valores médios de 398 bpm, 463 bpm e 541

bpm foram registrados enquanto os camundongos dormiam, permaneciam em repouso

sem movimento, e faziam atividades exploratórias ou alimentavam-se, respectivamente.

Períodos de treinamento físico aeróbio reduzem a freqüência cardíaca de repouso

tanto  em  humanos  (78) quanto  em  animais  de  experimentação  (210).  Os  grupos

treinados apresentaram redução significativa da freqüência cardíaca de repouso quando

comparados com os respectivos grupos sedentários após duas semanas de treinamento

físico, e também quando comparados com os valores prévios ao início do treinamento

físico.  Esses  resultados  já  foram  demonstrados  em  nosso  laboratório  utilizando  o

mesmo protocolo de treinamento físico (49). Entretanto, a magnitude de bradicardia de

repouso obtida nos animais treinados difere de outros estudos, devido provavelmente à

modalidade, intensidade e espécie submetida ao treinamento físico. 

Kemi  e  cols.,  (2002)  (88) observaram  valor  de  bradicardia  de  repouso  em

camundongos de 304 bpm após o treinamento em esteira, enquanto Danson e Paterson

(2003)  (40) encontraram valores basais de 322 bpm após o treinamento voluntário na

roda. De acordo com Kemi e cols., (2002) (88), características específicas da corrida e

da natação podem refletir  em diferentes  magnitudes  de bradicardia.  Geenen e cols.,

(1988) (60) mostraram menor magnitude de bradicardia em ratos treinados em natação

quando  comparados  ao  treinamento  em  corrida,  devido  ao  possível  efeito  vagal

associado à hipóxia do animal em períodos de submersão. No entanto, essa resposta

parece ser questionada, pois Iemitsu e cols., (2001) (79) encontraram uma redução de
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38 batimentos em ratos treinados em natação, enquanto Wisloff e cols., (2001)  (205)

observaram uma bradicardia  mais acentuada em ratos treinados na esteira (59 bpm),

sugerindo que a intensidade do exercício adequada ao animal pode contribuir para uma

maior bradicardia. Além disso, a superfície corpórea também interfere nesta resposta,

pois segundo Schaefer e cols., (1992) (166) a bradicardia de treinamento físico aeróbio

representa  uma  diminuição  de  30  a  40%  na  freqüência  cardíaca  de  repouso  em

mamíferos de maior porte, enquanto esse efeito  representa tipicamente,  em torno de

10% em roedores.

Para determinar se as alterações genéticas da ECA influenciaram a resposta de

bradicardia de repouso após o treinamento físico aeróbio, comparamos os valores de

freqüência  cardíaca  dos  animais  treinados  após  a  realização  do  treinamento  físico.

Assim como ocorrido na resposta de pressão arterial,  a magnitude de bradicardia de

repouso gerada pelo treinamento físico não foi influenciada pela diferença no número de

cópias do gene da ECA. Essa inalteração da resposta de freqüência cardíaca mediante o

treinamento físico também foi relatada por Woods e cols., (2002) (207) no estudo com o

polimorfismo I/D da ECA realizado em soldados. 

6.4 Efeito do treinamento físico e do número de cópias do gene da ECA

sobre as adaptações músculo-esqueléticas

As  adaptações  fisiológicas  resultantes  do  treinamento  físico  aeróbio

proporcionam uma maior habilidade do sistema cardiorespiratório em ofertar oxigênio e

substratos  energéticos  para  o  tecido  muscular,  e  este  por  sua  vez,  utilizá-los  mais

eficientemente durante o treinamento físico (14). No músculo-esquelético, a melhora do

rendimento está associada à alta densidade mitocondrial e capacidade oxidativa, maior
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utilização  de  gordura  à  glicose  para  o  fornecimento  de  energia,  e  um aumento  da

capilarização (74, 76, 163).

No  presente  estudo,  avaliamos  a  adaptação  do  músculo-esquelético  ao

treinamento físico em camundongos com diferentes cópias do gene da ECA através da

quantificação  da  atividade  máxima  da  enzima  citrato  sintase  e  a  quantificação  do

número de capilares na porção vermelha do músculo gastrocnêmio.

6.4.1 Atividade máxima da enzima citrato sintase

O treinamento físico aeróbio melhora a capacidade do músculo esquelético de

oxidar  substratos  energéticos  via  o processo de fosforilação  oxidativa  para  produzir

fluxo suficiente de ATP (74). Esta adaptação metabólica pode ser identificada através da

atividade de diversas enzimas oxidativas, as quais têm sido utilizadas na literatura como

marcadoras de eficácia de treinamento físico (178).

A citrato sintase é uma das enzimas mais importantes para a regulação das vias

metabólicas  de  geração  de  energia.  A atividade  máxima  da  citrato  sintase  aumenta

significativamente após o treinamento físico aeróbio tanto em animais (178) quanto em

humanos  (24).  No presente estudo, todos os grupos treinados apresentaram aumento

significante da atividade máxima da enzima citrato sintase quando comparados com os

respectivos  grupos  sedentários,  confirmando  a  eficácia  do  protocolo  de  treinamento

físico na promoção de adaptações aeróbias. 

Estudos prévios encontraram aumentos de 30% e 38% da atividade da citrato

sintase em camundongos treinados em esteira e natação, respectivamente  (130, 195).

Valores superiores de aumento da atividade da citrato sintase (44,5%) foram obtidos em

nosso  laboratório  durante  a  padronização  do  protocolo  de  treinamento  físico  (49).

Possivelmente,  os  fatores  que explicam a diferença  na  magnitude  de  resposta  desta
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enzima são a intensidade e a especificidade do treinamento físico, pois segundo Vihko e

cols., (1978)  (195) a natação por ser um exercício físico mais intenso que a corrida,

pode  promover  proporcionalmente  uma  maior  resposta  da  capacidade  oxidativa  do

músculo esquelético. 

Em um elegante estudo realizado por Siu e cols., (2003) (178), a expressão de

RNA mensageiro  da citrato  sintase  no músculo  sóleo  de ratos  treinados  em esteira,

avaliada através de RT-PCR, aumentou 21% e 18% após 1 e 48 horas da última sessão

de treino, respectivamente. Simultaneamente, foram realizadas avaliações bioquímicas

que confirmaram o aumento da atividade enzimática da citrato sintase em 42% e 25%

após 1 e 48 horas de treino, respectivamente.

A diferença na atividade máxima da enzima citrato  sintase apresentada  pelos

grupos treinados com 1 e 4 cópias da ECA confirma que o componente genético exerce

influência na adaptação metabólica do músculo-esquelético ao treinamento físico. 

Resumidamente,  considera-se  que  o  SRA  presente  no  tecido  muscular  seja

proveniente da combinação da síntese local e da circulação. Isto porque, apesar de a

atividade da ECA ter sido identificada em biópsia muscular, em cultura de mioblastos

de músculo esquelético,  nas células endoteliais  dos capilares de músculo esquelético

(46, 152, 169), e ambos os receptores estarem presentes nas fibras musculares  (104),

ainda não se sabe se a produção de Ang II  é local ou se é originária  da circulação

sangüínea  (139). 

As  informações  obtidas  através  de  drogas  inibidoras  e  variáveis  genéticas

constituem  as  principais  fontes  indicadoras  da  importância  do  SRA  muscular

esquelético. De Sousa e cols., (2000) (43) mostraram que pacientes com insuficiência

cardíaca  apresentam aumento  da  quantidade  de  fibras  brancas  e  redução  das  fibras

vermelhas.  Como  as  fibras  vermelhas  são  predominantemente  oxidativas,  pôde-se
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observar  também redução  da  atividade  da  citrato  sintase  e  da  capacidade  oxidativa

muscular. Entretanto,  após a realização de tratamento com inibidores da ECA, essas

adaptações foram minimizadas resultando na melhora do consumo máximo de oxigênio

desses pacientes. 

Em  nosso  modelo  experimental  com  diferentes  cópias  do  gene  da  ECA,  a

dosagem da  atividade  da  ECA direto  no tecido  muscular  nos  forneceu  informações

precisas sobre o comportamento do sistema e a sua influência na resposta metabólica.

Em animais  sedentários,  observamos que o grupo com 1 cópia apresentou atividade

enzimática inferior aos grupos com 3 e 4 cópias sedentários. Após o treinamento físico,

esta resposta permaneceu semelhante, exceto pela inexistência da diferença entre 1 e 4

cópias. Sendo assim, observamos que o grupo com menor atividade da ECA apresentou

melhor adaptação oxidativa muscular obtida através da resposta de citrato sintase.

A associação da melhora do metabolismo oxidativo dos animais  treinados ao

genótipo da ECA no presente estudo contradiz os dados de Bahi e cols., (2004) (11), os

quais mostraram que a administração de inibidor  da ECA não alterou o rendimento

físico e metabolismo energético de ratos submetidos ao teste máximo em esteira rolante.

Entretanto,  para  estudar  a  participação  de  um  gene  em  uma  resposta  fenotípica

precisamos de um estímulo extrínseco para gerar o fenótipo, de forma que o desenho

experimental  de  Bahi  e  cols.,  (2004)  (11) utilizado  para  testar  a  associação  do

comportamento metabólico muscular à dosagem da ECA pareceu inadequado, haja visto

os animais não terem realizado um período de treinamento físico prévio ao teste de

esforço físico máximo.

A relação entre o genótipo da ECA e o rendimento esportivo em humanos ainda

parece contraditória na literatura. Apesar de Sonna e cols., (2001) (179) e Rankinen e

cols.,  (2001,2000)  (147,148) concluírem  que  o  genótipo  da  ECA não  exerce  papel
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importante sobre a capacidade muscular,  estudos com o polimorfismo de I/D do gene

da ECA sugerem que a variante I do gene, cujos níveis de ECA tecidual e plasmática

são  inferiores,  está  associada  com a  maior  eficácia  muscular  durante  o  exercício  e

melhora do metabolismo muscular (118). Williams e cols., (2000) (203) observaram que

indivíduos com genótipo II apresentaram maior eficácia de contração muscular após o

treinamento  físico  quando  comparados  com  indivíduos  DD.  Dessa  forma,  atletas

praticantes de esportes de resistência com predomínio de metabolismo aeróbio como

corrida e remo, apresentam maior freqüência do alelo I (59, 123).

Os principais fatores que poderiam explicar a associação da menor quantidade

de ECA no músculo esquelético e melhora do metabolismo muscular com o treinamento

físico são a redução de Ang II, e conseqüentemente, favorecimento da vasodilatação e

oferta de substratos energéticos e oxigênio ao músculo em exercício  (84), redução da

degradação  da  bradicinina,  a  qual  atua  como  vasodilatador  via  liberação  do  óxido

nítrico  (96),  e  também aumento  dos  peptídios Ang (1-7),  os  quais  exercem efeitos

antagonistas da Ang II  (182). Além disso, o predomínio de fibras do tipo 1 também

poderia  estar  associado  ao  genótipo  da  ECA.  De fato,  Zhang  e  cols.,  (2003) (213)

mostraram que indivíduos treinados II apresentaram maior quantidade de fibras tipo 1

(50.113.9%) quando comparados com os indivíduos DD (30.513.3%) submetidos ao

mesmo treinamento  físico.  Como as  fibras  do tipo 1 utilizam predominantemente  o

metabolismo  aeróbio  como fonte  de  energia,  essa  adaptação  estrutural  do  músculo-

esquelético poderia justificar a melhora da capacidade oxidativa muscular.

Em síntese, os dados do presente estudo reproduzem aqueles encontrados em

atletas, onde a menor quantidade de ECA no músculo esquelético está associada à maior

capacidade  oxidativa  muscular  com  o  treinamento  físico,  como  demonstrado  pela

atividade da enzima citrato sintase. Porém, nosso diferencial é a grande vantagem de
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utilizar modelos de animais transgênicos, o que possibilita estudar a participação de um

gene em fenótipos complexos no contexto do animal como um todo.

6.4.2 Capilarização

O aumento  da  capilarização  representa  uma  resposta  adaptativa  essencial  do

músculo-esquelético ao treinamento físico, contribuindo para a melhora da capacidade

aeróbia muscular (transporte, fornecimento e extração de oxigênio) (6, 97). Apesar de a

técnica  da  quantificação  de  capilares  mostrar  limitações  devido  à  disposição  dos

capilares na fibra muscular, o arranjo mais regular dos capilares é paralelo com a fibra

muscular, o que possibilita avaliar o suprimento capilar de sessões perpendiculares às

fibras musculares (8).

Diversos  estudos  na  literatura  confirmam  a  formação  de  novos  capilares

promovida  pelo  treinamento  físico.  Klausen  e  cols.,  (1981) (89) mostraram  que

indivíduos submetidos ao treinamento físico em bicicleta apresentam 22% de aumento

de densidade capilar. Andersen (1975) (7) encontrou aumento significativo da densidade

capilar  e  razão  do  número  de  capilares/fibra  em  indivíduos  treinados  quando

comparados com sedentários.

Baseado nos resultados de metabolismo oxidativo obtidos no presente estudo,

esperava-se  que  os  animais  com maior  aumento  da  capacidade  oxidativa  muscular

tivessem  em  paralelo,  um  maior  aumento  na  formação  de  novos  capilares  com  o

treinamento físico. Surpreendentemente, nossos dados mostraram que após o período de

treinamento  físico  com  natação  apenas  os  animais  treinados  com  3  e  4  cópias

apresentaram aumento significante da razão número de capilares/fibra muscular (21% e

28%),  quando  comparados  com  os  respectivos  grupos  sedentários.  Já  os  animais

treinados  com 1  e  2  cópias,  embora  tenham  apresentado  um aumento  modesto  da
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capilarização (16.5% e 12.5%, respectivamente), esta adaptação não foi estatisticamente

significante quando comparados com os respectivos grupos sedentários. Além disso, a

diferença  do  genótipo  da  ECA dos  grupos  treinados  não  influenciou  a  resposta  de

angiogênese ao treinamento físico.

Segundo Adair e cols., (1995) (2), a angiogênese é uma resposta compensatória

ao prolongado deseqüilíbrio entre a necessidade metabólica do tecido e a capacidade de

perfusão vascular. Não apenas a hipóxia gerada pelo treinamento físico, mas também o

aumento  do  estresse  de  cisalhamento  ou  “shear  stress”,  da  tensão  na  parede  dos

capilares ou estiramento vascular, e aumento de fluxo sangüíneo são responsáveis pela

indução de fatores de crescimento vascular como VEGF, FGF, TGF, TNF, interleucina,

entre outros. 

Apesar  de  a  literatura  mostrar  que  diversos  fatores  atuam  como  potenciais

precursores  de  angiogênese  no  músculo-esquelético,  Laufs  e  cols.,  (2004) (97)

descreveram a importante participação do VEGF na promoção da angiogênese com o

treinamento  físico.  Entretanto,  parece  que  a  resposta  do  VEGF  pode  ser  atenuada

concomitante  com  o  aumento  da  capacidade  aeróbia  do  músculo  esquelético  e  do

potencial  oxidativo,  sugerindo  que  a  expressão  de  VEGF  pode  estar  sujeita  a

mecanismos de retroalimentação negativa desencadeados com treinamento físico (154).

Sob  este  ponto  de  vista,  uma  das  possíveis  explicações  para  o  menor  aumento  da

capilarização nos grupos treinados com 1 e 2 cópias poderia ser a grande melhora do

potencial  oxidativo como observado pela atividade máxima da enzima citrato sintase

com o treinamento físico. 

Além  disso,  uma  interação  entre  o  SRA,  VEGF  e  angiogênese  descrita  na

literatura  mostra  que  a  Ang II  aumenta  a  expressão  de  VEGF, podendo influenciar

localmente a permeabilidade e o crescimento do endotélio vascular  (204). De fato, no
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estudo realizado por Amaral e cols., (2001) (6), os resultados mostraram que a indução

da expressão de VEGF pelo treinamento físico pode ser modulada pelo SRA, pois o

tratamento com captopril ou losartan bloqueou completamente o aumento da expressão

de VEGF em ratos treinados em esteira. É importante ressaltar que, o VEGF é apenas

um dos fatores envolvidos na angiogênese entre outros, de forma que novos estudos

precisam ser realizados para esclarecer melhor esta questão.

O modelo com diferentes cópias do gene da ECA no presente estudo mostrou

que,  a  maior  ativação do SRA no músculo  esquelético  (3 cópias)   promoveu maior

aumento da capilarização quando comparados com animais sedentários com o mesmo

genótipo da ECA. Esses resultados sugerem uma possível associação do SRA com a

promoção de angiogênese com o treinamento físico.  No entanto, de acordo com Otani e

cols., (1998)  (141), a Ang II por si só pode não ser capaz de modular a proliferação

celular. De qualquer  forma,  estudos futuros  devem ser  realizados  visando o  melhor

entendimento da participação do gene da ECA na formação de novos capilares com o

treinamento físico no modelo de camundongos geneticamente modificados. 

 6.5 Hipertrofia cardíaca induzida por treinamento físico e genótipo da ECA

O treinamento físico aeróbio crônico promove hipertrofia  cardíaca fisiológica

como uma resposta adaptativa benéfica do sistema cardiovascular  (107). Inicialmente,

desenvolvemos um protocolo de treinamento físico específico para camundongos que

resultou  em uma resposta  hipertrófica  cardíaca  de  cerca  de  25%  (49).  Esse  mesmo

protocolo  de  treinamento  físico  foi  aplicado  no  presente  estudo,  e  os  animais  com

diferentes  genótipos  da  ECA  desenvolveram  hipertrofia  cardíaca  com  magnitude

variando de  15,7% a 20,2%, quando comparados aos respectivos grupos sedentários. 
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O índice mais comum utilizado para identificar a hipertrofia cardíaca é a razão

peso coração pelo peso corporal  (68).  De acordo com Grande e Taylor (1965)  (64) a

correlação do peso do coração e do peso corporal em mamíferos é de 0.995. No presente

estudo,  a  razão  peso  das  câmaras  cardíacas  pelo  peso  corporal  aumentou

significativamente em todos os grupos treinados, enquanto o peso corporal permaneceu

semelhante entre os grupos. Desta forma, observamos que a hipertrofia foi promovida

pelo aumento da razão de todas as câmaras cardíacas resultando em dilatação simétrica

do coração, característico de hipertrofia fisiológica (27, 157). 

A hipertrofia cardíaca gerada pelo treinamento físico foi confirmada através da

avaliação histológica do coração, onde todos grupos treinados apresentaram aumento

significante do diâmetro dos cardiomiócitos, corroborando o aumento da razão peso do

ventrículo  esquerdo  pelo  peso  corporal.  É  importante  ressaltar  que  apesar  de  a

hipertrofia  cardíaca  fisiológica  ser  convencionalmente  caracterizada  por  um  padrão

estrutural excêntrico, no remodelamento dos cardiomiócitos com o treinamento físico

aeróbio pode-se observar um aumento proporcional tanto do comprimento quanto do

diâmetro,  porém com um predomínio  do  padrão  excêntrico  (comprimento)  sobre  o

concêntrico (diâmetro) (27).

Diferentes  espécies  apresentam resposta  hipertrófica  cardíaca  ao  treinamento

físico. Em ratos treinados com natação, aumentos de 21% (168) a 24% (108) da razão

peso coração pelo peso corporal foram demonstrados na literatura. Já em camundongos,

o treinamento físico com natação resultou em 16% de aumento da massa cardíaca (85),

10% com exercício voluntário na roda (3) e 14% com corrida na esteira (88). Por outro

lado,  Niebauer  e  cols.,  (1999)  (137) não  observaram  hipertrofia  cardíaca  em

camundongos treinados em esteira. Segundo Bernstein (2003) (15), tanto a intensidade

quanto a especificidade do treinamento interferem na resposta cardíaca. Além disso, as
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respostas fisiológicas à natação podem diferir das respostas à corrida devido ao estresse

que  a  água  exerce  sobre  o  animal,  ao  reflexo  de  mergulho  que  pode  interferir  na

modulação simpática e aos episódios de hipóxia associados com o mergulho.

Em humanos, a hipertrofia cardíaca foi bem caracterizada nas modalidades de

resistência aeróbia, tais como triatlon  (27), ciclismo  (75), natação  (38) e futebol  (1).

Estima-se  que  graus  elevados  de  treinamento  físico  esteja  associado  com  45%  de

aumento da massa de ventrículo esquerdo (175).

A  caracterização  da  participação  da  Ang  II,  produto  final  do  SRA,  no

crescimento de cardiomiócitos está bem descrita na literatura  (126, 173). Mazzolai e

cols.,  (2000)  (113) demostraram a associação  da  Ang II  com a hipertrofia  cardíaca

utilizando um modelo de camundongos transgênicos normotensos que superexpressam

angiotensinogênio  nos  cardiomiócitos.  Outros  modelos  experimentais  associam  o

genótipo da ECA à hipertrofia cardíaca patológica (12, 174), bem como dados clínicos

ressaltam o papel do SRA cardíaco destacando os efeitos benéficos da inibição da ECA

ou  bloqueio  do  receptor  de  Ang  II  (AT1)  durante  o  tratamento  de  patologias

cardiovasculares  (136,  212).  Ainda  que  existam  dados  contraditórios,  pesquisas

baseadas no polimorfismo de inserção e deleção do gene da ECA confirmam o aumento

de risco de desenvolvimento e progressão de cardiopatias associadas ao alelo D, cujos

níveis de ECA são mais elevados (194).   

A  participação  do  gene  da  ECA  na  hipertrofia  cardíaca  promovida  pelo

treinamento físico ainda não está bem esclarecida na literatura. Dados obtidos em atletas

treinados em diversas modalidades sugerem a influência do polimorfismo de inserção e

deleção (I/D) de 287 pares de base do gene da ECA na resposta de hipertrofia cardíaca

com o  treinamento  físico,  onde  indivíduos  homozigotos  DD,  cujos  níveis  de  ECA
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plasmática e tecidual são mais elevados, apresentam maior grau de hipertrofia cardíaca

após um período de treinamento físico aeróbio (5, 124).

No  entanto,  quando  transpomos  as  adaptações  mostradas  pelos  atletas  para

animais de experimentação, esta resposta parece contraditória, pois enquanto Iemitsu e

cols., (2001) (79) observaram que ratos treinados com natação não apresentam aumento

na expressão de ECA cardíaca avaliada através de RT-PCR, Oliveira e cols.,  (2003)

(140) mostraram  que  o  SRA cardíaco  pode  influenciar  a  promoção  de  hipertrofia

cardíaca com o treinamento físico. No presente estudo, demonstramos que a magnitude

de  hipertrofia  cardíaca  gerada  pelo  treinamento  físico  em  camundongos  não  está

associada ao genótipo da ECA, isso porque tanto a razão peso do coração pelo peso

corporal quanto o diâmetro dos cardiomiócitos não foram diferentes entre os grupos

treinados  com 1 a  4  cópias  do  gene  da  ECA,  contrário  aos  dados  encontrados  em

situações patológicas.

As divergências  existentes  entre  os  estudos podem ser explicadas  por  alguns

fatores.  Inicialmente,  nossos dados de atividade  da ECA mostraram que na situação

basal representada pelos grupos sedentários, o número de cópias do gene ECA associou-

se à atividade da enzima no tecido cardíaco, confirmando os achados prévios de Wei e

cols., (2002)  (201) que animais com 2 cópias do gene da ECA apresentam até 80% a

mais da atividade desta enzima quando comparado aos animais knockout (0 cópia). No

entanto,  quando os  animais  com diferentes  genótipos  da  ECA foram submetidos  ao

treinamento físico, não observamos diferença da atividade da ECA no tecido cardíaco

entre os treinados,  sugerindo uma compensação do SRA cardíaco frente ao estímulo

fisiológico. 

Para  confirmar  esta  hipótese,  avaliamos  através  de  imunohistoquímica,  a

quantidade de células imunoreativas à Ang II no ventrículo esquerdo de camundongos
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com  1  e  3  cópias  do  gene  da  ECA.  Surpreendentemente,  observamos  que  após  o

treinamento físico a quantidade de células imunoreativas à Ang II parecem aumentar em

igual magnitude nos animais treinados independente do genótipo da ECA, confirmando

mais uma vez a possibilidade de ajuste compensatório do SRA. Esses resultados são

consistentes  com a idéia  de que a  quantidade  de Ang II  efetivamente  produzida no

estado basal e após o treinamento físico, e consequentemente seus efeitos como fator de

crescimento, é igual em todos os grupos independente do número de cópias de ECA

presente  em  cada  grupo  de  animais.  Desta  forma,  podemos  afirmar  que  o  SRA

participou  do  desenvolvimento  de  hipertrofia  cardíaca  promovida  pelo  treinamento

físico, entretanto, a presença de mais ou menos ECA não modificou a magnitude de

hipertrofia  cardíaca  porque  o  SRA  deve  ter  se  mantido  inalterado  através  de

mecanismos compensatórios. 

A modificação da relação entre  os  componentes  do SRA com o treinamento

físico ainda foi pouco investigada na literatura. Dentre as possíveis explicações para o

ajuste compensatório do SRA, que em última instância resulta na produção semelhante

de Ang II independente do genótipo da ECA, destacam-se a ativação de outras vias de

formação  de  Ang  II  além da  ECA,  como  por  exemplo,  as  quimases,  e  também  o

aumento  funcional  dos  componentes  do SRA nos animais  com menor  expressão  de

ECA.

Com relação à ativação de vias alternativas de formação de Ang II, Wei e cols.,

(2002) (201) utilizando o modelo de fístula, observaram que animais com 1 e 2 cópias

do gene da ECA aumentam de forma semelhante a Ang II e as quimases no ventrículo

esquerdo, mesmo com a atividade da ECA três vezes mais elevada nos animais com 2

cópias. Com base nesses resultados, os autores concluíram que os níveis de Ang II e
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hipertrofia cardíaca poderiam estar mais associados com a atividade das quimases do

que a atividade da ECA em resposta à sobrecarga de volume. 

Além  disso,  Takahashi  et  al.  (185) demostraram  através  de  simulações  em

computador que, alterações quantitativas do gene da ECA similares àquelas observadas

tanto no polimorfismo I/D quanto nos camundongos com diferentes cópias do gene da

ECA não alteram os níveis de Ang II. Isto porque, a quantidade de Ang II circulante

parece  interferir  diretamente  na  produção  de  renina  e  possivelmente  do

angiotensinogênio, de forma que a redução de Ang II pode estimular a expressão de

renina via mecanismo de retroalimentação negativa, e conseqüentemente, aumentar os

níveis  de  Ang  I.  Dessa  forma,  uma  compensação  dos  componentes  do  SRA nos

camundongos com menor expressão de ECA (1 cópia) seria responsável pela produção

final de Ang II semelhante independente do aumento ou da redução da expressão da

ECA.

De fato,  os resultados  obtidos  na avaliação de renina  plasmática  no presente

estudo  sugerem  uma  compensação  do  SRA  em  nosso  modelo.  No  estado  basal,

observamos que camundongos sedentários com menor quantidade de ECA (1 cópia)

apresentaram atividade da renina maior que camundongos sedentários com 2 e 3 cópias

do gene da ECA. Esses dados estão de acordo com Krege e cols., (1997) (94), os quais

observaram que a redução da função do gene da ECA é acompanhada de aumento da

função do gene da renina. Segundo esses autores, essa resposta pode ser explicada por

adaptações compensatórias do sistema direcionadas para a manutenção da homeostasia

da  pressão  arterial  em  diferentes  níveis  de  ECA  geneticamente  determinados.

Surpreendentemente,  o  treinamento  físico  não  modificou  a  resposta  observada  nos

animais sedentários, pois os animais treinados com 1 cópia apresentaram atividade da

renina superior aos treinados com 2 e 3 cópias do gene da ECA. Quando comparamos a
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atividade da renina entre grupos sedentário e treinado com o mesmo genótipo da ECA,

não observamos diferença estatística. Nossos dados estão de acordo com o estudo de

Tian e cols., (1994) (190), no qual os níveis de renina plasmática não foram modificados

com o treinamento físico.

É importante ressaltar que, o papel do SRA circulante para o desenvolvimento

final de um fenótipo como a hipertrofia  cardíaca mostra-se menos importante  que o

SRA localizado no coração. Isto porque, estima-se que os níveis de Ang II são muito

mais elevados no tecido cardíaco do que na circulação  (39). No estado basal mais de

90% da Ang I cardíaca é sintetizada no coração e não derivada da circulação e, acima de

75% da Ang II também é proveniente do tecido cardíaco (42). Entretanto, por sabermos

que tanto a renina quanto o angiotensinogênio no coração são derivados da circulação

(41), ambos componentes são fundamentais para o funcionamento do SRA cardíaco. De

fato, os níveis de renina cardíaca acompanham diretamente as variações dos níveis de

renina plasmática (73).

Em síntese,  não restam dúvidas que o SRA cardíaco  atua diferentemente em

corações submetidos à sobrecarga patológica ou fisiológica, o que em última instância

pode  estar  determinando  os  efeitos  deletério  ou  benéfico  para  o  funcionamento  do

órgão. Nos cabe em novos estudos, investigar diversos mecanismos responsáveis pela

modulação do SRA mediante o treinamento físico, como por exemplo, a expressão dos

componentes  do SRA em nosso modelo,  vias  alternativas  da produção de Ang II,  a

ativação dos receptores AT1 e AT2, ou ainda, a ativação dos sítios catalíticos da ECA

que poderiam ser modificados com o treinamento físico.

Finalmente,  a  associação  de  fenótipos  cardiovasculares  com  polimorfismos

identificados na população deve ser cuidadosamente considerada. Isto porque, algumas

limitações podem ser identificadas nos estudos de polimorfismo, tais como a seleção do
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grupo controle, pequenas amostras e heterogeneidade da população estudada, as quais

poderiam influenciar o traço fenotípico avaliado (194). Sob este ponto de vista, nosso

modelo  experimental  com  modificação  específica  do  conteúdo  genético  além  de

minimizar  as  restrições  encontradas  nos  estudos  com  humanos,  pode  nos  fornecer

respostas  mais  precisas  sobre  a  participação  de  um  gene  no  desenvolvimento  de

fenótipos complexos no contexto do animal como um todo. 
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7. SUMÁRIO

O  presente  estudo  demonstrou  que  a  utilização  de  modelos  experimentais

geneticamente modificados constituiu-se em uma estratégia adequada para o estudo de

fenótipos complexos, nos permitindo avaliar a participação individual do gene da ECA

nas respostas adaptativas  ao treinamento físico,  especialmente a hipertrofia  cardíaca.

Para isso, utilizamos um sistema de natação bem como um protocolo de treinamento

físico  desenvolvido  previamente  para  camundongos,  eficaz  para  a  promoção  de

adaptações típicas aeróbias. 

A eficácia do treinamento físico foi avaliada através de teste máximo em esteira

e concentração de lactato sangüíneo, bem como através de adaptações aeróbias como

bradicardia de repouso e melhora do metabolismo oxidativo do músculo esquelético.

Após  o  treinamento  físico,  os  camundongos  treinados  melhoraram a  capacidade  de

execução de exercício aeróbio indicada através do aumento do tempo, da distância e da

velocidade máxima atingida no teste de corrida. Já a concentração de lactato sangüíneo,

esta apesar de não modificar após o treinamento físico, permaneceu estável ao longo do

teste,  indicando  adequação  da  intensidade  da  sessão  de  treinamento.  De  fato,  ao

realizarem o treinamento físico abaixo do limiar anaeróbio, os camundongos utilizaram

predominantemente o metabolismo aeróbio.  

Como esperado, o treinamento físico promoveu redução da freqüência cardíaca

de repouso de todos grupos treinados, porém não modificou a pressão arterial sistólica

desses  animais.  Perifericamente,  uma  melhora  marcante  do  metabolismo  oxidativo

muscular foi observado nos grupos treinados, através do aumento da atividade máxima

da enzima citrato  sintase.  No entanto,  apenas  os camundongos treinados com 3 e  4

cópias aumentaram a quantidade de capilares no tecido muscular após o treinamento
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físico.  Estas  respostas  foram semelhantes  entre  os  animais  treinados  com diferentes

números  de  cópias  do  gene  da  ECA,  exceto  uma  atividade  metabólica  superior

observada em camundongos com 1 cópia comparados com camundongos com 4 cópias

do gene da ECA.

O treinamento físico promoveu hipertrofia cardíaca nos camundongos treinados

em igual magnitude,  independente do genótipo da ECA. Esta resposta foi observada

tanto através do aumento da razão do peso das câmaras cardíacas pelo peso corporal

quanto através do aumento do diâmetro dos cardiomiócitos. 

Com  relação  ao  comportamento  do  SRA,  observamos  tanto  em  sedentários

quanto em treinados, que a atividade da renina plasmática foi mais elevada na presença

de 1 cópia comparado com 3 e 4 cópias do gene da ECA, indicando que adaptações

compensatórias  do  sistema  ocorrem para  a  manutenção  da  homeostasia  da  pressão

arterial em diferentes níveis de ECA geneticamente determinados. Na dosagem basal da

atividade  tecidual  da  ECA,  os  níveis  enzimáticos  corresponderam  ao  genótipo  dos

animais, onde no músculo esquelético animais sedentários com 1 cópia apresentaram

atividade  da  ECA menor  que  animais  sedentários  com  3  e  4  cópias,  enquanto  no

coração, animais com 1 e 2 cópias apresentaram atividade da ECA menor que animais

sedentários com 3 cópias. Após o treinamento físico, a resposta do músculo esquelético

manteve-se, enquanto no coração não observamos mais diferença da atividade da ECA

entre os grupos treinados. Esta resposta compensatória do SRA ao treinamento físico é

consistente  com as  observações  preliminares  sugerindo que a  quantidade  de Ang II

produzida é semelhante em animais treinados com 1 e 3 cópias.
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8. CONCLUSÃO

Em conjunto, os dados do presente estudo fornecem evidências da participação

do gene da ECA em respostas aeróbias ao treinamento físico. No entanto, o locus do

gene da ECA não influencia a magnitude de resposta  de hipertrofia  cardíaca devido

especialmente  ao  ajuste  compensatório  observado  nesta  situação  fisiológica.  Nossos

dados permitem afirmar que o SRA cardíaco responde a um estímulo fisiológico de

forma diferenciada  ao descrito  na literatura  para estímulo  patológico,  o que poderia

estar contribuindo para efeitos benéficos ou deletérios do funcionamento do órgão.
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