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RESUMO 

JANNIG, P. R. Adaptação mitocondrial induzida pelo exercício físico aeróbio: 
desvendando novos mecanismos moleculares. 2017. 127 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. 
 
O aumento da capacidade oxidativa é considerado o fator central dos seus benefícios à saúde 
induzidos pelo exercício físico aeróbio (EFA). A musculatura esquelética é um dos tecidos mais 
envolvidos na realização de exercícios físicos, com capacidade notável de adaptação metabólica 
e estrutural frente ao estímulo mecânico. Os músculos esqueléticos são ricos em mitocôndrias 
e altamente dependentes da fosforilação oxidativa para a produção energia. Assim, o aumento 
da capacidade aeróbia induzido pelo EFA ocorre grande parte em função de adaptações 
mitocondriais. Inúmeros estudos demonstram a capacidade do EFA em induzir biogênese 
mitocondrial, onde o coativador de transcrição PGC-1α1 atua coordenando a expressão de 
genes nucleares e mitocondriais no contexto do EFA. No entanto, animais com deleção de PGC-
1α1 no músculo esquelético ainda apresentam remodelamento mitocondrial importante após 
período de treinamento físico aeróbio, evidenciando a existência de mecanismos ainda 
desconhecidos. Embora a formação de novas mitocôndrias seja fundamental, a manutenção de 
mitocôndrias saudáveis por meio de mecanismos de controle de qualidade parece ser de igual 
ou maior importância para uma adaptação mitocondrial adequada. Um desses mecanismos de 
controle de qualidade mitocondrial envolve a remoção de mitocôndrias 
danificadas/envelhecidas via autofagia mitocondrial (mitofagia). Contudo, os mecanismos 
envolvidos na mitofagia induzida pelo EFA são pouco conhecidos. Considerando o papel da 
adaptação mitocondrial sobre os efeitos benéficos do EFA, realizamos um estudo exploratório 
para buscar novos mecanismos envolvidos neste processo. Para isso, utilizamos uma 
abordagem proteômica direcionada à fração mitocondrial muscular de camundongos 
submetidos a uma única sessão de EFA. Num primeiro estudo, utilizamos os resultados de 
proteômica para procurar por proteínas envolvidas na ativação da mitofagia durante o EFA. A 
partir desse estudo, verificamos que uma sessão de EFA de fato induz sinais de mitofagia na 
musculatura esquelética. Além disso, propomos que as proteínas Phb2 e Mief2 podem acumular 
em mitocôndrias danificadas durante o EFA e colaborar para o recrutamento da maquinaria 
autofágica para a organela, auxiliando no controle de qualidade e adaptação mitocondrial 
induzidos pelo EFA. Em segundo estudo, tivemos como objetivo identificar nos resultados de 
proteômica possíveis reguladores de transcrição gênica envolvidos na adaptação mitocondrial 
induzida pelo EFA. Dessa maneira, identificamos que a proteína mitocondrial Spryd4, cuja 
função não havia sido estudada até então, parece aumentar na fração mitocondrial muscular 
durante o EFA. Observamos ainda que a expressão gênica muscular de Spryd4 diminui em 
camundongos idosos ou com distrofia muscular, aumenta em animais saudáveis após 
treinamento físico aeróbio e também parece aumentar em humanos treinados. In vitro, 
observamos que a atenuação da expressão de Spryd4 em miotubos primários promove 
disfunção mitocondrial, associada à diminuição da expressão de genes de complexos 
mitocondriais e envolvidos no transporte e metabolismo de lipídeos, além de promover atrofia 
de miotubos. Num contexto geral, a análise do proteoma mitocondrial muscular após uma 
sessão de EFA nos permitiu identificar proteínas que parecem estar envolvidas em adaptações 
mitocondriais, em especial, em mecanismos de mitofagia e controle do fluxo de substratos 
energéticos. 
Palavras-chave: Músculo esquelético, mitofagia, autofagia, mitocôndria, metabolismo 
oxidativo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Exercício físico e doenças 

 

A relação entre inatividade física e o desenvolvimento de doenças é conhecida desde a 

antiguidade. Na Grécia antiga, Hipócrates já proferia que se houvesse qualquer deficiência na 

alimentação ou na atividade física o corpo adoeceria. Por pelo menos 95% de sua história, a 

espécie humana viveu em pequenos grupos nômades de caçadores-coletores com dietas e gasto 

energético diário muito diversos dos atuais. De fato, mais de dois terços do consumo energético 

diário na sociedade moderna são provenientes de alimentos que, nas dietas pré-agrícolas, 

contribuíam pouco ou nada ao total de energia consumida (CORDAIN et al., 2000). Em 

perspectiva evolutiva, mudanças recentes em características nutricionais como carga glicêmica, 

composição de ácidos graxos, composição macro e micronutrientes, balanço ácido-base, razão 

sódio-potássio, e conteúdo de fibras desafiam o funcionamento adequado do genoma humano 

(CORDAIN et al., 2005). Somadas à diminuição considerável dos níveis de atividade física 

após a primeira revolução industrial, essas mudanças trouxeram aumento na incidência de 

doenças cardiovasculares e metabólicas sem precedentes (CORDAIN et al., 1998; HALLAL et 

al., 2012).  

É fato que o avanço das ciências médicas auxiliou no considerável aumento da 

expectativa de vida global. Contudo, dados de 2010 demonstram que a expectativa de vida 

corrigida pela incapacidade, ou expectativa de vida saudável, apresentou leve queda quando 

comparados com dados de 1990 (MURRAY et al., 2012). Ainda mais alarmante é notar que as 

importantes reduções na incidência de doenças infecciosas e na mortalidade infantil foram 

compensadas pelo notável aumento de doenças não-comunicáveis, com destaque para doença 

arterial coronariana, acidente vascular encefálico e depressão (MURRAY et al., 2012). Assim, 

existe uma tendência global das pessoas conviverem um maior percentual de suas vidas com 

doenças crônicas, e, por conseguinte, com menor qualidade de vida.  

A obesidade afeta diretamente a qualidade de vida e é um dos principais fatores de risco 

para doenças não-comunicáveis (GBD OBESITY et al., 2017). Sua prevalência dobrou em mais 

de 70 países desde a década de 80, e contabilizou ≈4 milhões de mortes no ano de 2015, sendo 

que 70% destas foram por doenças cardiovasculares (GBD OBESITY et al., 2017). Por outro 

lado, mesmo na presença de sobrepeso e obesidade, um pequeno aumento no nível de atividade 

física já exerce efeito positivo na redução do risco de mortalidade por todas as causas 

(EKELUND et al., 2015). Hoje considerada uma pandemia global, a inatividade física é o 
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quarto fator de risco mais prevalente, tendo sido responsável por mais de 5,3 milhões de mortes 

em 2008 (LEE et al., 2012). Considerado o quarto fator de risco mais prevalente para 

mortalidade no mundo, estima-se que a inatividade física promova aumento de 6% na 

incidência de doença arterial coronariana, 7% de diabetes tipo 2 e 10% de câncer de mama ou 

cólon (WHO, 2009; LEE et al., 2012). Em contrapartida, se a inatividade física não existisse, a 

expectativa de vida da população mundial poderia aumentar em 0,7 anos (LEE et al., 2012). De 

fato, as evidências científicas são suficientes para colocar a inatividade física como um 

problema de saúde pública prioritário que requer o desenvolvimento e a implantação de 

intervenções multidisciplinares e multisetoriais (REIS et al., 2016).  

Entre os diversos benefícios da atividade física, o aumento da capacidade 

cardiorrespiratória é o fator determinante para a redução no risco de mortalidade, independente 

de idade, gênero e doenças e fatores de risco associados (MYERS et al., 2002; RUIZ et al., 

2008; KODAMA et al., 2009). Associando essas observações clínicas com a base teórica da 

evolução dos organismos aeróbios, Koch e Britton (2001) propuseram a “hipótese aeróbia”, 

sugerindo que a variação na capacidade de metabolizar oxigênio é o mecanismo central de 

divisão entre a saúde e o desenvolvimento de doenças complexas. Para testar tal hipótese, estes 

cientistas realizaram uma seleção artificial de ratos, segregando-os pela capacidade aeróbia 

herdada. Dessa maneira, geraram duas linhagens de animais distintas, uma com alta capacidade 

intrínseca de corrida (High Capacity Runners, HCR) e outra com baixa capacidade intrínseca 

de corrida (Low Capacity Runners, LCR). De fato, após algumas gerações de seleção artificial 

foi observado 30% de aumento no consumo máximo de oxigênio (VO2máx) dos animais HCR 

em relação aos animais LCR, que por sua vez passaram a apresentar diversos fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como disfunção endotelial, disfunção 

cardíaca, pressão arterial elevada, dislipidemia, obesidade e resistência à insulina (WISLOFF 

et al., 2005). Além disso, os animais HCR se demonstraram mais resistentes aos efeitos do 

envelhecimento, apresentando maior longevidade quando comparados aos animais LCR 

(KOCH et al., 2011). Considerando esses achados, torna-se evidente que a aptidão aeróbia 

apresenta grande relação com o estado geral de saúde, desenvolvimento de doenças e 

envelhecimento. 

Os efeitos benéficos da prática regular do exercício físico (treinamento físico) frente à 

prevenção e ao tratamento de doenças, e também ao aumento da performance atlética, 

acontecem em razão das adaptações agudas e crônicas que coordenam o funcionamento 

integrado de diversos sistemas orgânicos (FIUZA-LUCES et al., 2013; HAWLEY et al., 2014). 

Essas adaptações de ocorrem em múltiplos órgãos e sistemas, com destaque para o 
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remodelamento cardíaco fisiológico, aumento da função endotelial, aumento do número dos 

alvéolos e melhor troca de gases nos pulmões, melhora da função hepática, diminuição de 

marcadores de neurotoxicidade, entre muitos outros (HEINONEN et al., 2014; CERVENKA et 

al., 2017). De fato, o exercício físico é considerado uma espécie de polipílula com efeitos tão 

diversos sobre a saúde que dificilmente poderá ser mimetizado por um único fármaco (FIUZA-

LUCES et al., 2013). Todas respostas agudas e adaptações induzidas pelo exercício físico, 

quando vistas por uma perspectiva “músculo-cêntrica”, ocorrem em curto prazo para suprir a 

demanda energética aumentada pela contração muscular, e em longo prazo para reduzir o 

distúrbio homeostático causado pelo exercício físico. Como consequência, o organismo 

desenvolve resistência à quebra da homeostasia por perturbações metabólicas, reduzindo a 

fadiga precoce e a instalação de quadros patológicos (EGAN; ZIERATH, 2013; HAWLEY et 

al., 2014). 

 

1.2 Adaptações musculares induzidas pelo exercício físico aeróbio 

 

A musculatura esquelética é um dos tecidos mais envolvidos na realização de exercícios 

físicos, com capacidade notável de adaptação metabólica e estrutural frente ao estímulo 

mecânico, ou ausência dele (EGAN; ZIERATH, 2013; GOODPASTER; SPARKS, 2017). 

Enquanto as consequências fisiológicas dessas adaptações já são bem conhecidas, apenas 

recentemente pesquisadores começaram a desvendar o conjunto de moléculas regulatórias e 

vias de sinalização celular que as coordenam. Agudamente, a contração muscular promove 

alterações (reciclagem de adenosina trifosfato [ATP], fluxo de cálcio, balanço redox, produção 

de espécies reativas de oxigênio [ERO], estresse mecânico e pressão intracelular de oxigênio) 

que ativam ou inativam determinadas vias de sinalização celular, que por sua vez causam 

mudanças na atividade e localização subcelular de enzimas (BOSTROM et al., 1974; GREEN 

et al., 1992; LAWLER et al., 1993), na tradução de RNA mensageiro (mRNA) (SAKO et al., 

2016), na síntese, degradação e secreção de proteínas (DOHM et al., 1987; STEENSBERG et 

al., 2002; WILKINSON et al., 2008; BOSTROM et al., 2012), e também na atividade de fatores, 

coativadores e repressores de transcrição gênica (BAAR et al., 2002; YU et al., 2003; WRIGHT 

et al., 2007; MCGEE et al., 2009). As alterações nessas vias são transientes e podem atingir 

picos entre 3 e 12 horas após a realização do exercício físico, e geralmente retornam aos níveis 

basais dentro de ~24 horas (PILEGAARD et al., 2000; BICKEL et al., 2005; YANG et al., 

2005; PERRY et al., 2010). Nesse sentido, adaptações de longo prazo induzidas pelo 

treinamento físico provavelmente decorrem do acúmulo de efeitos subagudos de cada sessão 
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de exercício físico. A intensidade, duração e frequência do exercício físico são fatores 

determinantes para essas respostas moleculares e suas consequências funcionais. Além disso, 

muitas das adaptações induzidas pelo exercício físico dependem da modalidade praticada, onde 

exercícios físicos aeróbios (EFA) e de força representam extremos opostos de um contínuo de 

adaptação (EGAN; ZIERATH, 2013). 

As vias de sinalização intracelular moduladas EFA induzem adaptações na estrutura e 

função da célula muscular, como na atividade e concentração de enzimas metabólicas, no 

conteúdo lipídico e de glicogênio, na composição de proteínas sarcoméricas, e no 

remodelamento mitocondrial, seja por biogênese, fissão, fusão ou mitofagia. Além disso, essas 

vias de sinalização podem promover alterações no microambiente muscular pela secreção de 

fatores que auxiliam no relaxamento endotelial e vasodilação, na formação de novos capilares 

(angiogênese), na comunicação com células residentes ou ainda com ação autócrina/parácrina 

(EGAN; ZIERATH, 2013; FIUZA-LUCES et al., 2013; HAWLEY et al., 2014). 

O exercício físico impõe uma alta demanda energética não apenas pela necessidade de 

ATP para manutenção dos ciclos de ponte-cruzada entre actina e miosina (miosina ATPase), 

mas também para manter a excitabilidade do sarcolema (Na+/K+ ATPase) e recaptar Ca2+ para 

o retículo sarcoplasmático (Ca2+ ATPase). Dessa maneira, o turnover muscular de ATP durante 

o EFA pode aumentar em até 100x em relação ao repouso (GAITANOS et al., 1993). A 

concentração intramuscular de ATP em repouso é extremamente baixa, o que requer a rápida 

ativação de vias metabólicas para ressintetizar o ATP e manter o funcionamento da fibra 

muscular em exercício.  

A intensidade e duração do exercício determinam a via metabólica preponderante para 

a ressíntese de ATP, entre elas o sistema creatina-fosfato, a glicólise (anaeróbia ou aeróbia), o 

ciclo do ácido cítrico (TCA, ou ciclo de Krebs) e a fosforilação oxidativa (OxPhos) pela cadeia 

de transporte de elétrons (ETC). O funcionamento dessas vias depende da mobilização de 

carboidratos e lipídeos, utilizados como substrato para gerar intermediários como Acetil-CoA, 

alimentando o TCA, e das coenzimas nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) e flavina 

adenina dinucleotídeo (FAD), as quais atuam como carreadoras de elétrons para geração de 

energia pela OxPhos. Na glicólise, a ressíntese de ATP ocorre por uma série de reações 

enzimáticas envolvendo a conversão de glicose-6-fosfato, proveniente da quebra de glicogênio 

intramuscular (catalisada pela enzima glicogênio fosforilase) e da fosforilação de glicose 

(catalisada pela enzima hexoquinase), em piruvato. Este último é convertido em Acetil-CoA e 

transportado para a mitocôndria pelo complexo enzimático piruvato desidrogenase (PDH). Na 

ausência de oxigênio molecular, ocorre aumento da atividade da enzima lactato desidrogenase 
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(LDH) e a consequente a redução de piruvato a lactato (glicólise anaeróbia). Quando o acúmulo 

de prótons (H+) provenientes da hidrólise de ATP supera a capacidade da LDH em reduzir 

piruvato em lactato, ocorre acidose e fadiga muscular (ROBERGS et al., 2004). No 

metabolismo de lipídeos, ácidos graxos são captados da circulação pelo receptor CD36 e 

ativados no citosol formando Acil-CoA, que em seguida é transportado para as mitocôndrias 

pela ação da carnitina-acil transferase (Cpt1b) e conjugação com carnitina. No interior das 

mitocôndrias, por fim, ocorre a β-oxidação de Acil-CoA, produzindo os intermediários Acetil-

CoA, NADH e FADH2, os quais serão utilizados pelo TCA e pela ETC, respectivamente, para 

ressíntese de ATP. 

 A contribuição de substratos energéticos provenientes do metabolismo de carboidratos 

e lipídeos depende diretamente da intensidade do exercício físico. Esforços curtos e intensos 

utilizam predominantemente a oxidação de glicose como fonte energética, ao passo que em 

exercícios prolongados e de intensidade baixa e moderada aumenta a participação da oxidação 

de ácidos graxos na produção de energia (EGAN; ZIERATH, 2013; HAWLEY et al., 2014). 

Após período de treinamento físico, o percentual de ATP proveniente da oxidação de ácidos 

graxos aumenta para uma mesma intensidade absoluta (TALANIAN et al., 2010), 

demonstrando a capacidade adaptativa do metabolismo muscular frente à prática regular de 

EFA. 

As células musculares, ou fibras musculares, são dividas em diferentes tipos, os quais 

divergem principalmente quanto à capacidade oxidativa e/ou glicolítica e velocidade de 

contração muscular. Fibras musculares do tipo I são caracterizadas pela coloração avermelhada, 

devido ao elevado conteúdo de mioglobina (BASSEL-DUBY; OLSON, 2006; MURGIA et al., 

2017), apresentam capacidade oxidativa aumentada associada a maior conteúdo mitocondrial e 

resistência à fadiga. Essas fibras apresentam ainda característica de contração muscular lenta, 

fato devido à maior expressão de Myh7, miosina de cadeia pesada com baixa atividade ATPase 

(BASSEL-DUBY; OLSON, 2006; MURGIA et al., 2017). Por outro lado, as fibras musculares 

do tipo II possuem maior capacidade glicolítica e expressão das isoformas de miosina de cadeia 

pesada com alta atividade ATPase (Myh1 e Myh2), conferindo característica de contração 

muscular rápida com baixa resistência à fadiga (BASSEL-DUBY; OLSON, 2006; MURGIA et 

al., 2017). Ainda, as fibras musculares do tipo II apresentam subtipos, os quais apresentam 

gradativo aumento na capacidade oxidativa no sentido IIB → IIX → IIA. Reforçando a 

plasticidade da musculatura esquelética, o EFA é capaz de induzir transição das fibras 

musculares tipo II para um perfil mais oxidativo, dessa forma, diminuindo a quantidade de 

fibras IIB e IIX com aumento de fibras IIA (FITZSIMONS et al., 1990; BASSEL-DUBY; 
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OLSON, 2006). De fato, após período de treinamento físico aeróbio, as fibras do tipo II podem 

apresentar capacidade oxidativa tão grande quanto fibras do tipo I de indivíduos sedentários 

(SALTIN et al., 1977). Contudo, a transição entre fibras tipo I e tipo II em seres humanos ainda 

é controversa (BOOTH et al., 2015). 

 Para suportar o elevado metabolismo oxidativo, as fibras musculares do tipo I, quando 

comparadas às fibras do tipo II, apresentam uma extensa rede de capilares sanguíneos, 

necessários para o transporte de oxigênio e nutrientes. Durante o EFA, ocorre ainda 

vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo muscular pela produção de óxido nítrico e 

prostaglandinas (MORTENSEN et al., 2007). Por sua vez, o treinamento físico aeróbio 

promove a formação de novos capilares no microambiente muscular, processo chamado de 

angiogênese (PRIOR et al., 2004). Uma combinação entre fatores de crescimento, hipóxia, 

estresse de cisalhamento e estresse mecânico parece mediar a angiogênese induzida pelo EFA 

(PRIOR et al., 2004).  

 

1.3 Exercício físico aeróbio e remodelamento mitocondrial 

 

Mitocôndrias são organelas intracelulares compostas por duas membranas lipídicas, 

uma interna e outra externa, as quais sustentam um gradiente de prótons entre o espaço 

intermembrana e a matriz mitocondrial, necessário para o funcionamento da ETC e apropriada 

OxPhos. É na matriz mitocondrial onde ocorre, entre outros processos, o TCA e a β-oxidação, 

constituindo assim organelas especializadas na produção aeróbia de energia. As mitocôndrias 

derivam de alfaproteobacterias incorporadas por células eucarióticas primitivas em uma relação 

de endosimbiose que deu origem aos primeiros organismos aeróbios complexos (ANDREUX 

et al., 2013). Devido à sua origem bacteriana, as mitocôndrias possuem seu próprio genoma 

circular (DNA mitocondrial, mtDNA) e apesar de durante o processo evolutivo muitos dos 

genes mitocondriais terem sido transferidos para o núcleo (DNA nuclear, nDNA) da célula 

hospedeira, o mtDNA ainda é responsável pela codificação de 13 importantes proteínas 

mitocondriais (ANDREUX et al., 2013). Assim, qualquer adaptação mitocondrial requer a 

expressão de genes localizados no núcleo e nas mitocôndrias, o que torna ainda mais desafiante 

a compreensão de seus mecanismos.  

Uma vez que os músculos esqueléticos são ricos em mitocôndrias e altamente 

dependentes da OxPhos para a produção energética, não surpreende o fato de que o aumento da 

capacidade aeróbia induzido pelo EFA ocorra, em grande parte, em função de adaptações 

mitocondriais (EGAN; ZIERATH, 2013). De fato, o trabalho clássico de John Holloszy (1967) 



 

 

14 

foi o primeiro a demonstrar que apenas seis semanas de treinamento físico aeróbio era capaz de 

dobrar o conteúdo mitocondrial muscular e sua capacidade oxidativa em ratos. Apesar desta 

descoberta ter ocorrido há 50 anos, somente no início da década passada ocorreram avanços 

significativos no sentido de elucidar os mecanismos moleculares que coordenam essa resposta.  

A grande dificuldade até então era compreender como o exercício físico era capaz de 

orquestrar a transcrição e tradução de genes mitocondriais codificados tanto no genoma 

mitocondrial como no nuclear, e assim expressar proteínas envolvidas no aumento da 

densidade, volume e número de mitocôndrias, em um processo chamado de biogênese 

mitocondrial. Inicialmente, foram identificados fatores de transcrição responsáveis pela 

expressão de genes nucleares que codificam diversas proteínas da cadeia respiratória 

mitocondrial, como os fatores respiratórios nuclear 1 e 2 (Nrf1 e Nrf2) (EVANS; 

SCARPULLA, 1990; VIRBASIUS et al., 1993). Em seguida, foi descoberto um cofator de 

transcrição chamado de peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) γ coactivator-1α 

(PGC-1α), que se demonstrou um regulador chave da atividade de diversos fatores de 

transcrição nuclear como Nrf1 e Nrf2, e também do fator de transcrição mitocondrial A (Tfam), 

responsável pela transcrição e a replicação do mtDNA (PUIGSERVER et al., 1998; 

SCARPULLA, 2002). Logo após sua descoberta, diversos estudos demonstraram que uma 

única sessão de exercícios físicos é capaz de aumentar rapidamente a atividade e a expressão 

de PGC-1α (BAAR et al., 2002; PILEGAARD et al., 2003). Dessa maneira, se demonstrou que 

essa molécula possui um papel fundamental na ativação dos genes nucleares e mitocondriais 

necessários para a biogênese mitocondrial induzida por estímulos fisiológicos, como o EFA 

(ARANY, 2008). Além de seu papel na biogênese mitocondrial, a coativação mediada por 

PGC-1α dos receptores nucleares da família PPAR, receptores relacionados ao estrogênio 

(ERR) e dos fatores de transcrição da família myocyte enhancer fator-2 (MEF2) também 

promove aumento da expressão de genes relacionados ao metabolismo e transporte de ácidos 

graxos, metabolismo de glicose, reprogramação do tipo de fibras musculares, angiogênese e 

defesa antioxidante (ARANY, 2008). 

Mais recentemente, foi descoberto que o gene da PGC-1α (Ppargc1a) expressa quatro 

isoformas diferentes desta proteína no músculo esquelético pela ativação de diferentes 

promotores e por splicing alternativo (RUAS et al., 2012). A partir de então a isoforma clássica 

passou a ser denominada como isoforma 1 (PGC-1α1), ao passo que foi demonstrado que a 

isoforma 4 (PGC-1α4) induz um programa transcricional distinto da isoforma clássica e 

relacionado à hipertrofia muscular (RUAS et al., 2012; MARTINEZ-REDONDO et al., 2015). 
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No entanto, é interessante destacar que animais com deleção de PGC-1α no músculo 

esquelético (MKO-PGC-1α) ainda apresentam remodelamento mitocondrial importante após 

período de treinamento físico aeróbio (GENG et al., 2010; ROWE et al., 2012), o que corrobora 

para existência de outros fatores ainda desconhecidos que possam influenciar na adaptação 

mitocondrial induzida pelo EFA.  

Ainda que a biogênese mitocondrial seja apontada como um evento crítico para a sua 

adaptação, a função das mitocôndrias também depende do rápido e contínuo remodelamento da 

rede tubular que estas organelas formam nos músculos (YAN et al., 2012). Realmente, as 

mitocôndrias são organelas dinâmicas, capazes de se movimentar na célula e de realizar fusão 

e fissão de acordo com mudanças no contexto celular (YOULE; VAN DER BLIEK, 2012). A 

fusão mitocondrial é caracterizada pela união das membranas externas e internas de duas ou 

mais mitocôndrias, enquanto na fissão, uma mitocôndria dá origem a duas novas organelas. Os 

processos de fusão e fissão permitem a manutenção de uma rede interconectada de mitocôndrias 

íntegras e funcionais por meio do compartilhamento de proteínas, substratos e mtDNA e da 

segregação de regiões danificadas e disfuncionais (YOULE; VAN DER BLIEK, 2012).  

Embora incipientes, estudos demonstram que o exercício físico é capaz de regular tanto 

a fissão como a fusão mitocondrial no músculo esquelético (CARTONI et al., 2005; GARNIER 

et al., 2005; DING et al., 2010). De fato, Garnier et al. (2005) observaram uma correlação 

positiva da respiração mitocondrial máxima com os níveis de mRNA de Mitofusina 2 (Mfn2 

envolvida na fusão mitocondrial) e Drp1 (envolvida na fissão mitocondrial), e ainda 

demonstraram que essa resposta é dependente da capacidade física do indivíduo, sugerindo que 

a dinâmica mitocondrial está associada ao aumento da capacidade oxidativa induzido pelo 

exercício físico. Ding et al. (2010) submeteram ratos a uma única sessão de EFA e avaliaram 

parâmetros de fusão, fissão e função mitocondrial na musculatura esquelética durante e após a 

sessão de exercício físico. Durante a realização do EFA, os pesquisadores observaram redução 

da expressão proteica de Mfn1 (envolvida na fusão mitocondrial) e aumento de Fis1 

(relacionada à fissão mitocondrial), sendo que a magnitude dessa resposta dependeu da duração 

do EFA. Tais respostas foram acompanhadas de diminuição do controle respiratório e aumento 

da produção de ERO mitocondrial. É interessante observar que a produção de ERO diminuiu 

logo após o aumento da expressão proteica de Fis1, o que sugere um papel da fissão 

mitocondrial no controle da produção de ERO mitocondrial. A expressão proteica de Mfn1 se 

manteve reduzida, enquanto a de Fis1 aumentada mesmo após 24h de recuperação da sessão de 

EFA, apesar dos níveis de mRNA de Mfn1 e Mfn2 (também envolvida na fusão mitocondrial) 

estarem elevados nesse mesmo momento, sugerindo uma resposta compensatória. O aumento 
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compensatório da expressão gênica de mitofusinas após EFA também foi observado em 

humanos por Cartoni et al. (2005), que sugeriram um importante papel da fusão mitocondrial 

na adaptação metabólica ao exercício físico, podendo auxiliar na redução da resistência à 

insulina. Os mecanismos celulares pelos quais o exercício físico induz alterações na dinâmica 

mitocondrial ainda não estão esclarecidos.  

A proteína AMPK (5’ adenosine monophosphate-activated protein kinase) é conhecida 

como sensor energético da célula por ser ativada pelo aumento da razão AMP:ATP em 

decorrência de redução da ingesta calórica ou aumento do dispêndio energético e apresenta 

importante atividade reguladora da dinâmica mitocondrial  (LONG; ZIERATH, 2006; 

ROMANELLO et al., 2010). O EFA é reconhecido como um potente indutor de AMPK (MU 

et al., 2001; EGAN; ZIERATH, 2013), o que pode explicar como o exercício aumenta a 

dinâmica mitocondrial. Porém, essa relação direta nunca foi demonstrada.  

O balanço redox, ou homeostase redox, depende do equilíbrio entre a produção e a 

remoção de ERO. As mitocôndrias são as maiores fontes de produção de ERO celular, devido 

ao escape de elétrons em complexos da cadeia respiratória durante o processo de OxPhos 

(NUNNARI; SUOMALAINEN, 2012). Quando produzidas em excesso, as ERO podem causar 

danos irreversíveis em diversos componentes celulares, reduzindo sua função, o que pode levar 

à apoptose celular caso estes componentes não sejam removidos (NUNNARI; 

SUOMALAINEN, 2012). Inclusive, o excesso intracelular de ERO pode danificar a própria 

estrutura mitocondrial, causando diminuição do potencial de membrana e acelerando ainda 

mais a produção de ERO mitocondrial, em um ciclo vicioso relacionado a diversos quadros 

patológicos (NUNNARI; SUOMALAINEN, 2012; ANDREUX et al., 2013). Num paradoxo, 

durante o exercício físico a produção mitocondrial de ERO aumenta consideravelmente 

(POWERS; JACKSON, 2008). Contudo, o exercício físico é capaz de estimular defesas 

antioxidantes para tamponar esse excesso de ERO (POWERS; JACKSON, 2008). Além disso, 

as próprias ERO são consideradas hoje importantes sinalizadores celulares, atuando na 

modificação pós-traducional de proteínas específicas via oxidação, auxiliando assim na 

ativação de vias moleculares necessárias para a adaptação muscular (POWERS et al., 2010).  

Assim, tem sido sugerido que o excesso de ERO produzido pelo exercício físico pode 

induzir fissão mitocondrial, necessária para segregar regiões danificadas da organela e manter 

uma população mitocondrial funcional (YOULE; VAN DER BLIEK, 2012). De fato, um estudo 

interessante em cultura de células (TWIG et al., 2008) observou que, mesmo em condições 

basais, a fissão mitocondrial dá origem a duas mitocôndrias distintas, uma com potencial de 

membrana, função respiratória e capacidade de fusão normais, e outra despolarizada, 
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disfuncional, incompetente para fusão e com uma grande quantidade de proteínas de membrana 

oxidadas. Os autores demonstraram ainda que esta última é destruída e tem seus componentes 

reciclados por um processo chamado de autofagia mitocondrial, ou mitofagia. 

A macroautofagia, ou simplesmente autofagia, é um processo celular conservado 

evolutivamente que envolve o transporte de organelas e macromoléculas para degradação nos 

lisossomos, formando o chamado sistema proteolítico lisossomal-autofágico (CHOI et al., 

2013). A autofagia pode ocorrer de duas formas: 1) não-seletiva, como a induzida por privação 

de nutrientes, degradando diversos componentes celulares para serem utilizados como 

substratos energéticos; e 2) seletiva, induzida por sinais moleculares específicos, com finalidade 

de remover proteínas agregadas/mal enoveladas e promover o turnover de organelas 

danificadas e/ou envelhecidas, como mitocôndrias, porções do retículo endoplasmático e 

complexo de Golgi (CHOI et al., 2013). Para isso, uma dupla membrana lipídica (fagóforo) se 

alonga e envolve componentes citoplasmáticos formando uma vesícula denominada de 

autofagossomo, que se funde a um lisossomo e libera seus constituintes para serem degradados 

pelas hidrolases lisossomais (CHOI et al., 2013). Esse processo requer a ação dos chamados 

genes relacionados à autofagia (autophagy-related genes, Atgs) que codificam proteínas chave 

para diversas etapas da autofagia, entre elas ULK1/Atg1, Atg5, Beclin1/Atg6, Atg7 e Atg8 

(CHOI et al., 2013). A proteína ortóloga de Atg8 em mamíferos, LC3 (e também alguns de seus 

homólogos), é muito utilizada como marcadora de autofagia, por ser a única proteína conhecida 

que se mantém ligada ao autofagossomo mesmo após sua completa formação (KLIONSKY et 

al., 2016). Além disso, diversos estudos demonstram que LC3 interage com outras proteínas 

envolvidas especificamente na seleção dos alvos a serem englobados pelo autofagossomo 

(NOVAK et al., 2010; JOHANSEN; LAMARK, 2011). 

A remoção seletiva de mitocôndrias via autofagia, a mitofagia, representa um evento 

crítico na manutenção de uma população mitocondrial funcional (YOULE; NARENDRA, 

2011). Além disso, estudos recentes têm apontado uma importante relação entre o processo 

mitofágico e controle da massa e função muscular (MASIERO et al., 2009; ROMANELLO et 

al., 2010; LOKIREDDY et al., 2012). Muito do conhecimento existente sobre os mecanismos 

celulares envolvidos na mitofagia provém do campo da neurociência, o qual relacionou o mau 

funcionamento desse processo a desordens neurais, como Parkinson e Alzheimer (YOULE; 

NARENDRA, 2011). Atualmente, se sabe que o processo mitofágico é controlado pela ação de 

proteínas como Bnip3, Pink1 e Parkin, responsáveis por reconhecer as mitocôndrias danificadas 

e/ou envelhecidas e gerar sinais para recrutar a maquinaria autofágica necessária para a 

mitofagia (YOULE; NARENDRA, 2011).  
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Bnip3 é um membro da família Bcl-2, que migra para a membrana externa de 

mitocôndrias que estejam produzindo ERO em excesso e rompe o seu potencial de membrana. 

Essa proteína possui um domínio conservado evolutivamente que é responsável pela interação 

com LC3, chamado de LIR (Região de interação com LC3) (BIRGISDOTTIR et al., 2013). 

Portanto, após ligação com a membrana externa mitocondrial, Bnip3 interage com LC3 

encaminhando a organela para mitofagia (NOVAK et al., 2010; THOMAS et al., 2011).  

Pink1 (PTEN-induced kinase 1), é uma proteína quinase que se acumula na membrana 

externa de mitocôndrias despolarizadas, mas é rapidamente degradada em mitocôndrias 

saudáveis (NARENDRA et al., 2010). O acúmulo de Pink1 facilita a translocação da ubiquitina-

ligase Parkin para a membrana mitocondrial (SHIBA-FUKUSHIMA et al., 2012). Após 

fosforilação de Parkin por Pink1, a primeira é ativada e catalisa a ubiquitinação de proteínas 

mitocondriais como Mfn1, Mfn2 e diversas outras ainda desconhecidas (CHEN; DORN, 2013). 

A ubiquitinação e subsequente degradação de Mfn1 e Mfn2 via proteassoma ou autofagia, atua 

no sentido de prevenir a fusão desta mitocôndria danificada com outras saudáveis (YOULE; 

NARENDRA, 2011). Ainda, a ubiquitinação das mitofusinas e de diversas outras proteínas 

mitocondriais serve de sinal para recrutar proteínas como p62, molécula adaptadora que possui 

um motivo de associação à ubiquitina e um motivo LIR (JOHANSEN; LAMARK, 2011). Dessa 

maneira, p62 interage com proteínas mitocondriais marcadas com ubiquitina e com LC3, 

promovendo a mitofagia (KIRKIN et al., 2009). 

A dinâmica mitocondrial exerce influência direta sobre a mitofagia, uma vez que fissão 

mitocondrial é necessária para isolar regiões danificadas de mitocôndrias, potencializando os 

sinais para mitofagia presentes na mitocôndria (YOULE; NARENDRA, 2011). De fato, 

Romanello et al. (2010) demonstraram que a superexpressão de Bnip3 no músculo esquelético 

é capaz de dissipar o potencial de membrana mitocondrial, aumentar a autofagia e levar à atrofia 

muscular, e que o concomitante bloqueio da fissão mitocondrial é suficiente para impedir todos 

esses processos. A atividade da AMPK também está relacionada à indução de autofagia e 

mitofagia, uma vez que inibe a quinase mTOR (potente inibidor da autofagia), ativa de ULK1 

e o fator de transcrição FoxO3a (regula expressão de LC3 e Bnip3) (ROMANELLO et al., 

2010; EGAN et al., 2011; SANCHEZ et al., 2012).  

 Embora a maioria dos estudos em autofagia muscular tenham sido conduzidos em 

quadros patológicos, como câncer (PENNA et al., 2013), sepse (MOFARRAHI et al., 2012) e 

insuficiência cardíaca (JANNIG et al., 2014), Grumati et al. (2011) apresentaram indícios de 

uma ativação muscular transiente dessa via em situações fisiológicas como, por exemplo, após 

uma única sessão de EFA em camundongos saudáveis. Tal fato foi confirmado por He et al. 
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(2012), que demonstraram um significativo aumento da autofagia durante o exercício físico, 

tanto no músculo esquelético como cardíaco. Esses autores desenvolveram um modelo animal 

(BCL2-AAA) que mantém a atividade autofágica basal, porém é incapaz de aumentá-la frente 

a estímulos como jejum ou exercício físico. Assim, descobriram que quando exercitados, esses 

animais apresentam menor captação de glicose pelos músculos, ativação reduzida de AMPK e 

menor capacidade de corrida. Ainda, após tratarem esses animais com dieta hiperlipídica e os 

submeterem a oito semanas de treinamento físico aeróbio, não puderam observar a clássica 

redução da resistência à insulina proporcionada pelo EFA. De fato, Lira et al. (2013) 

demonstraram que a autofagia é necessária para as adaptações musculares e mitocondriais 

induzidas pelo treinamento físico aeróbio. Por fim, LoVerso et al. (LOVERSO et al., 2014) 

demonstraram que a autofagia é um processo crítico para a manutenção da função mitocondrial 

durante o EFA. Apesar dos indícios de que mecanismos reconhecidamente envolvidos na 

mitofagia (i.e., p62, Bnip3 e Parkin) estejam alterados durante o EFA, provavelmente ainda 

existem novas vias moleculares a serem descobertas. 

Visto a importância da manutenção/melhora da capacidade oxidativa para o 

tratamento/prevenção de doenças crônicas, propusemos um estudo exploratório para buscar por 

novos mecanismos relacionados à adaptação mitocondrial induzida pelo EFA. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Explorar novos mecanismos envolvidos na adaptação mitocondrial induzida pelo 

exercício físico aeróbio (EFA). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

– Avaliar o proteoma mitocondrial na musculatura esquelética de camundongos 

submetidos a uma sessão de EFA; 

– Identificar novos alvos potencialmente envolvidos na mitofagia induzida pelo EFA na 

musculatura esquelética; 

– Investigar reguladores de transcrição gênica potencialmente envolvidos na adaptação 

mitocondrial induzida pelo EFA na musculatura esquelética. 

 
Figura 1 – Esquema ilustrativo dos objetivos da tese. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Até onde temos conhecimento, esse foi o primeiro estudo a realizar análise proteômica 

da fração mitocondrial muscular após uma sessão de EFA. Demonstramos que essa abordagem 

exploratória é uma interessante estratégia para a descoberta de novos alvos envolvidos na 

modulação aguda e/ou crônica da função mitocondrial, auxiliando assim na caracterização dos 

mecanismos moleculares envolvidos nos benefícios à saúde induzidos pelo EFA.  

Num primeiro estudo, utilizamos os resultados de proteômica para procurar por 

proteínas envolvidas na ativação da mitofagia durante o EFA. A partir desse estudo, propomos 

que as proteínas Phb2 e Mief2 podem acumular em mitocôndrias danificadas durante o EFA e 

colaborar para o recrutamento de LC3 e da maquinaria autofágica para a organela, auxiliando 

no controle de qualidade e adaptação mitocondrial induzidos pelo EFA. 

Em segundo estudo, tivemos como objetivo identificar nos resultados de proteômica, 

possíveis reguladores de transcrição gênica envolvidos na adaptação mitocondrial induzida pelo 

EFA. Dessa maneira, identificamos que a proteína Spryd4, cuja função não havia sido estudada 

até então, parece aumentar na fração mitocondrial muscular durante o EFA, onde pode exercer 

importante papel na função mitocondrial e no metabolismo de substratos energéticos.  

Assim, concluímos que os alvos aqui identificados podem dar início a novas linhas de 

pesquisa que irão auxiliar na compreensão de novos mecanismos relacionados ao aumento da 

capacidade oxidativa induzida pelo EFA. Isso ampliará o conhecimento das bases celulares e 

moleculares da fisiologia do exercício, dando suporte científico para a recomendação da prática 

regular de exercício físicos para a saúde. Por além disso, novos mecanismos, quando 

desvendados, podem auxiliar no desenvolvimento de intervenções farmacológicas, com o 

intuito de mimetizar e/ou maximizar alguns dos efeitos benéficos do EFA, principalmente em 

doenças crônico degenerativas onde a prática de EFA é proscrita ou ainda não pode ser 

recomendada.  
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