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RESUMO 

 

BECHARA, L.R.G. Contribuição do complexo enzimático NADPH oxidase na 

atrofia muscular de ratos infartados: influência do treinamento físico aeróbico. 

2012. 147 f. Tese (Doutorado) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 

 

Em quadros mais avançados da insuficiência cardíaca (IC), além do 

comprometimento do miocárdio, observa-se uma importante perda de massa 

muscular esquelética, a qual contribui para o mau prognóstico e morbimortalidade 

dos pacientes. As espécies reativas de oxigênio (ROS) parecem estar diretamente 

envolvidas no desenvolvimento e progressão da atrofia muscular em doenças 

crônico-degenerativas. De fato, já é sabido que a IC está associada ao estresse 

oxidativo na musculatura esquelética, o qual parece contribuir para o catabolismo 

proteico culminando em atrofia muscular na síndrome, apesar desta relação de causa 

e efeito ainda ser pouco investigada. No entanto, as fontes envolvidas na produção 

exacerbada de ROS na musculatura esquelética em ratos com infarto do miocárdio 

ainda não foram caracterizadas. Como a NADPH oxidase é um complexo enzimático 

especializado em produzir ROS, e sabendo que esta família de enzimas pró-

oxidantes é ativada for agentes pró-inflamatórios e alguns agonistas de receptores 

acoplados à proteína G que estão aumentados na IC, na primeira parte do projeto de 

pesquisa testou-se a hipótese de que as NADPH oxidases estariam hiperativadas 

nos músculos plantar e sóleo de ratos submetidos ao infarto do miocárdio, 

contribuindo para um quadro de estresse oxidativo e consequente hiperativação do 

sistema proteolítico ubiquitina proteassoma (SUP), culminando assim na atrofia deste 

tecido. Para testar esta hipótese, ratos Wistar foram submetidos à cirurgia de infarto 

do miocárdio ou Sham e, quatro semanas pós-cirurgias, foram submetidos a oito 

semanas de tratamento com uma substância inibidora da NADPH oxidase 

(apocinina) ou placebo. Foram quantificados nos músculos plantar e sóleo: níveis de 

mRNA de componentes da família Nox da NADPH oxidase presentes no tecido 

muscular, bem como a atividade desse complexo enzimático; marcadores de 

estresse oxidativo; atividade de enzimas antioxidantes e concentração total de 

glutationa; níveis de mRNA de componentes do SUP e atividade do proteassoma; e o 



 

 

 

trofismo muscular (Subprojeto 1). A  segunda parte deste projeto testou a hipótese de 

que o treinamento físico aeróbico (TFA) previniria a hiperativação das NADPH 

oxidases na musculatura esquelética de ratos submetidos ao infarto do miocárdio, 

contribuindo para uma diminuição do quadro de estresse oxidativo e menor ativação 

do SUP, prevenindo assim a atrofia deste tecido. Para testar esta hipótese, ratos 

Sham e infartados foram submetidos a oito semanas de TFA ou permaneceram 

sedentários (Subprojeto 2). As variáveis estudadas foram as mesmas relacionadas 

ao subprojeto 1. Os resultados do subprojeto 1 demonstraram que o infarto do 

miocárdio em ratos promove atrofia do músculo plantar desencadeada em parte pela 

ativação da NADPH oxidase, promovendo uma maior produção de ROS e 

consequente hiperativação do SUP. Além disso, o infarto do miocárdio promove 

atrofia do músculo sóleo, a qual também está associada a um aumento dos níveis de 

ROS e da atividade do proteassoma, porém independente da ativação  da NADPH 

oxidase. Em relação ao subprojeto 2, nossos dados também demonstram que o TFA 

previne parcialmente a atrofia do músculo plantar de ratos infartados, prevenindo a 

hiperativação da NADPH oxidase e a hiperativação do SUP induzida pelo infarto do 

miocárdio. Essa intervenção não farmacológica também previne a atrofia do músculo 

sóleo dos ratos infartados associada à redução das ROS e à redução da 

hiperativação do SUP induzida pelo infarto do miocárdio, porém de forma 

independente da atividade do complexo enzimático NADPH oxidase. Dessa forma, 

concluímos que a NADPH oxidase está envolvida de maneira músculo-específica 

com a produção de ROS levando a ativação do SUP e à atrofia muscular associada 

ao infarto crônico do miocárdio. O TFA é capaz de prevenir a atrofia muscular 

esquelética induzida pelo infarto do miocárdio associada a redução das ROS em 

ambos os músculos estudados. No musculo plantar, esta resposta esta relacionada a 

uma redução na hiperativação do complexo enzimático NADPH oxidase, ressaltando 

a contribuição desse complexo para a geração de ROS em músculos glicolíticos de 

ratos infartados. O TFA consiste em importante ferramenta não farmacológica agindo 

na homeostase redox e proteica no musculo esquelético de ratos infartados. 

 

Palavras-chave: infarto do miocárdio, atrofia muscular, NADPH oxidase, estresse 

oxidativo, treinamento físico aeróbico. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

BECHARA, L.R.G. Contribution of NADPH oxidase enzyme complex in muscle 

atrophy of infarcted rats: role of aerobic exercise training. 2012. 147 f. Tese 

(Doutorado) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 

 

Although heart failure (HF) is a syndrome of cardiac origin, it promotes 

significant skeletal muscle atrophy in more advanced stages, which contributes to 

poor prognosis and increased mortality rate. Reactive oxygen species (ROS) seem to 

be directly involved in the development and progression of muscle atrophy in chronic 

degenerative diseases. In fact, HF is associated with skeletal muscle oxidative 

stress, which seems to contribute to protein catabolism and muscle atrophy. 

However, it is important to highlight that the sources involved in the exacerbated 

skeletal muscle ROS production in HF have not been characterized yet. NADPH 

oxidase enzyme complex is an important source of ROS production activated by 

proinflammatory cytokines and some G-protein-coupled receptors, which are 

increased in HF. Therefore, in the first part of the thesis, we tested whether NADPH 

oxidases would be overactivated in plantaris and soleus muscles of rats submitted to 

myocardial infarction, thus contributing to oxidative stress and consequent ubiquitin 

proteasome proteolytic system (UPS) hyperactivation, ultimately leading to muscle 

atrophy. To test this hypothesis, Wistar rats underwent myocardial infarction or Sham 

surgery and, four weeks post-surgery, rats underwent eight weeks of treatment with 

an NADPH oxidase inhibitor (apocynin) or placebo. It was quantified in plantaris and 

soleus muscles: mRNA levels of skeletal muscle-NOX family, as well as NADPH 

oxidase activity; oxidative stress markers; antioxidant enzymes activity and total 

glutathione concentration; mRNA levels of UPS components and proteasome activity; 

and muscle trophicity (Subproject 1). In the second part of the thesis we tested 

whether aerobic exercise training (AET) would prevent NADPH oxidases overactivity 

in plantaris and soleus muscles of rats submitted to myocardial infarction, thus 

decreasing oxidative stress and UPS hyperactivation, preventing skeletal muscle 

atrophy. To test this hypothesis, Sham and infarcted rats underwent eight weeks of 

AET or remained sedentary (Subproject 2). The variables studied were the same as 



 

 

 

in Subproject 1. The results of the subproject 1 demonstrated that myocardial 

infarction in rats induces plantaris muscle atrophy triggered in part by overactivation 

of NADPH oxidase promoting increased ROS production paralleled by UPS 

hyperactivation. Moreover, myocardial infarction induced soleus muscle atrophy, 

which was also associated with increased ROS levels and proteasome overactivity, 

but independently of NADPH oxidase activation. Regarding the subproject 2, our 

data showed that AET partially prevented plantaris muscle atrophy in infarcted rats, 

preventing myocardial infarction-induced NADPH oxidase hyperactivation and UPS 

hyperactivation. AET also prevented soleus muscle atrophy in infarcted rats, which 

was associated with a ROS levels reduction and prevention of myocardial infarction-

induced UPS hyperactivation, but independently of NADPH oxidase activity. 

Collectively, our data give support for the involvement of NADPH oxidase as a source 

of ROS production leading to UPS activation and skeletal muscle atrophy associated 

with chronic myocardial infarction, however this occurs in a muscle specific pattern. 

AET prevents myocardial infarction-induced skeletal muscle atrophy and exacerbated 

ROS levels in both plantaris and soleus muscles. In plantaris muscle, this response is 

related to a prevention of NADPH oxidase hyperactivation, highlighting the 

contribution of this enzyme complex to ROS production in glycolytic muscles of 

infarcted rats. Finally, AET is an important nonpharmacologic tool acting in skeletal 

muscle redox and protein homeostasis of infarcted rats. 

 

Key-words: myocardial infarction, muscle atrophy, NADPH oxidase, oxidative stress, 

aerobic exercise training 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa que envolve múltiplos 

sistemas e mecanismos compensatórios neuro-hormonais, acompanhada de altos 

índices de morbidade e mortalidade, e caracterizada por sintomas como fadiga, 

dispnéia, e intolerância aos esforços físicos (LUNDE et al., 2001; CRIMI et al., 2009), 

os quais reduzem consideravelmente a autonomia e qualidade de vida destes 

pacientes (WILSON et al., 1999).  

Dentre as principais etiologias da IC destaca-se o infarto do miocárdio (IM), 

que é caracterizado pelo suprimento insuficiente de sangue ao músculo cardíaco, 

causando elevação da pressão de enchimento ventricular, morte do tecido e severa 

disfunção cardíaca (HEART FAILURE SOCIETY OF, 2006; ZANNAD et al., 2008). O 

IM também pode repercutir sistemicamente em vários tecidos do organismo, como a 

musculatura esquelética (SIMKO e SIMKO, 1996; GORDON e VOIPIO-PULKKI, 

1997), promovendo importantes alterações morfofuncionais capazes de agravar o 

prognóstico da síndrome da IC, uma vez que a capacidade funcional dos pacientes 

depende em grande parte do bom funcionamento do sistema muscular esquelético 

(CLARK, POOLE-WILSON e COATS, 1996; MIDDLEKAUFF, 2010). 

De fato, algumas alterações morfofuncionais da musculatura esquelética já 

são bem conhecidas em pacientes com IC, como rarefação capilar, redução da 

densidade mitocondrial, diminuição da atividade de enzimas oxidativas, predomínio 

das fibras musculares do tipo II (brancas/rápidas/glicolíticas) em relação às do tipo I 

(vermelhas/lentas/oxidativas), e atrofia muscular (DREXLER et al., 1992; 

MIDDLEKAUFF, 2010). Dentre estas alterações apresentadas, a atrofia muscular 

vem se destacando na literatura desde que Anker et al. (1997) observaram que 

pacientes com insuficiência cardíaca e caquéticos apresentavam maior taxa de 

mortalidade quando comparados a pacientes não-caquéticos, sugerindo que a 

caquexia seria um preditor independente de mortalidade na insuficiência cardíaca. 

A atrofia muscular resulta de uma proteólise aumentada associada à síntese 

proteica diminuída, culminando no catabolismo proteico, onde inúmeros sistemas 

proteolíticos contribuem para a degradação de proteínas celulares. Dentre esses 

sistemas, o sistema ubiquitina-proteassoma é considerado o principal envolvido 

neste quadro catabólico (TISDALE, 2005; VENTADOUR e ATTAIX, 2006), uma vez 
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que o mesmo é responsável por clivar cerca de 90% das proteínas citosólicas 

(SOLOMON e GOLDBERG, 1996). Além disso, as espécies reativas de oxigênio 

parecem estar diretamente envolvidas no desenvolvimento e progressão da atrofia 

muscular, já que foi demonstrado que o tratamento com antioxidantes atenua a 

perda de massa muscular em modelos animais (MCCLUNG et al., 2007; GUARNIER 

et al., 2010), ao passo que a exposição de miotubos musculares esqueléticos ao 

estresse oxidativo aumenta a degradação proteica (GOMES-MARCONDES e 

TISDALE, 2002; RUSSELL, ELEY e TISDALE, 2007), que parece estar diretamente 

relacionada ao aumento da expressão de importantes componentes do sistema 

ubiquitina-proteassoma (LI et al., 2003; SHANG e TAYLOR, 2011). 

Alguns estudos do nosso grupo de pesquisa e de outros grupos demonstram 

que, tanto em humanos (LI et al., 2003; LINKE et al., 2005; SHANG e TAYLOR, 

2011; CUNHA et al., 2012; GIELEN et al., 2012) quanto em modelos animais 

(COIRAULT et al., 2007; BACURAU et al., 2009; OHTA et al., 2011; CUNHA et al., 

2012), a IC está associada ao estresse oxidativo na musculatura esquelética, o qual 

parece contribuir para a atrofia e disfunção muscular na síndrome, apesar desta 

relação causa-efeito ser ainda pouco investigada. Além disso, as fontes envolvidas 

nessa produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio observada na 

musculatura esquelética na IC ainda não foram caracterizadas. 

Como a NADPH oxidase é um complexo enzimático especializado em 

produzir espécies reativas do oxigênio (BEDARD e KRAUSE, 2007) e também é 

expresso na musculatura esquelética (AL GHOULEH et al., 2011), e sabendo que 

essa família de enzimas pró-oxidantes é ativada por agentes pró-inflamatórios, como 

o TNF-α, e alguns agonistas de receptores acoplados à proteína G, como 

angiotensina II e noradrenalina, os quais estão todos aumentados na IC (MURDOCH 

et al., 2006), consideramos a hipótese de que este complexo enzimático poderia 

contribuir para o quadro de atrofia muscular na síndrome.  

Portanto, a primeira parte deste projeto foi desenvolvida para testar a hipótese 

de que as NADPH oxidases estariam hiperativadas nos músculos plantar e sóleo de 

ratos submetidos ao infarto do miocárdio, contribuindo para um quadro de estresse 

oxidativo e consequente hiperativação do sistema ubiquitina-proteassoma (SUP), 

culminando assim na atrofia deste tecido, como ilustrado na FIGURA 1. 
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FIGURA 1. Representação ilustrativa da hipótese de que as NADPH oxidases estariam hiperativadas 
na musculatura esquelética de ratos submetidos ao infarto do miocárdio, contribuindo para um quadro 
de estresse oxidativo e consequente hiperativação do sistema ubiquitina-proteassoma (SUP), 
culminando assim na atrofia deste tecido. 

  

O treinamento físico aeróbico é atualmente recomendado para o tratamento e 

prevenção da IC, além de consistir em um estímulo mecânico muito importante para 

a manutenção da massa muscular (SCHULZE et al., 2002; ADAMS, DORING e 

SCHULER, 2008). Além disso, o treinamento físico aeróbico também é capaz de 

diminuir marcadores de estresse oxidativo muscular em modelos experimentais de 

atrofia muscular (KACZOR et al., 2007; BACURAU et al., 2009; CHEN et al., 2011), 

sugerindo que esta intervenção possa resultar em uma diminuição da ativação da via 

do NF-кB e atenuar a perda de massa muscular promovida pela ativação 

exacerbada do sistema proteolítico ubiquitina-proteassoma (MESSINA et al., 2006; 

BAR-SHAI et al., 2008). Portanto, é também importante conhecer como o complexo 

enzimático NADPH oxidase, bem como o sistema ubiquitina-proteassoma, 

respondem a este estímulo fisiológico crônico (treinamento físico) na musculatura 

esquelética de ratos infartados. 

Assim, a segunda parte deste projeto foi desenvolvida para testar a hipótese 

de que o treinamento físico aeróbico previniria a hiperativação das NADPH oxidases 
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nos músculos plantar e sóleo de ratos submetidos ao infarto do miocárdio, 

contribuindo para uma diminuição do quadro de estresse oxidativo e menor ativação 

do sistema ubiquitina-proteassoma (SUP), prevenindo assim a atrofia deste tecido. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Fisiopatologia da insuficiência cardíaca 

 

Segundo a Sociedade Americana de Insuficiência Cardíaca, apesar dos 

avanços no diagnóstico e terapia, a IC continua sendo um primordial e crescente 

problema da sociedade americana (LINDENFELD et al., 2010). No Brasil, conforme 

relatado na III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica, a IC também 

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

prevalência crescente e a morbimortalidade associada (BOCCHI et al., 2009). Dados 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS) apontam que em 2007 ocorreram 308.466 

óbitos no Brasil devido a doenças do aparelho circulatório, representando 

aproximadamente 30% do total de óbitos no país naquele ano, sendo que a IC é a 

via final comum da maioria destas doenças. O problema tende a se agravar com o 

envelhecimento populacional, uma vez que a IC, já há algum tempo, tem sido a 

principal causa de internação de pacientes a partir dos 65 anos, de acordo com o 

DATASUS (ARAUJO et al., 2005).  

A IC é definida pela Sociedade Americana de Insuficiência Cardíaca como 

uma síndrome causada por disfunção cardíaca, geralmente resultando da perda ou 

disfunção do miocárdio, caracterizada tanto pela dilatação ou hipertrofia do 

ventrículo esquerdo ou ambos. Se a disfunção é primeiramente sistólica e/ou 

diastólica, leva a anormalidades circulatórias e neuro-hormonais, geralmente 

resultando em sintomas característicos como retenção de fluidos, dispnéia e fadiga, 

especialmente ao esforço (LINDENFELD et al., 2010). 

Dentre as principais etiologias da IC destaca-se o infarto do miocárdio (IM), 

que é caracterizado pelo suprimento insuficiente de sangue ao músculo cardíaco, 

causando elevação da pressão de enchimento ventricular, morte do tecido e severa 

disfunção cardíaca (HEART FAILURE SOCIETY OF, 2006; ZANNAD et al., 2008). O 

IM também pode repercutir sistemicamente em vários tecidos do organismo, como a 

musculatura esquelética (SIMKO e SIMKO, 1996; GORDON e VOIPIO-PULKKI, 

1997), promovendo importantes alterações morfofuncionais capazes de agravar o 

prognóstico da síndrome da IC. Devido a esta importante prevalência da etiologia 

isquêmica na IC, o IM em animais é o modelo experimental mais utilizado para se 
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estudar alterações fisiopatológicas decorrentes da oclusão coronariana (ZORNOFF 

et al., 2009). 

Na IC, observam-se alterações hemodinâmicas centrais, como diminuição do 

débito cardíaco durante o exercício físico ou, em casos graves, no repouso, a 

elevação da pressão de enchimento ventricular esquerdo e o aumento dos volumes 

sistólico e diastólico final, levando ao aumento da massa ventricular e a elevação da 

pressão pulmonar (JN, 1997; SJ, 2009). Em adição a essas anormalidades 

hemodinâmicas centrais, a IC está associada a alterações periféricas secundárias, 

como mudanças no metabolismo energético e desarranjo estrutural do músculo 

esquelético, diminuição na vasodilatação arterial e retenção de fluidos quando no 

estágio congestivo da síndrome. Essas alterações fundamentam os sintomas 

clássicos da IC, como fadiga, dispnéia e intolerância aos esforços, que cronicamente 

contribuem ainda mais para agravar o quadro e piorar o prognóstico do paciente 

(MEDEIROS et al., 2010).  

 

2.2.  Alterações musculares esqueléticas na insuficiência cardíaca 

 

Apesar de a IC ser uma síndrome de origem cardíaca, estudos demonstraram 

haver baixa correlação entre as variáveis hemodinâmicas e a capacidade de 

realização de exercícios físicos (MARANTZ et al., 1988; JONDEAU et al., 1992). 

Além disso, não foi observada melhora da capacidade física por meio de 

manipulações farmacológicas que acarretassem em aumento da função cardíaca em 

pacientes com IC (FRANCIOSA, PARK e LEVINE, 1981; MASKIN et al., 1983; 

MANCINI et al., 1990) bem como pelo incremento do fluxo sanguíneo muscular 

através da valvuloplastia percutânea por balão em pacientes com estenose mitral 

(MARZO, HERRMANN e MANCINI, 1993), o que sugeriu haver alterações 

intrínsecas importantes na musculatura esquelética que poderiam contribuir com o 

quadro de intolerância aos esforços em pacientes com IC. 

De fato, várias alterações morfofuncionais intrínsecas da musculatura 

esquelética foram observadas e já são bem conhecidas em pacientes com IC, como 

rarefação capilar, redução da densidade mitocondrial, diminuição da atividade de 

enzimas oxidativas, predomínio das fibras musculares do tipo II 

(brancas/rápidas/glicolíticas) em relação às do tipo I (vermelhas/lentas/oxidativas), 
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aumento da apoptose e atrofia muscular (DREXLER et al., 1992; MIDDLEKAUFF, 

2010; REHN et al., 2012), de forma que nem sempre todas estas alterações se 

manifestam em conjunto. 

Existem alguns estudos que também demonstram aumento na expressão de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α) na musculatura esquelética em modelo 

experimental (SCHULZE et al., 2003) e em pacientes com IC (GIELEN et al., 2003; 

LINKE et al., 2005), e outros estudos que identificaram a presença de estresse 

oxidativo neste tecido também em modelos animais (COIRAULT et al., 2007; 

BACURAU et al., 2009; OHTA et al., 2011; CUNHA et al., 2012) e pacientes com a 

síndrome (LINKE et al., 2005; CUNHA et al., 2012). No entanto, apesar de ser 

proposta uma importante relação entre estes marcadores e as alterações 

morfofuncionais do músculo esquelético observadas na IC, não há na literatura 

estudos que demonstrem uma relação causal entre essas variáveis.  

Dentre as alterações intrínsecas da musculatura esqueléticacabe ressaltar a 

atrofia muscular que ganhou destaque na literatura desde que ANKER et al. (1997) 

observaram que pacientes com insuficiência cardíaca caquéticos apresentam maior 

taxa de mortalidade quando comparados a pacientes não-caquéticos, sugerindo que 

a caquexia é um preditor independente de mortalidade em portadores de 

insuficiência cardíaca. Em função disso, torna-se fundamental investigar estratégias 

que previnam ou atenuem a atrofia muscular na síndrome.  

 

2.2.1.  Atrofia muscular esquelética 

 

A atrofia muscular é comum a várias doenças sistêmicas como câncer, AIDS, 

insuficiência renal, diabetes, tuberculose, e a insuficiência cardíaca, além do trauma 

severo e queimadura, sendo que, independente da origem, este quadro é 

caracterizado por diminuição do conteúdo proteico, do diâmetro da fibra muscular, 

da produção de força e da resistência à fadiga (TISDALE, 2005; SUKHANOV et al., 

2011). 

Este estado de atrofia muscular resulta de uma proteólise aumentada 

associada à síntese proteica reduzida, culminando no catabolismo proteico, onde 

inúmeros sistemas proteolíticos contribuem para a degradação de proteínas 

celulares.  
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Os principais processos responsáveis pela proteólise muscular esquelética 

incluem a via autofágica/lisossomal, as proteases ativadas por cálcio (calpaínas), e a 

via proteolítica dependente de ATP (sistema ubiquitina-proteassoma). Esses 

sistemas trabalham mais em harmonia do que individualmente no processo de 

degradação proteica (POWERS, KAVAZIS e MCCLUNG, 2007). Enquanto as 

proteases lisossomais são as principais responsáveis pela degradação de proteínas 

de membrana e organelas, como receptores, canais iônicos e mitocôndria, as 

calpaínas são responsáveis pelo desarranjo das miofibrilas, liberando estas 

proteínas para serem ubiquitinadas (HASSELGREN, WRAY e MAMMEN, 2002). Já 

o sistema ubiquitina-proteassoma (SUP) assume papel fundamental na degradação 

de proteínas citosólicas, já que este recebe os substratos dos outros sistemas.  

O SUP é constituído de uma cascata de reações enzimáticas altamente 

organizadas que seleciona, marca e degrada proteínas alvo. Inicialmente, uma 

proteína ativadora (E1) utiliza ATP para ativar a ubiquitina. A ubiquitina ativada é 

transferida para E2 (proteína carreadora) que conjuga as ubiquitinas em um 

processo de poliubiquitinas. Em seguida, E3 (proteína ligase) liga as ubiquitinas 

conjugadas à proteína alvo. As E3 ligases são componentes chave do SUP, onde as 

mais expressas na musculatura esquelética são atrogin, MuRF e E3α (LECKER et 

al., 2004). Quando a proteína alvo é ligada às ubiquitinas conjugadas pelas E3 

ligases, esta é reconhecida pelo proteassoma 26S e degradada em pequenos 

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

Esse sistema é indicado como o principal envolvido na atrofia muscular em 

diversas doenças crônico-degenerativas (SUKHANOV et al., 2011), onde se observa 

aumento da expressão dede RNA mensageiro e proteínas de algumas E3 ligases 

(atrogin e MuRF) (BODINE et al., 2001; GOMES et al., 2001; STEVENSON et al., 

2003), bem como das subunidades 20S α e β do proteassoma e de sua subunidade 

19S reguladora (LECKER et al., 1999; PRICE, 2003; TISDALE, 2005), sendo que 

uma maior ativação do SUP associada à atrofia e disfunção muscular esquelética 

também foi observada em modelos experimentais de IC (LI et al., 2007; VAN HEES 

et al., 2008; CARVALHO et al., 2010). 

Assim, uma parte deste projeto foi voltada para avaliar se a via de 

degradação proteica ubiquitina-proteassoma está ativada e contribui para a atrofia 

muscular em um modelo experimental de infarto do miocárdio. Além disso, como o 
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treinamento físico é um importante componente na manutenção da massa muscular 

em pacientes com insuficiência cardíaca (ADAMS, DORING e SCHULER, 2008), 

avaliamos também o efeito desta intervenção não farmacológica nesta via 

proteolítica. 

 

2.3.  Papel das espécies reativas de oxigênio na atrofia muscular 

 

As espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive oxygen species) 

são pequenas moléculas derivadas do oxigênio, que incluem radicais livres como o 

superóxido (O2
•-), hidroxila (•OH), peroxila (RO2

•), e alcoxil (RO•), e também espécies 

não radicalares que são agentes oxidantes e/ou agentes facilmente convertidos em 

radicais, como o peróxido de hidrogênio (H2O2), ozônio (O3) e oxigênio singlete (1O2) 

(HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2007).  

A geração de ROS pode ocorrer como um subproduto de outras reações 

biológicas da mitocôndria, peroxissomos, citocromo P-450 e outros elementos 

celulares, bem como por sistemas que geram ROS não como um subproduto, mas 

sim pela própria função primária deste sistema enzimático, como é o caso da família 

das NADPH oxidases (BEDARD e KRAUSE, 2007). Já a remoção de ROS ocorre 

por um sistema complexo e finamente organizado de defesa antioxidante composto 

principalmente pelas enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e 

glutationa peroxidase (GPx), e também pelo tripeptídeo glutationa (GSH), que 

apresenta propriedades redutoras por conter o aminoácido cisteína, sendo 

considerado o agente redutor citosólico mais importante das células (HALLIWELL e 

GUTTERIDGE, 2007). O desequilíbrio entre a produção de oxidantes e a defesa 

antioxidante em favor dos oxidantes, levando a um desarranjo da sinalização e do 

controle redox e/ou dano molecular, é o que é atualmente definido como estresse 

oxidativo (JONES, 2006). 

Atualmente, já é sabido que as ROS também são produzidas no músculo 

esquelético, tanto no repouso quanto durante o processo de contração muscular, 

servindo como segundos mensageiros nas vias de sinalização celular que regulam 

tanto processos fisiológicos normais quanto processos patológicos (REID, 2001). 

Além disso, alguns estudos têm demonstrado um aumento na produção de ROS e 

em marcadores de estresse oxidativo em alguns modelos de atrofia muscular 
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(KONDO, MIURA e ITOKAWA, 1991; LAWLER, SONG e DEMAREE, 2003; 

BACURAU et al., 2009), ao passo que essa perda de massa muscular parece ser 

prevenida pela administração de antioxidantes exógenos (APPELL, DUARTE e 

SOARES, 1997; BETTERS et al., 2004; MCCLUNG et al., 2007; GUARNIER et al., 

2010), sendo que dois sistemas pró-oxidantes (NADPH oxidase e mitocôndria) são 

sugeridos como as principais fontes de ROS em músculos atrofiados (SUKHANOV 

et al., 2011). 

Três mecanismos foram postulados por POWERS, KAVAZIS e DERUISSEAU 

(2005) pelo qual o estresse oxidativo na musculatura esquelética poderia aumentar a 

proteólise e atrofia muscular: (1) o estresse oxidativo leva a uma sobrecarga de 

cálcio e ativação de proteases ativas por cálcio, como calpaínas; (2) o estresse 

oxidativo ativa caspase-3 e por meio desse mecanismo estimula o sistema 

proteassoma 20S; (3) o estresse oxidativo aumenta a expressão de atrogin e MuRF 

e consequentemente ativa o sistema proteassomal. 

Além disso, posteriormente foi sugerido que uma das vias que intermedeia 

essa relação é a ativação do fator nuclear kappa B (NF-кB) (POWERS, KAVAZIS e 

MCCLUNG, 2007), que é um fator de transcrição redox sensível capaz de aumentar 

a expressão de importantes componentes do sistema ubiquitina-proteassoma (LI et 

al., 1998; WYKE, RUSSELL e TISDALE, 2004). 

No entanto, até a presente data não é totalmente compreendido como as 

ROS contribuem para o desenvolvimento e progressão da atrofia muscular, 

principalmente no que diz respeito à atrofia muscular induzida por infarto do 

miocárdio. 

Por outro lado, sabe-se que o treinamento físico aeróbico é capaz de diminuir 

marcadores de estresse oxidativo muscular em modelos experimentais de atrofia 

muscular (KACZOR et al., 2007; BACURAU et al., 2009), podendo resultar em uma 

restauração do aumento da ativação da via do NF-кB e atenuar a perda de massa 

muscular pelo sistema ubiquitina-proteassoma (MESSINA et al., 2006; BAR-SHAI et 

al., 2008).  Assim, outra parte deste projeto foi voltada para verificar se a atrofia 

muscular de ratos infartados é acompanhada por um aumento de marcadores de 

estresse oxidativo e da ativação da via do NF-кB na musculatura esquelética. Além 

disso, verificamos também qual o efeito do treinamento físico moderado nessas 

variáveis.  
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2.3.1.  NADPH oxidases e atrofia muscular esquelética 

 

As NADPH oxidases constituem complexos enzimáticos transmembrana, cuja 

função biológica é gerar ROS pela transferência de elétrons do doador NADPH (ou 

em alguns casos NADH) para o oxigênio molecular (BEDARD e KRAUSE, 2007; AL 

GHOULEH et al., 2011). A NADPH oxidase é composta por seis subunidades: duas 

proteínas transmembrana (p22phox e gp91phox), que formam o flavocitocromo b558 

e são formadoras do sítio catalítico da enzima, três proteínas citosólicas (p47phox, 

p67phox, p40phox – phox de “phagocyte oxidase”) e uma GTPase (Rac1 ou Rac2). 

A separação destes dois grupos de componentes em compartimentos distintos 

garante a regulação do complexo enzimático, e a ativação da enzima se dá pela 

fosforilação da proteína citoplasmática p47phox, levando todo o complexo 

citoplasmático a migrar para a membrana e se associar ao citocromo b558 

(BEDARD e KRAUSE, 2007). 

Por muito tempo acreditou-se que a NADPH oxidase fosse exclusiva de 

fagócitos, mas nos últimos anos, seis homólogos da gp91phox/Nox2 foram 

encontrados em células não fagocíticas e denominados Nox1, Nox3, Nox4, Nox5 

(NADPH oxidase 1, 2, 3, 4 e 5), DUOX1 e DUOX2 (dual oxidase 1 e 2); sendo que 

na nova terminologia, a gp91phox é denominada Nox2 e serviu de protótipo para 

seus homólogos (BEDARD e KRAUSE, 2007). Estes sete complexos constituem 

então a família Nox das enzimas NADPH oxidases, sendo que existem diferenças 

significantes entre estes tipos celulares, como as subunidades estruturais, a 

preferência por substratos e o tempo de atividade (GRIENDLING, SORESCU e 

USHIO-FUKAI, 2000). 

Combinando com a localização diversificada das enzimas Nox na célula e a 

sua justaposição com vias de sinalização específicas, a regulação fina das 

atividades destes complexos enzimáticos fornece uma modulação precisa dos níveis 

de ROS para controlar os eventos de sinalização celular dependentes destas 

espécies químicas (AL GHOULEH et al., 2011). 

Estudos recentes sugerem um papel da NADPH oxidase na musculatura 

esquelética, onde já foram identificadas neste tecido as isoformas Nox4 (CHENG et 

al., 2001; SPURNEY et al., 2008) e Nox2 (CHENG et al., 2001; JAVESGHANI et al., 

2002; RUSH et al., 2005; HIDALGO et al., 2006; SPURNEY et al., 2008; AL 
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GHOULEH et al., 2011), além das subunidades p22phox, p47phox e p67phox 

(JAVESGHANI et al., 2002). Além disso, essas enzimas Nox no músculo esquelético 

parecem estar estrategicamente associadas ao retículo sarcoplasmático (XIA et al., 

2003) e ao túbulo T das membranas (JAVESGHANI et al., 2002; HIDALGO et al., 

2006). 

É interessante notar que parece haver uma dependência do complexo 

NADPH oxidase na degradação proteica de miotubos musculares esqueléticos pelo 

sistema ubiquitina-proteassoma devido a uma maior ativação da via NF-кB 

(RUSSELL, ELEY e TISDALE, 2007), o que sugere uma relação importante desse 

complexo enzimático com a atrofia muscular esquelética. De fato, Whitehead et al. 

(2010) (WHITEHEAD et al., 2010) encontraram aumento da expressão de 

subunidades da NADPH oxidase e aumento da produção de ROS por esse 

complexo enzimático na musculatura esquelética de camundongos com distrofia 

muscular (mdx). Além disso, um estudo recente (SEMPRUN-PRIETO et al., 2011) 

demonstrou que a indução de atrofia muscular esquelética por meio da infusão 

crônica de angiotensina II (Ang II) em animais estava diretamente relacionada a um 

aumento na produção de ROS pela NADPH oxidase, já que a inibição desse 

complexo com apocinina preveniu o aumento da produção de ROS. Além disso, a 

atrofia muscular mediada por Ang II foi bastante atenuada em animais que não 

expressavam p47phox, proteína chave da ativação da NADPH oxidase. 

Apesar de poucos estudos sugerirem a participação importante do complexo 

enzimático NADPH oxidase no desenvolvimento da atrofia muscular esquelética, 

nenhum estudo foi ainda conduzido para avaliar a contribuição do complexo na 

atrofia muscular de ratos infartados. 

Como as NADPH oxidases são ativadas for agentes pró-inflamatórios (TNF-α, 

IL-6, etc.) e alguns agonistas de receptores acoplados à proteína G (angiotensina II, 

noradrenalina, endotelina-1, etc.) que estão aumentados na insuficiência cardíaca 

(MURDOCH et al., 2006), supomos que este complexo possa contribuir para o 

quadro de atrofia muscular na síndrome. Assim, outra parte deste projeto foi voltada 

para avaliar a participação dos complexos enzimáticos NADPH oxidases na atrofia 

muscular esquelética de animais infartados, bem como sua participação na ativação 

da via NF-кB e sistema ubiquitina-proteassoma. Além disso, verificamos o 

comportamento destas enzimas sob estímulo fisiológico do treinamento físico. 
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2.4.  Apocinina e insuficiência cardíaca 

 

Uma das ferramentas utilizadas no presente projeto para avaliar a 

contribuição das NADPH oxidases na atrofia muscular induzida pelo infarto do 

miocárdio será a administração crônica de um inibidor deste complexo enzimático, a 

apocinina. 

Considerando o efeito deletério da produção exacerbada de ROS, o qual 

pode ser mediado pelas enzimas da família Nox, algumas substâncias têm sido 

estudadas como inibidores da NADPH oxidase (WILLIAMS e GRIENDLING, 2007). 

Entre estas substâncias, a apocinina tem sido o composto de escolha da grande 

maioria dos trabalhos que objetivam avaliar o envolvimento do complexo enzimático 

NADPH oxidase em modelos experimentais in vivo, já que pode ser administrada 

oralmente e sem apresentar toxicidade em doses já suficientes para inibir esse 

complexo enzimático (BEDARD e KRAUSE, 2007; WILLIAMS e GRIENDLING, 

2007; STEFANSKA e PAWLICZAK, 2008). 

A apocinina (4-hidroxi-3-metoxiacetofenona), composto pertencente à classe 

dos metóxi-catecóis, foi descrita pela primeira vez em 1883 por Schmiedeberg 

quando foi isolada das raízes da planta Apocynum cannabinum (maconha 

canadense). Em 1971, foi isolada das raízes da planta nativa do Himalaia Picrorhiza 

kurrooa, muito utilizada na medicina tradicional indiana (STEFANSKA e 

PAWLICZAK, 2008). Desde então, tem sido utilizada como um potente inibidor não 

tóxico da ativação do complexo enzimático NADPH oxidase em fagócitos e em 

células não fagocíticas, apesar de seu mecanismo de ação não ser completamente 

conhecido (BEDARD e KRAUSE, 2007; WILLIAMS e GRIENDLING, 2007; 

STEFANSKA e PAWLICZAK, 2008). 

Recentemente, alguns estudos também começaram a utilizar a apocinina 

como ferramenta para investigar a participação da NADPH oxidase em modelos 

experimentais de IC, onde efeitos importantes de prevenção da disfunção cardíaca 

(MATSUSHIMA et al., 2009; LIU et al., 2010) e da disfunção endotelial coronariana 

(ZHANG et al., 2009) foram encontrados nestes animais. Além disso, um único 

estudo bastante recente demonstrou que a atividade da NADPH oxidase está 

aumentada na musculatura esquelética de camundongos com IC induzida por infarto 

do miocárdio, e que o tratamento com apocinina foi capaz de abolir esse aumento de 
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atividade (OHTA et al., 2011). No entanto, a relação do aumento da atividade do 

complexo enzimático NADPH oxidase com alterações morfofuncionais da 

musculatura esquelética não foi avaliado neste e em outros estudos, e ainda não é 

conhecida na literatura. 

 

2.5.  Treinamento físico aeróbico e insuficiência cardíaca 

 

Durante os últimos anos, tem-se acumulado dados convincentes para os 

benefícios do treinamento físico na IC, demonstrando que o mesmo é uma estratégia 

terapêutica importante para o tratamento da síndrome (BRUM et al., 2011), não 

somente por promover importantes adaptações no controle neuro-hormonal 

(NEGRAO et al., 1993; ROVEDA et al., 2003) e na função cardíaca (ERBS et al., 

2003), mas também por provocar diferentes adaptações bioquímicas, estruturais e 

funcionais na musculatura esquelética, melhorando a tolerância aos esforços físicos, 

a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes (MEDEIROS et al., 2010; 

PIEPOLI et al., 2011). 

O treinamento físico aeróbico promove melhoras significativas na 

vasodilatação dependente do endotélio (ADAMOPOULOS et al., 1993; HORNIG, 

MAIER e DREXLER, 1996), e aumento da densidade capilar em pacientes com IC 

(SCARPELLI et al., 1999), além de aumentar a densidade mitocondrial, a atividade 

de enzimas oxidativas, e promover adaptações importantes na regulação da massa 

muscular dos pacientes, consequentemente contribuindo para a melhora da 

tolerância ao esforço (HAMBRECHT et al., 1997; MEDEIROS et al., 2010; PIEPOLI 

et al., 2011). 

Cabe ressaltar que o treinamento físico aeróbico também é capaz de diminuir 

o estresse oxidativo e a inflamação no músculo esquelético, diminuindo o nível de 

oxidação de biomoléculas e prevenindo algumas alterações morfofuncionais tanto 

em pacientes com IC (GIELEN et al., 2003; LINKE et al., 2005; GIELEN et al., 2012), 

quanto em modelos animais (NUNES et al., 2008), como também observado em 

estudos do nosso grupo (BACURAU et al., 2009; CUNHA et al., 2012). 

Como o treinamento físico aeróbico é atualmente recomendado para o 

tratamento e prevenção da IC e consiste em um estímulo mecânico muito importante 

para a manutenção da massa muscular (SCHULZE et al., 2002; ADAMS, DORING e 
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SCHULER, 2008), além de diminuir marcadores de estresse oxidativo em modelos 

animais de atrofia muscular (KACZOR et al., 2007; BACURAU et al., 2009; CHEN et 

al., 2011; CUNHA et al., 2012), foi também de nosso interesse investigar como o 

complexo enzimático NADPH oxidase responde a esse estímulo fisiológico crônico 

na musculatura esquelética de ratos infartados. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 

Estudar a contribuição do complexo enzimático NADPH oxidase na atrofia 

muscular de ratos infartados, e o efeito do treinamento físico aeróbico na ativação 

desse complexo enzimático e na regulação da massa muscular esquelética. 

 

3.2.  Específicos 

 

1- Estudar o papel da NADPH oxidase na ativação do sistema ubiquitina-

proteassoma e na atrofia muscular esquelética de ratos infartados. Para isso, 

avaliamos em ratos submetidos à cirurgia fictícia (Sham) ou infartados, tratados ou 

não-tratados com apocinina (substância que inibe a NADPH oxidase): 

• a função e a estrutura cardíacas; 

• o consumo máximo de oxigênio e a tolerância à realização de exercício 

físico progressivo em esteira rolante; 

• a expressão de RNA mensageiro de algumas isoformas da NADPH oxidase 

(Nox1, Nox2 e Nox4) e das subunidades p47phox e p22phox nos músculos plantar e 

sóleo; 

• a atividade do complexo enzimático NADPH oxidase nos músculos plantar e 

sóleo; 

• os produtos da oxidação da dihidroetidina nos músculos plantar e sóleo; 

• os níveis de hidroperóxidos lipídicos nos músculos plantar e sóleo; 

• a atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase, e a concentração 

de glutationa nos músculos plantar e sóleo; 

• a expressão de RNA mensageiro de alguns componentes do sistema 

ubiquitina-proteassoma (Atrogin, MuRF, e subunidades C5 e C2 do proteassoma) 

nos músculos plantar e sóleo; 
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• a atividade do proteassoma nos músculos plantar e sóleo; 

• a massa dos músculos plantar e sóleo; 

• a área de secção transversa das fibras tipo I e tipo II dos músculos plantar e 

sóleo; 

• a expressão proteica de NF-κB na fração nuclear dos músculos plantar e 

sóleo. 

 

2- Estudar o efeito do treinamento físico aeróbico na ativação da NADPH 

oxidase e do sistema ubiquitina-proteassoma na musculatura esquelética de ratos 

infartados e seu efeito na modulação da massa muscular desses animais. Para isso, 

avaliamos em ratos Sham ou infartados, treinados ou sedentários, os mesmos itens 

supracitados no objetivo específico 1. Além disso, incluímos a mensuração da 

atividade da enzima citrato sintase nos músculos plantar e sóleo, importante 

marcador de eficácia do treinamento físico aeróbico. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Amostra 

 

Foram estudados ratos machos (Wistar) provenientes do Biotério Central da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com oito semanas de idade 

no início do experimento, que permaneceram em gaiolas com quatro animais, onde 

foram alimentados com dieta laboratorial padrão (Nuvilab®CRU, Nuvital Nutrientes, 

Paraná, Brasil) e água ad libitum. A temperatura ambiente foi mantida entre 22-23ºC 

e foi adotado ciclo claro/escuro de 12 horas. Todos os experimentos propostos para 

o presente estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (CEP#2008/40). Os ratos 

foram distribuídos em grupos de acordo com os objetivos específicos do projeto 

(TABELA 1), e serão detalhados nos tópicos a seguir. 

 

Tabela 1: Grupos e número de animais utilizados para a obtenção dos resultados do 

presente projeto.  

 
 

Grupos 

Subprojeto 1:  
Sham  (-) 
apocinina   

(n=9) 
 

Sham  (+) 
apocinina  

(n=8) 
 

Infartados  (-) 
apocinina 

(n=11) 
 

Infartados  
(+) apocinina 

(n=11) 

Subprojeto 2:  
Sham 

Sedentários  
(n=9) 

 
Sham   

Treinados   
(n=7) 

 
Infartados  

Sedentários 
(n=11) 

 
Infartados 
Treinados    

(n=9) 

Subprojeto 1: Propõe estudar o papel da NADPH oxidase na ativação do sistema ubiquitina-
proteassoma e na atrofia muscular esquelética de ratos infartados. Subprojeto 2: Propõe 
estudar o efeito do treinamento físico aeróbico na ativação da NADPH oxidase e do sistema 
ubiquitina-proteassoma na musculatura esquelética de ratos infartados e seu efeito na 
modulação da massa muscular desses animais. 
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4.2.  Protocolo de cirurgia cardíaca para indução do infarto do 

miocárdio 

 

Utilizamos no presente estudo modelo animal de infarto do miocárdio induzido 

por ligadura da artéria coronária descendente anterior (JOHNS e OLSON, 1954). Os 

animais do grupo infartado foram anestesiados com uma mistura de xilazina 

(10mg/kg, ip) e ketamina (50mg/kg, ip), intubados e artificialmente ventilados (70 

incursões/minuto; 2,5 mL/incursão). Na sequência foi realizada incisão torácica e 

ligadura da artéria coronária descendente esquerda. Ao final do procedimento, o 

tórax foi fechado e os gases remanescentes em seu interior retirados para 

restabelecimento do diferencial pressórico de gases (retirada do pneumotórax), 

permitindo a respiração natural dos animais. Os animais do grupo Sham foram 

submetidos a procedimento cirúrgico de mesma duração, mimetizando o estresse 

cirúrgico.  

 

4.3.  Função contrátil e dimensões do ventrículo esquerdo em sístole e 

diástole 

 

A função contrátil cardíaca foi avaliada por ecocardiograma em modo M, 

quatro e doze semanas após os procedimentos cirúrgicos, a qual foi realizada em 

colaboração com o Dr. Paulo Magno Martins Dourado do Instituto do Coração da 

Universidade de São Paulo. Os ratos foram anestesiados, colocados em posição 

supina e submetidos à tricotomia do tórax. As dimensões cardíacas foram 

mensuradas por ecocardiógrafo (Acuson Sequoia 512) equipado com transdutor 

linear de 14 Mhz e as medidas ecocardiográficas seguiram recomendações do 

Comitê de Padronização do modo M da Sociedade Americana de Ecocardiografia. 

As medidas realizadas foram: dimensão diastólica final do ventrículo esquerdo 

(DDFVE), dimensão sistólica final do ventrículo esquerdo (DSFVE), espessura do 

septo interventricular na diástole (SIVD), espessura do septo interventricular na 

sístole (SIVS), espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo na diástole 

(PPD) e espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo na sístole (PPS); e a 

função contrátil do ventrículo esquerdo foi determinada por meio da fração de 
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encurtamento (FE), calculada pela fórmula:  FE (%) = [(DDFVE  -  DSFVE) / DDFVE] 

x 100. 

 

4.4. Tratamento com apocinina 

 

Uma parte dos animas de ambos os grupos (Infartados e Sham) foram 

submetidos ao tratamento com apocinina com o intuito de inibir a NADPH oxidase e 

estudar a contribuição deste complexo na atrofia muscular e nos outros objetivos 

específicos do presente projeto. A apocinina (Sigma Aldrich Company, EUA) foi 

administrada diariamente aos animais por gavagem (30mg/kg/dia) por um período de 

oito semanas, iniciando-se após o período de recuperação da cirurgia (quatro 

semanas após infarto). Esta concentração de apocinina foi escolhida em função de 

outros estudos que administraram esta mesma quantidade tanto em ratos (HAYASHI 

et al., 2005; BAUMER et al., 2007; PECHANOVA, JENDEKOVA e VRANKOVA, 

2009; OELZE et al., 2011) quanto em camundongos (LI et al., 2010) durante curtos e 

longos períodos e observaram a sua eficácia em inibir o complexo enzimático sem 

apresentar efeitos tóxicos aos animais. Os grupos tratados com apocinina foram 

denominados Sham (+) apocinina e Infartados (+) apocinina, ao passo que os 

animais não tratados com apocinina foram denominados Sham (-) apocinina e 

Infartados (-) apocinina quando utilizados na comparação com os tratados. 

   

4.5.  Protocolo de treinamento físico aeróbico 

 

Outra parte dos animas de ambos os grupos (Infartados e Sham) foram 

submetidos a um protocolo de treinamento físico aeróbico em esteira rolante após a 

realização da determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2max), a qual será 

descrita no tópico seguinte (item 4.7). Os animais foram submetidos à corrida em 

esteira com inclinação de vinte graus, cinco dias por semana, durante oito semanas, 

iniciando-se após o período de recuperação da cirurgia (quatro semanas após 

infarto), conforme protocolo adaptado de (HARAM et al., 2009) e (FERREIRA et al., 

2007). Os animais realizaram aquecimento de dez minutos a 40% do VO2máx antes 

de cada sessão de treinamento, a qual consistiu de sessenta minutos de exercício 
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em intensidade moderada (60% do VO2máx). A velocidade de corrida foi ajustada ao 

final da quarta semana de treinamento físico, por meio dos testes abaixo descritos.  

Os grupos treinados foram denominados Sham treinados e Infartados 

treinados, ao passo que os animais não submetidos ao treinamento físico foram 

denominados Sham sedentários e Infartados sedentários quando utilizados na 

comparação com os treinados. 

   

4.6.  Tolerância ao esforço físico 

 

A tolerância ao esforço físico foi avaliada quatro e doze semanas após os 

procedimentos cirúrgicos. O teste consistiu em corrida em esteira rolante, inclinada a 

vinte graus, sendo iniciado na velocidade de 6m/min, com incrementos de 3 m/min a 

cada três minutos até a exaustão do animal, conforme protocolo adaptado de 

(HARAM et al., 2009) e (FERREIRA et al., 2007). A velocidade máxima de corrida foi 

registrada e a distância total percorrida calculada. Os animais foram adaptados ao 

ambiente de teste durante uma semana antes das avaliações (10 min/dia). 

   

4.7.  Potência aeróbia máxima (VO2máx) 

 

O VO2máx foi mensurado quatro e doze semanas após os procedimentos 

cirúrgicos, por meio de teste de corrida em esteira, como descrito acima. Os animais 

realizaram o teste em esteira rolante montada dentro de uma câmara metabólica 

conectada por tubos a um analisador de oxigênio e bomba de ar responsável pela 

manutenção do fluxo de gases dentro da câmara. O aparelho foi calibrado após 

cada teste e o VO2máx calculado pela fórmula (pO2amb-pO2máx)x3500/m, onde pO2amb 

representa a fração de oxigênio no ar ambiente, pO2máx a fração expirada de 

oxigênio, 3500 o fluxo de ar em mL/min e "m" a massa corporal em quilogramas. 

   

4.8.  Coleta dos tecidos 

 

Quarenta e oito horas após as reavaliações pós-tratamento com apocinina ou 

treinamento físico (12 semanas após procedimentos cirúrgicos), os animais foram 
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sacrificados por decapitação e os músculos esqueléticos plantar e sóleo, bem como 

coração, pulmões e fígado foram cuidadosamente dissecados, pesados e 

congelados em nitrogênio líquido ou em freezer (-80ºC), dependendo do 

experimento a que foram destinados. Pulmões e fígado foram submetidos à 

secagem em estufa (37ºC) e pesados a cada 24 horas até que não houvesse mais 

alteração de massa, permitindo o cálculo da razão massa úmida:massa seca como 

um índice de edema pulmonar e hepático, respectivamente. 

Os músculos plantar, composto predominantemente de fibras do tipo 

II/brancas/glicolíticas, e sóleo, composto predominantemente de fibras do tipo 

I/vermelhas/oxidativas, foram estrategicamente selecionados para avaliar as 

alterações musculoesqueléticas induzidas pelo infarto do miocárdio e pelas 

intervenções utilizadas no projeto devido ao fato destes músculos apresentarem 

características distintas do ponto de vista estrutural, contrátil e metabólico, bem 

como no aspecto pró e antioxidante. 

   

4.9.  Atividade da enzima citrato sintase 

 

A atividade máxima da enzima citrato sintase foi determinada por método 

fotométrico, por meio da quantificação do complexo formado entre CoA com ácido 

5,5’ditiobis 2 nitrobenzóico (DTNB), adicionado ao meio. Os músculos foram 

homogeneizados em tampão fosfato (50mM PBS, pH 7,4 + 1mM EDTA) e 

centrifugados à 12000g durante 15 minutos (4°C). A mistura de ensaio foi constituído 

por Tris-Base (100mM), EDTA (1mM), DTNB (0,2mM), acetil-CoA (0,1mM), Triton X-

100 (1%, v:v) e amostra. A reação é iniciada pela adição de oxaloacetato (0,5mM) e 

a leitura de absorbância em 412nm é acompanhada por 10 minutos a 25°C (ALP, 

NEWSHOLME e ZAMMIT, 1976). A atividade foi dada em nmol de substrato 

consumido por minuto e os resultados corrigidos pela quantidade de proteína 

citosólica utilizada no ensaio. 
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4.10.  Atividade do complexo enzimático NADPH oxidase 

 

Para verificar a participação do complexo enzimático NADPH oxidase na 

atrofia muscular em ratos infartados e o efeito do treinamento físico e tratamento 

com apocinina nessa enzima, foi avaliada a atividade da NADPH oxidase em 

homogeneizados de fração de membrana obtidos por ultracentrifugação sequencial 

como descrito anteriormente (LAURINDO et al., 2002). Resumidamente, 

aproximadamente 40 miligramas dos músculos plantar e sóleo foram 

homogeneizados em tampão de lise A (Tris 50 mM pH 7,4 contendo EDTA 0,1mM, 

EGTA 0,1mM, aprotinina 10 µg/mL, leupeptina 10 µg/mL e fluoreto de 

fenilmetilsulfonila 1mM). Os homogeneizados foram sonicados (3 ciclos a 8W de 10 

segundos), centrifugados para retirada de mitocôndrias e núcleos (18.000g por 15 

min), e os sobrenadantes foram centrifugados a 100.000g por 1h para obtenção da 

fração enriquecida de membranas. As dosagens de  proteína foram realizadas com 

reagente Bradford (BioRad, EUA). As frações de membrana (20µg de proteína) 

foram incubadas com DHE (50  µM) e DNA de timo de bezerro (1,25 µg/mL) em 

PBS/DTPA, em presença de NADPH (50 µM), volume final de 120 µL, por 30 min, a 

37°C, no escuro. A fluorescência total foi medida (λexc 510nm, λem 595nm) em 

espectrofluorímetro de placa de 96 poços (SpectraMax M5, Molecular Devices). 

Além da fluorescência medida pela oxidação da sonda DHE, mais específica 

para avaliar a oxidação por ânions superóxido, avaliamos também a atividade da 

NADPH oxidase pela sonda Amplex Red®, mais específica para avaliar a oxidação 

por peróxido de hidrogênio. Para isso, fração de membrana (20 µg) foi incubada com 

NADPH (250µM) em PBS (pH 7,4 contendo DTPA 100µM) na presença de HRP 

(0,175U/mL) e reagente Amplex Red (140µM) a 37oC no escuro em placa de 96 

poços (volume final de 120 µL). A fluorescência total foi medida (λexc 510nm, λem 

590nm) em espectrofluorímetro de placa de 96 poços (SpectraMax M5, Molecular 

Devices). 

 

 

 

 



53 

 

 

 

4.11.  Expressão de RNA mensageiro das isoformas Nox1, Nox2 e Nox4 

e das subunidades p47phox e p22phox 

 

Além da atividade da NADPH oxidase, foi avaliada a expressão de RNA 

mensageiro (RNAm) das isoformas Nox1, Nox2 e Nox4 e das subunidades p47phox 

e p22phox nos músculos plantar e sóleos dos animais estudados. 

Para avaliar a expressão de RNA mensageiro, foi realizado o isolamento do 

RNA total utilizando Trizol (Invitrogen, SP, Brasil). As concentrações de RNA foram 

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

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

(espectrofotometria por NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA) e por gel de 

agarose 1% marcado com Nancy-520 (Sigma-Aldrich, Brasil). O RNA isolado foi 

armazenado a -70ºC até sua utilização para a reação em cadeia da polimerase 

(PCR para a confecção de cDNA). Para a transcrição reversa (cDNA) foi realizada 

utilizando RevertaidTM First Strand cDNA synthesis kit (Fermentas, EUA), onde 2 µg 

de RNA total serão adicionados numa reação contendo oligo dT (0.5 µg), 

RiboLockTM RNase inhibitor (20u), 1 mM de dNTP mix, RevertAidTM Reverse 

Transcriptase (200u), totalizando uma solução final de 20 μL (Fermentas,EUA), a 

qual foi incubaca a 42ºC por 1h mais 10 min a 70ºC para término da transcrição 

reversa. A expressão de RNA mensageiro foi avaliada por PCR em tempo real 

utilizando primers específicos (TABELA 2) e Maxima® SYBR Green/ROX qPCR 

Master Mix (Fermentas, EUA). A análise do PCR em tempo real foi realizada 

utilizando os seguintes parâmetros de ciclos: 50ºC por 2min, 95ºC por 10min, 

seguidos por 40 ciclos de 95ºC por 15s cada ciclo e 60ºC por 1min. A quantificação 

da fluorescência e análise da amplificação das bandas foi feita pelo Sistema de 

Detecção de Sequências ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, EUA). Os resultados 

foram expressos utilizando o método de limiar comparativo de ciclos (Ct) como 

descrito pelo produtor do sistema. Os valores de delta Ct (DCt) foram calculados  

para cada amostra e para cada gene de interesse como o Ct do gene de interesse 

menos o Ct do gene normalizador, no caso, a ciclofilina. O cálculo das mudanças 

relativas no nível de expressão de RNAm de interesse (DDCt) foi realizado por 

subtração do DCt do grupo Sham para o correspondente DCt dos outros grupos. Os 

resultados foram representados em % do Sham. 
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Tabela 2: Sequência de oligonucleotídeos iniciadores utilizados para avaliação da 
expressão de RNA mensageiro (NADPH oxidase). 

Genes Forward Reverse 

Ciclofilina 5’-TGGCAAGCATGTGGTCTTTGGGAAG-3’ 5’-GGTGATCTTCTTGCTGGTCTTGCCATTC-3’ 

Nox1 5′-CTACAGTAGAAGCCAACAGGCCAT-3′ 5′-ACTGTCACGTTTGGAGACTGGATG-3′ 

Nox2 5′-CCCTTTGGTACAGCCAGTGAAGAT-3′ 5′-CAATCCCAGCTCCCACTAACATCA-3′ 

Nox4 5’-GCCCTGAAGAATATTTGATGTGGTGACTCAC-3’ 5’-CAGCTTCAGAGTGAGTGAGTTCAGCTCCTC- 3’ 

p22phox 5’-CAGCCATCCGGGGTGAGCAGTG- 3’ 5’-GGGGTTGGTAGGTGGCTGCTTGATG-3’ 

p47phox 5’-CATCCCTCCATGGCCTCTGCGTC-3’ 5’-GTCAGCACAGGAACTCAGGCAGGACAG-3’ 

 

 

4.12.  Produtos da oxidação da dihidroetidina  

 

A dihidroetidina (DHE) é uma molécula não fluorescente que ao ser oxidada 

por ROS produz produtos que se intercalam no DNA e emitem fluorescência. A 

fluorescência total (observada em microscópio de fluorescência) derivada da 

oxidação da DHE permite a análise da produção total de ROS em tecidos. 

Para análise de fluorescência total, secções dos músculos plantar e sóleo (10  

µm) foram incubadas com DHE (10µM) a 37°C por 30 min (SULLIVAN-GUNN et al., 

2011). As imagens foram obtidas em microscópio confocal Zeiss LSM510 Meta 

(projeto Multiusuários Fapesp 04/08908-2) e a intensidade de fluorescência foi 

quantificada por meio do programa Image J (Scion Corporation based on NIH image, 

EUA). 

  

4.13. Sistema de defesa antioxidante 

 

4.13.1. Atividade da superóxido dismutase 

 

A atividade da superóxido dismutase (SOD) foi avaliada por um método que 

consiste na inibição da redução de citocromo C por radicais superóxidos gerados 

pelo sistema xantina-xantina oxidase, proporcionada pela SOD presente na amostra 

testada, que compete com citocromo C pelos radicais gerados (MCCORD e 

FRIDOVICH, 1969). 
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Os músculos foram homogeneizados em tampão fosfato (50mM PBS, pH 7,4 

+ 1mM EDTA) e centrifugados em 12000g durante 15 minutos (4°C). Inicialmente, a 

taxa de redução de citocromo C foi avaliada na ausência de amostra, pela leitura da 

taxa de alteração de absorbância em 550nm durante 5 minutos, em solução 

contendo citocromo C (19mM), xantina (1,18mM) e xantina oxidase diluídos em 

tampão fosfato (0,05 M, pH 7,8). A concentração de xantina oxidase foi ajustada 

para uma taxa de redução de citocromo C de 0,025 unidades de absorbância por 

minuto (UA/min). Na sequência a taxa de redução de citocromo C foi acompanhada 

durante 5 minutos na presença da amostra diluída na solução supracitada. A 

atividade de SOD da amostra foi então calculada pela diferença entre a taxa de 

oxidação de citocromo C na ausência e na presença de amostra. 

 

4.13.2. Atividade da catalase 

 

A atividade da catalase foi avaliada pelo acompanhamento da decomposição 

de peróxido de hidrogênio adicionado às amostras, por meio de leitura de 

absorbância em 240nm. Os músculos foram homogeneizados em tampão fosfato 

(50mM PBS, pH 7,4 + 1mM EDTA) e centrifugados a 12000g durante 15 minutos 

(4°C). A fração sobrenadante foi utilizada no ensaio. Peróxido de hidrogênio foi 

adicionado ao lisado na concentração final de 10mM e a absorbância em 240nm foi 

acompanhada durante 4 minutos. A taxa de decaimento da absorbância 

corresponde à atividade de catalase presente na amostra testada. 

 

4.13.3. Concentração de glutationa 

 

Para avaliar os níveis totais de glutationa, principal agente redutor celular, 

utilizamos um kit de detecção fluorescente (Glutathione Fluorescent Detection Kit, 

Arbor Assays LLC, EUA). 

Aproximadamente 15mg dos músculos foram homogeneizados em tampão 

fosfato gelado (100mM, pH 7) e centrifugados a 14000rpm por 10min a 4ºC. As 

proteínas do sobrenadante foram precipitadas com um volume igual de ácido 

sulfosalicílico (5%) gelado. Os níveis de glutationa foram avaliados por fluorescência 
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(λexc 390 nm, λem 510 nm) em espectrofluorímetro de placa de 96 poços (Wallac 

Victor2 1420-Multilabel Counter, PerkinElmerTM , EUA) seguindo as recomendações 

do fabricante. 

 

4.14. Expressão de RNA mensageiro de componentes do sistema 

ubiquitina-proteassoma 

 

Para verificar a participação do SUP na atrofia muscular induzida pelo infarto 

e o efeito do treinamento físico ou tratamento com apocinina nesse sistema, foi 

avaliada a expressão de RNA mensageiro de MuRF, Atrogin, e das subunidades C2 

(subunidade α - regulatória) e C5 (subunidade β - catalítica) do proteassoma no 

músculo plantar nos animais estudados. O método utilizado para esta avaliação é o 

mesmo descrito no tópico 4.11, utilizando os oligonucleotídeos iniciadores 

específicos (TABELA 3). 

 

Tabela 3: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para avaliação da expressão de 
RNA mensageiro (SUP). 

Genes Forward Reverse 

Atrogin 5’-TACTAAGGAGCGCCATGGATACT-3’ 5’-GTTGAATCTTCTGGAATCCAG GAT-3’ 

MuRF 5’-GTGTGAGGTGCCTACTTGCT-3’ 5’-ACTCAGCTCCTCCTTCACCT-3’ 

subunidade C5 5’-GCTGCTCGACAACCAGGTTGGCTTC -3’ 5’-CAGTGTACACATCCCTCTCGGCTGCAG-3’ 

subunidade C2 5´-TTGAAGAAAGACCACAGAGAAAAGCACAGC-3´ 5’-GTATGCCCCTGCATCCTCATGTCCTC-3’ 

 

 

4.15. Atividade do proteassoma no sítio da quimiotripsina 

 

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

nos músculos plantar e sóleo dos animais estudados por meio de ensaio 

fluorimétrico, utilizando o substrato fluorogênico Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-

methylcoumarin (LLVY-AMC), conforme descrito por Lu et al (LU et al., 2008). O 

buffer utilizado no ensaio contém detergentes que atuam como ativadores para a 

atividade da peptidase. A atividade da peptidase é determinada pela liberação do 

grupo AMC (amido-4-methylcoumarin), após degradação detectada por fluorímetro 

(λexc 390nm, λem 460nm). 
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4.16. Estrutura da musculatura esquelética 

 

Para confirmar a atrofia muscular nos ratos infartados e verificar a eficácia 

das estratégias terapêuticas adotadas nesse projeto, além da massa total, avaliamos 

também a área de secção transversa das fibras do tipo I e tipo II dos músculos 

plantar e sóleo. Após ser congelado em isopentano resfriado em nitrogênio líquido, 

os músculos foram cortados em criostato em secções transversais de 10 μm para 

processamento posterior. A avaliação da área de secção transversa foi realizada por 

meio da reação para miosina ATPase (BROOKE e KAISER, 1970), utilizando 

soluções em pH diferentes (10,3 ou 4,6). As fibras do tipo I (lentas e oxidativas) 

reagem fortemente na solução ácida, podendo ser identificadas em aquisições 

microscópicas como as fibras mais escuras, enquanto as fibras do tipo II (rápidas e 

glicolíticas) podem ser identificadas como sendo as mais claras. O inverso ocorre na 

solução básica. A área de cada fibra muscular foi mensurada e a média calculada. 

 

4.17. Avaliação da expressão proteica de NF-kB na fração nuclear 

 

A expressão de NF-kB foi avaliada na fração nuclear dos músculos plantar e 

sóleo por meio da técnica de Western blotting. Os músculos foram homogeneizados 

por meio de homogeneizador Polytron (PT-K Brinkman Instruments) em volumes 

(10x sua massa) de tampão de lise PBS contendo um coquetel de inibidor de 

proteases (1:100; Sigma-Aldrich-EUA). O homogeneizado foi centrifugado a 12.000 

rpm por quinze minutos a 4oC, para a separação do sobrenadante. A concentração 

de proteína das amostras foi analisada por meio do método de Bradford (Biorad-

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

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

separadas em gel de SDS-poliacrilamida utilizando um tampão de corrida (Tris-Base 

25 mM, Glicina 192 mM e SDS 0,1%). As proteínas foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose em tampão de transferência contendo Tris-Base 48 mM, 

glicina 39 mM, metanol 20% e SDS 0,0375%. As membranas foram lavadas duas 

vezes com solução TBS-T (Tris-Base 50 mM, NaCl 0.9% e Tween 20 0,1%). Em 

seguida, o bloqueio dos sítios antigênicos inespecíficos foi realizado por meio de 
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uma mistura contendo TBS-T e BSA (5%) por 120 minutos em temperatura ambiente 

com agitação constante. A membrana, então, foi incubada com o anticorpo primário 

diluído na solução bloqueadora a 4oC por 12 horas com agitação constante. Após a 

incubação com o anticorpo primário, a membrana foi lavada três vezes em solução 

de TBS-T. Em seguida, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário 

(NFkB, coelho - Abcam - Inglaterra) em solução bloqueadora por uma hora e meia 

em temperatura ambiente com agitação constante. Após a incubação com o 

anticorpo secundário, a membrana foi lavada três vezes em solução de TBS-T para 

remover o excesso de anticorpo. Por fim, a imuno-detecção foi realizada por meio do 

método de quimioluminescência de acordo com as instruções do fabricante 

(Enhancer Chemi-Luminescence, Amersham Biosciences, EUA). 

Para verificar a eficiência de transferência utilizamos s-Ponceau (0.2% s-

Ponceau, 5% ácido acético). Foi utilizado anticorpo secundário conjugado a 

peroxidase (IgG anti-coelho ECL, Amersham Biosciences, EUA) anti o anticorpo 

primário, utilizado na titulação sugerida pelo fabricante. As análises quantitativas dos 

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

NIH image).  

 

4.18. Análise estatística 

 

Os dados obtidos neste estudo foram apresentados na forma de média±erro 

padrão da média e comparados pela análise de variância (ANOVA) de dois fatores 

(doença e tratamento). No caso de interação significante, foi utilizado o teste post-

hoc de Duncan. Para todas as análises, foi adotado como nível de significância 

p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos de animais que foram 

submetidos à cirurgia de indução de infarto do miocárdio e cirurgia fictícia (Sham), os 

quais foram submetidos às intervenções propostas no projeto (oito semanas de 

tratamento com apocinina ou treinamento físico) com início quatro semanas após as 

cirurgias.  

Esses resultados serão apresentados em duas partes, de acordo com os 

objetivos específicos do projeto:  

Subprojeto 1: Estudar o papel da NADPH oxidase na ativação do sistema 

ubiquitina-proteassoma e na atrofia muscular esquelética de ratos infartados. 

Subprojeto 2: Estudar o efeito do treinamento físico aeróbico na ativação da 

NADPH oxidase e do sistema ubiquitina-proteassoma na musculatura esquelética de 

ratos infartados e seu efeito na modulação da massa muscular desses animais.  

 

Os subtópicos referentes aos subprojetos 1 e 2 descritos acima serão, 

respectivamente: 5.1. NADPH oxidase e atrofia muscular esquelética de ratos 

infartados; e 5.2. Treinamento físico aeróbico, NADPH oxidase e atrofia muscular 

esquelética. 

Vale a pena destacar que, durante a cirurgia dos ratos, obtivemos 52% de 

mortalidade dos animais, e durante todo o protocolo o índice de mortalidade foi 

menor que 1%. É importante destacar que somente animais infartados com fração 

de encurtamento do ventrículo esquerdo inferior a 35% na quarta semana pós-

cirurgia foram incluídos no estudo. Dessa forma 27% dos animais infartados 

sobreviventes foram descartados.  

  

5.1.  NADPH oxidase e atrofia muscular esquelética de ratos infartados 

 

Todos os resultados apresentados neste tópico referem-se ao período final do 

desenho experimental, ou seja, doze semanas após as cirurgias para indução do 

infarto do miocárdio ou Sham, correspondendo ao final de oito semanas de 

tratamento com apocinina, o qual teve início quatro semanas após procedimentos 

cirúrgicos.  
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É importante destacar que os animais dos grupos Sham (-) apocinina e Sham 

(+) apocinina foram distribuídos de forma que a massa corporal, a tolerância ao 

esforço físico e a função contrátil do ventrículo esquerdo fossem similares entre os 

grupos no início do tratamento com apocinina (quatro semanas após cirurgias). O 

mesmo foi realizado para os grupos Infartados (-) apocinina e Infartados (+) 

apocinina. 

Como podemos observar na TABELA 4 e na FIGURA 2A, doze semanas pós-

cirurgias os animais Infartados (-) apocinina apresentaram aumento no diâmetro 

ventricular ao final da sístole (Sham (-) apocinina: 4,99±0,30mm; Infartados (-) 

apocinina: 6,68±0,52mm, p<0,05), acompanhado de prejuízo significativo (36% em 

relação ao Sham (-) apocinina) na função contrátil cardíaca quando comparados aos 

ratos Sham (-) apocinina, demonstrando a eficicácia da cirurgia em promover 

disfunção ventricular esquerda. O tratamento com apocinina por oito semanas não 

promoveu alteração no aumento significativo do diâmetro ventricular ao final da 

sístole observados nos animais Infartados (-) apocinina (TABELA 4) e nem no 

prejuízo significativo observado na função contrátil cardíaca desses animais 

(FIGURA 2A), persistindo assim a disfunção cardíaca no grupo Infartados (+) 

apocinina. O tratamento com apocinina não alterou a função contrátil nos animais 

Sham.  

 
Tabela 4: Parâmetros ecocardiográficos dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) 
apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. 

 
Sham (-) 
apocinina 

Sham (+) 
apocinina 

Infartados (-) 
apocinina 

Infartados (+) 
apocinina 

DSFVE (mm) 4,99±0,30 

8,12±0,36 

1,89±0,09 

1,12±0,09 

2,34±0,13 

1,38±0,10 

5,33±0,35 

8,20±0,28 

1,70±0,11 

0,92±0,06* 

2,51±0,13 

1,46±0,08 

6,68±0,52* 

8,71±0,41 

1,68±0,12 

0,99±0,05 

2,63±0,14 

1,33±0,05 

6,91±0,65* 

8,91±0,56 

1,56±0,13 

0,90±0,04* 

2,25±0,19 

1,26±0,09 

DDFVE (mm) 

SIVS (mm) 

SIVD (mm) 

PPVES (mm) 

PPVED (mm) 

Diâmetro sistólico (DSFVE) e diastólico (DDFVE) finais do ventrículo esquerdo, espessura 
do septo interventricular ao final da sístole (SIVS) e diástole (SIVD), espessura da parede 
posterior do ventrículo esquerdo ao final da sístole (PPVES) e diástole (PPVED) ao final do 
tratamento dos animais com apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da 
média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de 

Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina. 
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Os dados referentes às características morfofuncionais dos animais Sham (-) 

apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina 

estão apresentados na FIGURA 2. 

 

 

FIGURA 2. Fração de encurtamento do ventrículo esquerdo avaliada por ecocardiograma 

(A), massa cardíaca corrigida pela massa corporal (B), distância total percorrida em esteira 
rolante em teste incremental até a exaustão (C), consumo máximo de oxigênio (VO2max) (D) 
e massa corporal (E) dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) 
apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da 
média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de 
Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina.  

 

Como esperado e corroborando os dados ecocardiográficos, os animais 

Infartados (-) apocinina apresentaram aumento da massa cardíaca corrigida pela 
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massa corporal (3,1±0,18mg/g) quando comparados aos animais do grupo Sham (-) 

apocinina (2,83±0,24mg/g) (FIGURA 2B), caracterizando o remodelamento cardíaco 

induzido pelo infarto do miocárdio. 

Além disso, o tratamento com apocinina não alterou a massa cardíaca dos 

animais Sham (grupo Sham (+) apocinina) e também não promoveu alteração no 

aumento da massa cardíaca observada nos animais infartados (grupo Infartados (+) 

apocinina) (FIGURA 2B). 

Como podemos observar na FIGURA 2C e 2D, os ratos Infartados (-) 

apocinina não apresentaram alterações significativas na distância total percorrida no 

teste até a exaustão (314,0±18,3m) e nem no VO2max (52,3±1,6ml.kg-1.min-1) 

quando comparados aos ratos Sham (-) apocinina (340,9±17,8m e 55,6±3,4ml.kg-

1.min-1, respectivamente) no final do desenho experimental. Por outro lado, quatro 

semanas após as cirurgias havia sido observada menor tolerância ao esforço físico 

nos animais Infartados (-) apocinina (distância percorrida: 326,0±11,3m) quando 

comparados aos ratos Sham (-) apocinina (distância percorrida: 373,8±10,8m).  

Em relação ao tratamento com apocinina, este não foi capaz de promover 

alterações entre os grupos tanto na distância total percorrida em teste incremental 

até a exaustão (Sham (-) apocinina: 340,9±17,8m; Sham (+) apocinina: 

329,3±10,1m: Infartados (-) apocinina: 314,0±18,3m: Infartados (+) apocinina: 

306,6±12,6m) quanto no consumo máximo de oxigênio (Sham (-) apocinina: 

55,6±3,4ml.kg-1.min-1; Sham (+) apocinina: 59,3±5,6ml.kg-1.min-1: Infartados (-) 

apocinina: 52,3±1,6ml.kg-1.min-1: Infartados (+) apocinina: 50,2±2,2ml.kg-1.min-1) 

(FIGURA 2C e 2D), sugerindo que a NADPH oxidase não está associada à 

capacidade funcional dos ratos.  

 Quanto à massa corporal dos animais, apesar de todos os grupos 

apresentarem valores similares desta variável no início dos experimentos (antes dos 

procedimentos cirúrgicos), podemos observar na FIGURA 2E que ao final do 

desenho experimental (doze semanas pós-cirurgia) a massa corporal dos ratos 

Infartados (-) apocinina apresentou-se significativamente menor que os animais 

Sham (-) apocinina (426,0±11,9 vs 477,4±18,0g, respectivamente).  

Apesar de o tratamento com apocinina não alterar a função contrátil cardíaca, 

a massa cardíaca e a tolerância ao esforço físico, esta intervenção foi eficaz em 
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prevenir parcialmente o menor ganho de massa corporal induzido pelo infarto do 

miocárdio, uma vez que a massa corporal dos animais Infartados (+) apocinina não 

foi diferente dos animais Sham (-) apocinina, distinto do que encontramos em 

relação aos animais Infartados (-) apocinina (FIGURA 2E).  

Partindo para o foco principal do estudo, que foi estudar a musculatura 

esquelética desses animais, tivemos como estratégia avaliar as alterações 

musculoesqueléticas induzidas pelo infarto do miocárdio e o efeito da inibição da 

NADPH oxidase em dois músculos com características distintas do ponto de vista 

estrutural, contrátil e metabólico, bem como no aspecto pró e antioxidante. Os 

músculos estudados foram o plantar, composto predominantemente  de fibras do 

tipo II/brancas/glicolíticas, e o sóleo, composto predominantemente de fibras do tipo 

I/vermelhas/oxidativas. 

Os resultados serão apresentados em dois tópicos, sendo o primeiro tópico 

relacionado às respostas observadas no músculo plantar e o segundo tópico 

relacionado às respostas observadas no músculo sóleo. 

  

5.1.1. Respostas do músculo plantar ao infarto do miocárdio e à 

inibição da NADPH oxidase  

 

Considerando a primeira hipótese deste estudo, o primeiro passo do projeto 

foi investigar se as NADPH oxidases estavam hiperativadas na musculatura 

esquelética dos ratos submetidos ao infarto do miocárdio, e caso estivessem, 

investigar se o tratamento com apocinina teria sido eficaz em inibir este complexo 

enzimático. 

Como podemos observar na FIGURA 3, os animais Infartados (-) apocinina 

não apresentaram alterações nas expressões de RNAm dos homólogos Nox1 

(FIGURA 3A) e Nox4 (FIGURA 3C) e das subunidades p47phox (FIGURA 3D) e 

p22phox (FIGURA 3E) no músculo plantar quando comparados ao grupo Sham (-) 

apocinina. No entanto, foi observado um aumento significante da expressão de 

RNAm de Nox 2 (FIGURA 3B) no músculo plantar dos animais Infartados (-) 

apocinina quando comparados aos animais Sham (-) apocinina. O tratamento com 

apocinina não alterou a expressão de RNAm de p22phox entre os grupos, porém os 
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animais Infartados (+) apocinina apresentaram uma diminuição significativa na 

expressão de RNAm de Nox4 e da subunidade organizadora p47phox quando 

comparados aos animais Infartados (-) apocinina, além de não alteraram a 

expressão de RNAm de Nox2 que já estava aumentada no músculo plantar dos 

animais Infartados (-) apocinina. O tratamento com apocinina também promoveu 

alterações nos plantares dos animais Sham, diminuindo a expressão de RNAm de 

Nox1, Nox 4 e p47phox, e aumentando a expressão de RNAm de Nox2 nos animais 

Sham (+) apocinina quando comparados aos animais Sham (-) apocinina. 

 

FIGURA 3. Expressão de RNA mensageiro dos homólogos Nox1 (A), Nox2 (B) e Nox4 (C) e 
das subunidades p47phox (D) e p22phox (E) no músculo plantar dos animais Sham (-) 
apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina; # 
p<0,05 vs. Infartados (-) apocinina. 
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Além da expressão de RNAm dos homólogos previamente identificados na 

literatura como expressos na musculatura esquelética (Nox1, Nox2 e Nox4) e das 

subunidades p47phox e p22phox, também foi avaliada a atividade da NADPH 

oxidase pela oxidação da dihidroetidina (DHE – mais específica para oxidação por 

ânions superóxido) e pela oxidação da sonda Amplex Red (mais específica para 

oxidação por peróxido de hidrogênio) nos músculos plantares dos animais 

estudados. 

Acompanhando o aumento da expressão de RNAm de Nox2, foi observado 

aumento significativo da atividade da NADPH oxidase com a sonda DHE no músculo 

plantar dos animais Infartados (-) apocinina quando comparados aos animais Sham 

(-) apocinina (FIGURA 4A), ao passo que a atividade da NADPH oxidase avaliada 

com a sonda Amplex Red foi similar entre os grupos (FIGURA 4B). Estas respostas  

nos indicam que o complexo enzimático NADPH oxidase está aumentado no 

musculo plantar dos animais infartados, onde o homólogo Nox2 parece ser o 

responsável por este aumento da atividade, uma vez que sua expressão de RNAm 

está aumentada e a maior atividade parece ser mais específica para ânions 

superóxido, principal produto da Nox2. 

O tratamento com apocinina não alterou a atividade na NADPH oxidase tanto 

nos animais Sham (+) apocinina quanto nos animais Infartados (+) apocinina quando 

avaliada pela oxidação de Amplex Red (FIGURA 4B). No entanto, o tratamento com 

apocinina nos animais Infartados (+) apocinina foi eficaz em prevenir o aumento da 

atividade da NADPH oxidase observada no músculo plantar dos animais Infartados 

(-) apocinina quando utilizada a sonda DHE (FIGURA 4A), demonstrando a 

efetividade do nosso tratamento em inibir esse complexo enzimático. 
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FIGURA 4. Atividade da NADPH oxidase avaliada pela oxidação da sonda DHE, mais 
específica para ânions superóxido (A), e pela oxidação da sonda Amplex Red, mais 
específica para peróxido de hidrogênio (B), no músculo plantar dos animais Sham (-) 
apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina; # 
p<0,05 vs. Infartados (-) apocinina. 

 

Como podemos observar na FIGURA 5A e 5B, o aumento da expressão de 

Nox2 e da atividade da NADPH oxidase no músculo plantar dos ratos Infartados (-) 

apocinina foi acompanhando por um aumento dos níveis de produtos de oxidação da 

DHE nos cortes histológicos destes músculos quando comparados aos animais 

Sham (-) apocinina. Além disso, foi observado maior concentração de hidroperóxidos 

lipídicos no músculo plantar dos ratos Infartados (-) apocinina comparados aos ratos 

Sham (-) apocinina (FIGURA 5C). 

O tratamento com apocinina não alterou os níveis de produtos da oxidação da 

DHE nos animais Sham (+) apocinina, porém foi eficaz em diminuir 

significativamente esses níveis nos animais Infartados (+) apocinina quando 

comparados aos animais Infartados (-) apocinina, atingindo valores semelhantes aos 

ratos Sham (-) apocinina. Além disso, o tratamento com apocinina promoveu uma 

atenuação parcial da concentração de hidroperóxidos lipídicos  no músculo plantar 

dos ratos Infartados (+) apocinina, uma vez que seus valores deixaram de ser 

estatisticamente diferentes dos ratos Sham (-) apocinina (FIGURA 5C). 

Esses dados, em conjunto com a correlação positiva e significante entre a 

atividade da NADPH oxidase e os níveis de produtos de oxidação de DHE (FIGURA 

5D), sugerem que o infarto do miocárdio promoveu um desequilíbrio redox no 
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músculo plantar, o qual parece estar relacionado com uma hiperativação do 

complexo enzimático NADPH oxidase. 
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FIGURA 5. Imagens representativas (A) e quantificação da intensidade de fluorescência (B) 
dos produtos de oxidação da DHE, níveis de hidroperóxidos lipídicos (C), e correlação entre 
atividade da NADPH oxidase e os níveis de produtos de oxidação da DHE (D) no músculo 
plantar dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e 
Infartados (+) apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para 
análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan e 
correlação de Pearson.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina; # p<0,05 vs. Infartados (-) apocinina. 
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Uma vez que o balanço redox não é apenas modulado pela produção de 

espécies reativas de oxigênio, mas também pelo sistema de defesa antioxidante, 

avaliamos no músculo plantar dos animais estudados a atividade das enzimas SOD 

e catalase, e os níveis da glutationa, principal tampão redox celular. 

Como podemos observar na FIGURA 6, os animais Infartados (-) apocinina 

apresentaram menor atividade da enzima SOD (A) quando comparados aos animais 

Sham (-) apocinina, não promovendo alterações na atividade da catalase (B) e nos 

níveis de glutationa (C). O tratamento com apocinina não alterou estas respostas em 

nenhum dos grupos estudados, sugerindo que o efeito da apocinina em prevenir o 

aumento nos níveis de produtos da oxidação da DHE e de hidroperóxidos lipídicos 

não parece estar associado com uma melhora do sistema de defesa antioxidante. 
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FIGURA 6. Atividade das enzimas SOD (A) e catalase (B), e concentração de glutationa (C) 
no músculo plantar dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) 
apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da 
média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de 
Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina. 

 

Atualmente já é sabido que as espécies reativas de oxigênio estão 

associadas, direta ou indiretamente, com uma hiperativação do sistema ubiquitina-

proteassoma na musculatura esquelética. Em função disso, avaliamos no músculo 

plantar dos animais estudados, a expressão de RNAm de importantes componentes 
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do SUP, como os atrogenes Atrogin e MuRF, e as subunidades C5 (catalítica) e C2 

(regulatória) do proteassoma.  Além disso, avaliamos a atividade do proteassoma no 

sítio quimiotripsina da porção 20S. 

Como demonstrado na FIGURA 7, apesar de os animais Infartados (-) 

apocinina não apresentarem alteração na expressão de RNAm de MuRF (B) e da 

subunidade C2 do proteassoma (D), observa-se aumento tanto das expressões de 

RNAm de Atrogin (A) e da subunidade C5 (C) quanto da atividade do proteassoma 

(E) nos plantares desses animais quando comparados ao grupo Sham (-) apocinina, 

demonstrando a hiperativação do SUP induzida pelo infarto do miocárdio. 

Um fato interessante é que os animais Infartados (+) apocinina apresentaram 

valores significativamente menores na expressão de RNAm de Atrogin (A), MuRF 

(B) e subunidade C5 do proteassoma (C) no músculo plantar quando comparados 

aos ratos Infartados (-) apocinina, culminando assim em uma prevenção parcial do 

aumento da atividade do proteassoma em consequência do infarto do miocárdio (E). 

Esses dados sugerem que o infarto do miocárdio promoveu uma 

hiperativação do SUP no músculo plantar, o qual parece estar relacionado com uma 

hiperativação do complexo enzimático NADPH oxidase. 



72 

 

 

 

 

FIGURA 7. RNA mensageiro dos atrogenes Atrogin (A) e MuRF (B), das subunidades 
catalítica C5 (C) e reguladora C2 (D), atividade do proteassoma no sítio quimiotripsina da 
porção 20S (E), e correlação entre os níveis de produtos de oxidação da DHE e atividade do 
proteassoma (F) no músculo plantar dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, 
Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados apresentados como média ± erro 
padrão da média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de 
post hoc de Duncan, e correlação de Pearson.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina; # p<0,05 vs. 

Infartados (-) apocinina. 

 

Essa hiperativação do SUP, associada com a hiperativação do complexo 

enzimático NADPH oxidase, foi acompanhada por uma menor massa do músculo 

plantar (FIGURA 8A e 8B) e menor área de secção transversa das fibras do tipo I 

(FIGURA 8C) e do tipo II (FIGURA 8D) desses músculos observada nos animais 
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Infartados (-) apocinina quando comparados aos animais Sham (-) apocinina, 

demonstrando a atrofia muscular esquelética induzida pelo infarto do miocárdio 

O tratamento com apocinina, além de diminuir a hiperativação da NADPH 

oxidase e do SUP nos animais Infartados (+) apocinina, também foi eficaz em 

prevenir parcialmente tanto a perda de massa absoluta e relativa do músculo plantar, 

quanto a menor área de secção transversa das fibras do tipo I e tipo II observada 

nos animais Infartados (-) apocinina em relação aos animais Sham (-) apocinina 

(FIGURA 8A-D). 

Esses dados demonstram que a atrofia do músculo plantar induzida pelo 

infarto do miocárdio está associada com uma hiperativação do SUP, provavelmente 

causada pela hiperativação do complexo enzimático NADPH oxidase, já que a 

inibição deste complexo enzimático preveniu a hiperativação deste sistema de 

degradação proteica e a perda de massa muscular. 

  

 

FIGURA 8. Massa absoluta (A), massa corrigida pelo comprimento da tíbia (B) e área de 
secção transversa (AST) das fibras do tipo I (C) e do tipo II (D) do músculo plantar dos 
animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) 
apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise 
estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. 
Sham (-) apocinina. 
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Um importante candidato responsável por intermediar esta relação entre as 

espécies reativas do oxigênio, o SUP e o desenvolvimento e progressão da atrofia 

muscular em quadros catabólicos é o fator de transcrição redox sensível NF-kB. 

Como não conseguimos avaliar a atividade deste fator pelo ensaio de retardo da 

mobilidade eletroforética (EMSA), avaliamos a sua expressão proteica na fração 

nuclear do músculo plantar dos animais estudados, o qual não foi diferente entre os 

quatro grupos estudados (FIGURA 9). No entanto, estes dados de NF-kB ainda são 

inconclusivos e sua participação ou não neste fenótipo será estudada para o 

manuscrito resultante desta tese. 

 

 

FIGURA 9. Expressão proteica de NF-kB na fração nuclear do músculo plantar dos animais 
Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. 
Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi 
realizado ANOVA de dois fatores. 
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5.1.2. Respostas do músculo sóleo ao infarto do miocárdio e à inibição 

da NADPH oxidase 

 

Neste tópico,  serão apresentados os resultados obtidos no músculo sóleo, 

onde tivemos o intuito de comparar as respostas deste músculo com os resultados 

encontrados no músculo plantar. 

Como podemos observar na FIGURA 10, os animais Infartados (-) apocinina 

não apresentaram alterações nas expressões de RNAm dos homólogos Nox1 

(FIGURA 10A) e Nox4 (FIGURA 10C) e da subunidade p22phox (FIGURA 10E) no 

músculo sóleo quando comparados ao grupo Sham (-) apocinina. No entanto, assim 

como no plantar, foi observado um aumento significante da expressão de RNAm de 

Nox 2 (FIGURA 10B), porém uma diminuição significante da expressão de RNAm da 

subunidade p47phox (FIGURA 10D) no músculo sóleo dos animais Infartados (-) 

apocinina quando comparados aos animais Sham (-) apocinina.  

O tratamento com apocinina também não alterou a expressão de RNAm de 

p22phox entre os grupos no músculo sóleo e, diferente do observado no plantar, os 

animais Infartados (+) apocinina não apresentaram uma diminuição significativa na 

expressão de RNAm de Nox4 e da subunidade organizadora p47phox quando 

comparados aos animais Infartados (-) apocinina, porém apresentaram uma 

prevenção parcial do aumento da expressão de RNAm de Nox2 observada no sóleo 

dos animais Infartados (-) apocinina, assim como no plantar. O tratamento com 

apocinina nos animais Sham reduziu a expressão de RNAm de p47phox, não 

alterando a expressão de RNAm de Nox1, Nox2 e Nox4 nos sóleos dos animais 

Sham (+) apocinina quando comparados aos animais Sham (-) apocinina (FIGURA 

10A-E). 

Esses resultados já demonstram a resposta diversificada dos dois músculos 

aos mesmos estímulos (infarto do miocárdio e tratamento com apocinina). 
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FIGURA 10. Expressão de RNA mensageiro dos homólogos Nox1 (A), Nox2 (B) e Nox4 (C) 
e das subunidades p47phox (D) e p22phox (E) no músculo sóleo dos animais Sham (-) 
apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina. 

 

Quando avaliamos a atividade da NADPH oxidase no músculo sóleo dos 

animais Sham (-) apocinina e Infartados (-) apocinina tanto com a sonda DHE 

(FIGURA 11A) quanto com a sonda Amplex Red (FIGURA 11B), não observamos 

diferenças entre os dois grupos nestas variáveis, nos indicando que, diferente do 

plantar, o complexo enzimático NADPH oxidase não parece estar aumentado no 

musculo sóleo dos animais infartados, apesar do aumento da expressão de RNAm 
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de Nox2 observado nesse músculo. Como também foi observada diminuição da 

expressão de RNAm de p47phox nos sóleos dos animais Infartados (-) apocinina em 

relação aos animais Sham (-) apocinina, sugere-se que esta menor expressão esteja 

compensando o aumento de Nox2 observado nos animais Infartados (-) apocinina, 

resultando em não alteração da atividade da NADPH oxidase. 

O tratamento com apocinina não alterou a atividade desse complexo 

enzimático tanto nos animais Sham (+) apocinina quanto nos animais Infartados (+) 

apocinina quando avaliada pelas duas sondas utilizadas (FIGURA 11A e 11B).  

 

 

FIGURA 11. Atividade da NADPH oxidase avaliada pela oxidação da sonda DHE, mais 

específica para ânions superóxido (A), e pela oxidação da sonda Amplex Red, mais 
específica para peróxido de hidrogênio (B), no músculo sóleo dos animais Sham (-) 
apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores. 

 

Como podemos observar na FIGURA 12A e 12B, apesar de não ser 

observada alteração na atividade da NADPH oxidase no músculo sóleo dos ratos 

Infartados (-) apocinina, foi observado um aumento dos níveis de produtos de 

oxidação da DHE nos cortes histológicos destes músculos quando comparados aos 

animais Sham (-) apocinina, sugerindo que este aumento da oxidação da DHE não 

parece estar associado à atividade da NADPH oxidase no músculo sóleo, diferente 

do observado no plantar, podendo ser atribuído talvez a alguma outra fonte de 

produção de ROS nesse músculo. Além disso, ao contrário do plantar, não foi 

observada alteração na concentração de hidroperóxidos lipídicos no músculo sóleo 
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dos ratos Infartados (-) apocinina comparados aos ratos Sham (-) apocinina 

(FIGURA 12C). 

O tratamento com apocinina não alterou os níveis de produtos da oxidação da 

DHE nos sóleos dos animais Sham (+) apocinina, porém foi eficaz em diminuir 

significativamente esses níveis nos animais Infartados (+) apocinina quando 

comparados aos animais Infartados (-) apocinina, atingindo valores semelhantes aos 

ratos Sham (-) apocinina, sugerindo que a apocinina possa também estar modulando 

outras vias de regulação redox no músculo sóleo, as quais podem inclusive ser 

moduladas pela NADPH oxidase, como a mitocôndria (FIGURA 12A e 12B). 

Diferente do plantar, o tratamento com apocinina não alterou os níveis de 

hidroperóxidos lipídicos no músculo sóleo dos ratos Infartados (+) apocinina, uma 

vez que os animais Infartados (-) apocinina não aumentaram seus valores em 

relação aos ratos Sham (-) apocinina (FIGURA 12C). 
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FIGURA 12. Imagens representativas (A) e quantificação da intensidade de fluorescência 
(B) dos produtos de oxidação da DHE, e níveis de hidroperóxidos lipídicos (C) no músculo 
sóleo dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e 
Infartados (+) apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para 
análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* 
p<0,05 vs. Sham (-) apocinina; # p<0,05 vs. Infartados (-) apocinina. 

 

Em relação ao sistema de defesa antioxidante, podemos observar na FIGURA 

13 que, similar ao observado no músculo plantar, os animais Infartados (-) apocinina 

apresentaram menor atividade da enzima SOD (A) no músculo sóleo quando 

comparados aos animais Sham (-) apocinina, não promovendo alterações na 
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atividade da catalase (B) e nos níveis de glutationa (C). No entanto, diferente do 

observado no plantar, o tratamento com apocinina preveniu no músculo sóleo do 

animais  Infartados (+) apocinina a queda da atividade da SOD (A) observada nos 

animais Infartados (-) apocinina, aumentando também a atividade da catalase (B) 

nesse músculo tanto dos animais Infartados (+) apocinina quanto nos animais Sham 

(+) apocinina, não promovendo alteração nos níveis de glutationa (C). 

Esse efeito da apocinina de prevenir a queda da atividade da SOD e 

aumentar a atividade da catalase no músculo sóleo dos animais Infartados (+) 

apocinina pode ter contribuído para o menor nível de produtos da oxidação da DHE 

desse grupo quando comparado aos animais Infartados (-) apocinina. 
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FIGURA 13. Atividade das enzimas SOD (A) e catalase (B), e concentração de glutationa 
(C) no músculo sóleo dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) 
apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da 
média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de 
Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina; # p<0,05 vs. Infartados (-) apocinina. 

  

Avaliando também no músculo sóleo dos animais estudados a expressão de 

RNAm dos componentes do SUP, diferente do que observamos no plantar, não foi 

observada alteração na expressão de RNAm de Atrogin, MuRF, subunidade C5 e 

subunidade C2 do proteassoma (FIGURA 14A-D) nos animais Infartados (-) 
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apocinina quando comparados aos animais Sham (-) apocinina.  No entanto, assim 

como no plantar, o infarto do miocárdio aumentou a atividade do proteassoma no 

músculo sóleo dos animais Infartados (-) apocinina quando comparados aos animais 

Sham (-) apocinina (FIGURA 14E), independente de alteração na atividade da 

NADPH oxidase, porém associada ao aumento nos níveis de produtos da oxidação 

da DHE. 

Em relação ao tratamento com apocinina, observamos que os animais 

Infartados (+) apocinina apresentaram valores significativamente maiores na 

expressão de RNAm da subunidade C5 do proteassoma (C) no músculo sóleo 

quando comparados aos ratos Infartados (-) apocinina, porém, assim como no 

plantar, observou-se uma prevenção parcial do aumento da atividade do 

proteassoma no sóleo dos animais Infartados (+) apocinina, a qual estava 

aumentada nos animais Infartados (-) apocinina (FIGURA 14E). 
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FIGURA 14. Expressão de RNA mensageiro dos atrogenes Atrogin (A) e MuRF (B), das 
subunidades catalítica C5 (C) e reguladora C2 (D), e atividade do proteassoma no sítio 
quimiotripsina da porção 20S no músculo sóleo dos animais Sham (-) apocinina, Sham (+) 
apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. Dados apresentados como 
média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, 
seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham (-) apocinina; # p<0,05 vs. Infartados (-) 
apocinina. 

 

Essa aumento na atividade do proteassoma, apesar de não estar associada 

com a uma aumento da atividade da NADPH oxidase, foi associada ao aumento nos 

produtos da oxidação da DHE e foi acompanhada por uma menor massa do músculo 

sóleo (FIGURA 15A e 15B) e menor área de secção transversa das fibras do tipo I 

(FIGURA 15C) e do tipo II (FIGURA 15D) desses músculos observada nos animais 

Infartados (-) apocinina quando comparados aos animais Sham (-) apocinina, 
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demonstrando também a atrofia do músculo sóleo induzida pelo infarto do miocárdio, 

como observada no músculo plantar. 

O tratamento com apocinina, além de prevenir o aumento do proteassoma 

nos sóleos dos animais Infartados (+) apocinina, também foi eficaz em prevenir 

parcialmente tanto a perda de massa absoluta e relativa do músculo sóleo, quanto a 

menor área de secção transversa das fibras do tipo I e tipo II observada nos animais 

Infartados (-) apocinina em relação aos animais Sham (-) apocinina (FIGURA 15A-

D). 

Esses dados demonstram que a atrofia do músculo sóleo induzida pelo infarto 

do miocárdio, assim como no plantar, está associada com uma maior atividade do 

proteassoma e com um aumento nos produtos da oxidação da DHE, porém, 

diferente do plantar, não está associada à hiperativação da NADPH oxidase, apesar 

de a inibição deste complexo enzimático com apocinina prevenir a hiperativação do 

proteassoma, diminuir os níveis de produtos da oxidação da DHE e prevenir a perda 

de massa muscular. 
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FIGURA 15. Massa absoluta (A), massa corrigida pelo comprimento da tíbia (B) e área de 

secção transversa (AST) das fibras do tipo I (C) e do tipo II (D) do músculo sóleo dos 
animais Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) 
apocinina. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise 
estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. 
Sham (-) apocinina. 

 

A expressão proteica de NF-kB na fração nuclear do músculo sóleo não foi 

diferente entre os quatro grupos estudados (FIGURA 16).  
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FIGURA 16. Expressão proteica de NF-kB na fração nuclear do músculo sóleo dos animais 
Sham (-) apocinina, Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina. 
Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi 
realizado ANOVA de dois fatores. 

 

O QUADRO 1 ilustra os principais resultados relacionados à primeira hipótese 

do estudo. 
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QUADRO 1: Resumo dos principais resultados relacionados à primeira hipótese do 

estudo. 

Características Morfofuncionais 

Variáveis Sham (+) apo Infartados (-) apo Infartados (+) apo 

Fração de encurtamento    

Massa cardíaca    

Distância percorrida e VO2max    

Massa corporal    

Respostas musculoesqueléticas ao infarto do miocárdio e ao tratamento com apocinina 

Variáveis 

Plantar Sóleo 

Sham Infartados Infartados Sham Infartados Infartados 

(+) apo (-) apo (+) apo (+) apo (-) apo (+) apo 

Expressão de RNAm - Nox1 

      
Expressão de RNAm - Nox2 

      
Expressão de RNAm - Nox4 

      
Expressão de RNAm - p47phox 

  

 

   
Expressão de RNAm - p22phox 

      
Atividade NADPH oxidase -DHE 

      
Atividade NADPH oxidase - AR 

      
Produtos da oxidação de DHE 

      
Hidroperóxidos lipídicos 

      
Atividade da SOD 

      
Atividade da Catalase 

      
Níveis totais de Glutationa 

      
Expressão de RNAm - Atrogin 

      
Expressão de RNAm - MuRF 

      
Expressão de RNAm - sub. C5 

      
Expressão de RNAm - sub. C2 

      
Atividade do proteassoma 

      
Massa muscular  

      
AST fibras do tipo I 

      
AST fibras do tipo II 

      
Expressão proteica de NFκB 

      

sem alteração, aumento  e diminuição, vs. Sham (-) apocinina 

sem alteração, aumento  e diminuição, vs. Infartados (-) apocinina  
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5.2 Treinamento físico aeróbico, NADPH oxidase e atrofia muscular 

esquelética 

 

Todos os resultados apresentados neste tópico referem-se ao período final do 

desenho experimental, ou seja, doze semanas após as cirurgias para indução do 

infarto do miocárdio ou Sham, correspondendo ao final de oito semanas de 

treinamento físico aeróbico, o qual teve início quatro semanas após procedimentos 

cirúrgicos. 

É importante destacar que os animais dos grupos Sham Sedentários e Sham 

Treinados foram distribuídos de forma que a massa corporal, a tolerância ao esforço 

físico e a função contrátil do ventrículo esquerdo fossem similares entre os grupos 

no início do protocolo de treinamento físico (quatro semanas após cirurgias). O 

mesmo foi realizado para os grupos Infartados Sedentários e Infartados Treinados. 

Como podemos observar na TABELA 5 e na FIGURA 17A, doze semanas 

pós-cirurgias os animais Infartados Sedentários apresentaram aumento no diâmetro 

ventricular ao final da sístole (Sham Sedentários: 4,99±0,30mm; Infartados 

Sedentários:6,68±0,52mm, p<0,05), acompanhado de prejuízo significativo (36%) na 

função contrátil cardíaca quando comparados aos ratos Sham Sedentários, 

demonstrando a eficiência da cirurgia em promover disfunção ventricular esquerda.  

Oito semanas de treinamento físico aeróbico foram eficazes em prevenir 

parcialmente o prejuízo significativo na fração de encurtamento (FIGURA 17A) e o 

aumento no diâmetro ventricular ao final da sístole observados nos animais 

Infartados Sedentários (TABELA 5), revertendo assim parcialmente a disfunção 

contrátil cardíaca induzida pelo infarto do miocárdio. Não foram observadas 

alterações na função contrátil cardíaca e nos parâmetros ecocardiográficos entre os 

grupos Sham Sedentários e Sham treinados (FIGURA 17A e TABELA 5). 

Os dados referentes aos parâmetros ecocardiográficos dos animais Sham 

sedentários, Sham treinados, Infartados sedentários e Infartados treinados estão 

representados na TABELA 5. 
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Tabela 5: Parâmetros ecocardiográficos dos animais Sham Sedentários, Sham Treinados, 
Infartados Sedentários e Infartados Treinados. 

 
Sham 

Sedentários 
Sham 

Treinados 
Infartados 

Sedentários 
Infartados 
Treinados 

DSFVE (mm) 4,99±0,30 

8,12±0,36 

1,89±0,09 

1,12±0,09 

2,34±0,13 

1,38±0,10 

5,16±0,39 

8,01±0,22 

2,05±0,20 

1,14±0,08 

2,63±0,17 

1,51±0,08 

6,68±0,52* 

8,71±0,41 

1,68±0,12 

0,99±0,05 

2,63±0,14 

1,33±0,05 

5,60±0,51 

8,17±0,45 

1,79±0,16 

1,00±0,07 

2,32±0,12 

1,31±0,10 

DDFVE (mm) 

SIVS (mm) 

SIVD (mm) 

PPVES (mm) 

PPVED (mm) 

Diâmetro sistólico (DSFVE) e diastólico (DDFVE) finais do ventrículo esquerdo, espessura 
do septo interventricular ao final da sístole (SIVS) e diástole (SIVD), espessura da parede 
posterior do ventrículo esquerdo ao final da sístole (PPVES) e diástole (PPVED) ao final do 
protocolo de treinamento físico. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. 
Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de 

Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários. 

 

Os dados referentes às características morfofuncionais dos animais Sham 

Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados estão 

apresentados na FIGURA 17. 
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FIGURA 17. Fração de encurtamento do ventrículo esquerdo avaliada por ecocardiograma 

(A), massa cardíaca corrigida pela massa corporal (B), distância total percorrida em esteira 
rolante em teste incremental até a exaustão (C), consumo máximo de oxigênio (VO2max) (D) 
e atividade da enzima citrato sintase nos músculos plantar (E) e sóleo (F) dos animais Sham 
Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # 
p<0,05 vs. Infartados Sedentários.  

 

Como demonstrado no tópico anterior, os animais Infartados Sedentários 

apresentaram aumento da massa cardíaca corrigida pela massa corporal 

(3,1±0,18mg/g) quando comparados aos animais do grupo Sham Sedentários 

(2,83±0,24mg/g) (FIGURA 17B), caracterizando o remodelamento cardíaco induzido 

pelo infarto do miocárdio. 
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O treinamento físico aeróbico não alterou a massa cardíaca dos animais 

Sham Treinados e também não alterou nos ratos Infartados Treinados o aumento da 

massa cardíaca observado nos animais Infartados Sedentários (FIGURA 17B). 

Apesar da ocorrência de maior massa cardíaca relativa à massa corporal do grupo 

Infartados Treinados, demonstramos na FIGURA 17A que tal grupo apresentou uma 

prevenção importante da disfunção contrátil ventricular, o que sugere a sobreposição 

dos perfis patológico e fisiológico do crescimento cardíaco promovidos pelo infarto e 

treinamento físico, respectivamente. 

Como podemos observar na FIGURA 17C e 17D, os ratos Infartados 

Sedentários não apresentaram alterações significativas na distância total percorrida 

no teste até a exaustão (314,0±18,3m) e nem no VO2max (52,3±1,6ml.kg-1.min-1) 

quando comparados aos ratos Sham Sedentários (340,9±17,8m e 55,6±3,4ml.kg-

1.min-1, respectivamente) no final do desenho experimental. No entanto, os animais 

Infartados Sedentários apresentaram diminuição significativa na atividade de uma 

enzima chave envolvida no metabolismo aeróbio de produção de energia, a citrato 

sintase, nos músculos plantar (FIGURA 17E) e sóleo (FIGURA 17F) quando 

comparados aos ratos do grupo Sham Sedentários, sendo esta uma alteração 

muscular esquelética frequentemente observada em pacientes com IC. 

Ambos os grupos treinados (Sham Treinados e Infartados Treinados) 

apresentaram aumento da tolerância ao esforço físico e do consumo máximo de 

oxigênio quando comparados aos animais Sham Sedentários e Infartados 

Sedentários (FIGURA 17C e 17D). Além disso, ambos os grupos treinados (Sham 

Treinados e Infartados Treinados) apresentaram aumento da atividade da enzima 

citrato sintase em relação aos animais dos grupos Sham Sedentários e Infartados 

sedentários, tanto no músculo plantar (FIGURA 17E) quanto no músculo sóleo 

(FIGURA 17F). Este efeito do treinamento físico aeróbico em aumentar a tolerância 

ao esforço e o metabolismo oxidativo nos comprova a efetividade do protocolo de 

treinamento físico aeróbico utilizado no presente projeto. 

Partindo para o foco principal do estudo, que foi estudar a musculatura 

esquelética desses animais, tivemos como estratégia avaliar as alterações 

musculoesqueléticas induzidas pelo infarto do miocárdio e o efeito do treinamento 
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físico aeróbico nestas variáveis tanto no músculo plantar quanto no músculo sóleo, 

como justificado no tópico anterior. 

Os resultados encontrados também serão apresentados em dois tópicos, 

sendo o primeiro tópico relacionado às respostas observadas no músculo plantar e o 

segundo tópico relacionado às respostas observadas no músculo sóleo. 

 

5.2.1. Respostas do músculo plantar ao infarto do miocárdio e ao 

treinamento físico aeróbico 

 

Considerando a segunda hipótese deste estudo e baseando-se nos 

resultados apresentados no Tópico 5.1, o primeiro passo foi investigar se o 

treinamento físico aeróbico promoveria alterações na expressão de RNAm dos 

constituintes das NADPH oxidase e na atividade deste complexo enzimático. 

Como podemos observar na FIGURA 18, os animais Infartados Sedentários 

não apresentaram alterações nas expressões de RNAm dos homólogos Nox1 

(FIGURA 18A) e Nox4 (FIGURA 18C) e das subunidades p47phox (FIGURA 18D) e 

p22phox (FIGURA 18E) no músculo plantar quando comparados ao grupo Sham 

Sedentários. No entanto, foi observado um aumento significante da expressão de 

RNAm de Nox 2 (FIGURA 18B) no músculo plantar dos animais Infartados 

Sedentários quando comparados aos animais Sham Sedentários. O treinamento 

físico aeróbico não alterou a expressão de RNAm de Nox1, p47phox e p22phox 

entre os grupos (FIGURA 18A, D e E), porém os animais Infartados Treinados 

apresentaram uma prevenção parcial do aumento da expressão de RNAm de Nox2 

observado nos animais Infartados Sedentários (FIGURA 18B), apresentando valores 

similares aos animais Sham Sedentários. Além disso, o treinamento físico aeróbico 

aumentou a expressão de RNAm de Nox4 tanto nos animais Sham Treinados 

quanto nos animais Infartados Treinados quando comparados aos animais Sham 

Sedentários e Infartados Sedentários (FIGURA 18C).  
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FIGURA 18. Expressão de RNA mensageiro dos homólogos Nox1 (A), Nox2 (B) e Nox4 (C) 
e das subunidades p47phox (D) e p22phox (E) no músculo plantar dos animais Sham 
Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # 
p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 

 

Além da expressão de RNAm de Nox1, Nox2 e Nox4, e das subunidades 

p47phox e p22phox, também foi avaliada a atividade da NADPH oxidase pela 

oxidação da sonda DHE e pela oxidação da sonda Amplex Red nos músculos 

plantares dos animais estudados. 

Acompanhando o aumento da expressão de RNAm de Nox2, foi observado 

aumento significativo da atividade da NADPH oxidase com a sonda DHE no músculo 

plantar dos animais Infartados Sedentários quando comparados aos animais Sham 
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Sedentários (FIGURA 19A), ao passo que a atividade da NADPH oxidase avaliada 

com a sonda Amplex Red foi similar entre os grupos (FIGURA 19B).  

O treinamento físico aeróbico não alterou a atividade na NADPH oxidase 

tanto nos animais Sham Treinados quanto nos animais Infartados Treinados quando 

avaliada pela oxidação de Amplex Red (FIGURA 19B). No entanto, o treinamento 

físico aeróbico, assim como observado com o tratamento com apocinina, foi eficaz 

em prevenir o aumento da atividade da NADPH oxidase observada no músculo 

plantar dos animais Infartados Sedentários quando utilizada a sonda DHE (FIGURA 

19A), demonstrando o efeito do treinamento físico aeróbico em prevenir o aumento 

da ativação da NADPH oxidase induzido pelo infarto do miocárdio. 

 

FIGURA 19. Atividade da NADPH oxidase avaliada pela oxidação da sonda DHE, mais 

específica para ânions superóxido (A), e pela oxidação da sonda Amplex Red, mais 

específica para peróxido de hidrogênio (B), no músculo plantar dos animais Sham 

Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados 

apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 

ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # 

p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 

 

Como podemos observar na FIGURA 20A e 20B, o aumento da expressão de 

Nox2 e da atividade da NADPH oxidase no músculo plantar dos ratos Infartados 

Sedentários foi acompanhado por um aumento dos níveis de produtos de oxidação 

da DHE nos cortes histológicos destes músculos quando comparados aos animais 

Sham Sedentários. Além disso, foi observado maior concentração de hidroperóxidos 
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lipídicos no músculo plantar dos ratos Infartados Sedentários comparados aos ratos 

Sham Sedentários (FIGURA 20C). 

O treinamento físico aeróbico não alterou os níveis de produtos da oxidação 

da DHE nos animais Sham Treinados, porém foi eficaz em diminuir 

significativamente esses níveis nos animais Infartados Treinados quando 

comparados aos animais Infartados Sedentários, ao passo que foi observada uma 

correlação positiva e significante entre a atividade da NADPH oxidase e os níveis de 

produtos de oxidação de DHE quando avaliados o efeito do infarto e do treinamento 

físico aeróbico (os quatro grupos) nestas variáveis (FIGURA 20D). Além disso, assim 

como no tratamento com apocinina, o treinamento físico aeróbico promoveu uma 

atenuação parcial da concentração de hidroperóxidos lipídicos  no músculo plantar 

dos ratos Infartados Treinados, uma vez que seus valores deixaram de ser 

estatisticamente diferentes dos ratos Sham Sedentários (FIGURA 20C). 

Esses dados sugerem que o infarto do miocárdio promoveu um desequilíbrio 

redox no músculo plantar, e que o treinamento físico aeróbico restaurou este 

equilíbrio com uma importante participação do seu efeito em inibir a hiperativação do 

complexo enzimático NADPH oxidase induzida pelo infarto. 
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FIGURA 20. Imagens representativas (A) e quantificação da intensidade de fluorescência 
(B) dos produtos de oxidação da DHE, níveis de hidroperóxidos lipídicos (C), e correlação 
entre atividade da NADPH oxidase e os níveis de produtos de oxidação da DHE (D) no 
músculo plantar dos animais Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e 
Infartados Treinados. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para 
análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* 
p<0,05 vs. Sham Sedentários; # p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 
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Em relação ao sistema de defesa antioxidante, podemos observar na FIGURA 

21 que os animais Infartados Sedentários apresentaram menor atividade da enzima 

SOD (A) quando comparados aos animais Sham Sedentários, não promovendo 

alterações na atividade da catalase (B) e nos níveis de glutationa (C). O treinamento 

físico aeróbico, diferente do observado com o tratamento com apocinina, preveniu 

nos animais Infartados Treinados a queda da atividade da SOD que tinha sido 

observada nos animais Infartados Sedentários (FIGURA 21A). No entanto, o 

treinamento físico aeróbico não alterou a atividade da catalase (Figura 21B) e a 

concentração de glutationa (Figura 21C) no músculo plantar de ambos Sham 

Treinados e Infartados Treinados. 
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FIGURA 21. Atividade das enzimas SOD (A) e catalase (B), e concentração de glutationa 
(C) no músculo plantar dos animais Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados 
Sedentários e Infartados Treinados. Dados apresentados como média ± erro padrão da 
média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de 

Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários. 

 

Como demonstrado na FIGURA 22, apesar de os animais Infartados 

Sedentários não apresentarem alteração na expressão de RNAm de MuRF (B) e da 

subunidade C2 do proteassoma (D), observa-se aumento tanto das expressões de 

RNAm de Atrogin (A) e da subunidade C5 (C) quanto da atividade do proteassoma 
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(E) nos plantares desses animais quando comparados ao grupo Sham Sedentários, 

demonstrando a hiperativação do SUP induzida pelo infarto do miocárdio. 

Os animais Infartados Treinados apresentaram valores significativamente 

menores na expressão de RNAm de Atrogin (FIGURA 22A) no músculo plantar 

quando comparados aos ratos Infartados Sedentários, prevenindo parcialmente 

também o aumento da expressão de RNAm da subunidade C5 do proteassoma 

(FIGURA 22C) e o aumento da atividade do proteassoma (FIGURA 22E) observados 

nos plantares dos animais Infartados Sedentários. 

Esses dados sugerem que o treinamento físico aeróbico previne a 

hiperativação do SUP induzida pelo infarto do miocárdio no músculo plantar, o qual 

parece estar relacionado com uma prevenção da hiperativação do complexo 

enzimático NADPH oxidase. 
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FIGURA 22. Expressão de RNA mensageiro dos atrogenes Atrogin (A) e MuRF (B), das 
subunidades catalítica C5 (C) e reguladora C2 (D), e atividade do proteassoma no sítio 
quimiotripsina da porção 20S no músculo plantar dos animais Sham Sedentários, Sham 
Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados apresentados como média 
± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, 
seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # p<0,05 vs. Infartados 
Sedentários. 

 

Essa hiperativação do SUP, associada com a hiperativação do complexo 

enzimático NADPH oxidase, foi acompanhada por uma menor massa do músculo 

plantar (FIGURA 23A e 23B) e menor área de secção transversa das fibras do tipo I 

(FIGURA 23C) e do tipo II (FIGURA 23D) desses músculos observada nos animais 

Infartados Sedentários quando comparados aos animais Sham Sedentários, ao 

passo que o treinamento físico aeróbico, além de diminuir a hiperativação da 
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NADPH oxidase e do SUP nos animais Infartados Treinados, também foi eficaz em 

prevenir tanto a perda de massa absoluta e relativa do músculo plantar, quanto a 

menor área de secção transversa das fibras do tipo I e tipo II observada nos animais 

Infartados Sedentários em relação aos animais Sham Sedentários (FIGURA 23A-D). 

Esses dados demonstram que o treinamento físico aeróbico previne a atrofia 

do músculo plantar de ratos infartados, prevenindo a hiperativação do complexo 

enzimático NADPH oxidase e a hiperativação do SUP induzida pelo infarto do 

miocárdio. 

  

 

FIGURA 23. Massa absoluta (A), massa corrigida pelo comprimento da tíbia (B) e área de 
secção transversa (AST) das fibras do tipo I (C) e do tipo II (D) do músculo plantar dos 
animais Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. 
Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi 
realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham 

Sedentários. 

 

A expressão proteica de NF-kB na fração nuclear do músculo plantar não foi 

alterada nem pelo infarto do miocárdio e nem pelo treinamento físico aeróbico 

(FIGURA 24). 
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FIGURA 24. Expressão proteica de NF-kB na fração nuclear do músculo plantar dos animais 
Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores. 

 

5.2.2. Respostas do músculo sóleo ao infarto do miocárdio e ao 

treinamento físico aeróbico 

 

Neste tópico,  serão apresentados os resultados obtidos no músculo sóleo, 

onde tivemos o intuito de comparar as respostas deste músculo com os resultados 

encontrados no músculo plantar. 

Como podemos observar na FIGURA 25, os animais Infartados Sedentários 

não apresentaram alterações nas expressões de RNAm dos homólogos Nox1 

(FIGURA 25A) e Nox4 (FIGURA 25C) e da subunidade p22phox (FIGURA 25E) no 

músculo sóleo quando comparados ao grupo Sham Sedentários. No entanto, assim 

como no plantar, foi observado um aumento significante da expressão de RNAm de 

Nox 2 (FIGURA 25B), porém uma diminuição significante da expressão de RNAm da 

subunidade p47phox (FIGURA 25D) no músculo sóleo dos animais Infartados 

Sedentários quando comparados aos animais Sham Sedentários.  
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O treinamento físico aeróbico não alterou a expressão de RNAm de Nox1, 

Nox4 e p22phox entre os grupos no músculo sóleo, porém os animais Infartados 

Treinados apresentaram menor expressão de RNAm de Nox2 (Figura 25B) e maior 

expressão de RNAm de p47phox (FIGURA 25D) neste músculo quando comparados 

aos animais Infartados Sedentários, retornando estes valores para os encontrados 

nos animais Sham Sedentários. O treinamento físico aeróbico não promoveu 

alterações nesses genes nos animais Sham treinados (FIGURA 25A-E), diferente do 

observado no músculo plantar. 

Estes resultados demonstram a resposta diversificada dos dois músculos na 

expressão de RNAm dos componentes do complexo enzimático NADPH oxidase 

tanto ao infarto do miocárdio quanto ao treinamento físico aeróbico. 
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FIGURA 25. Expressão de RNA mensageiro dos homólogos Nox1 (A), Nox2 (B) e Nox4 (C) 
e das subunidades p47phox (D) e p22phox (E) no músculo sóleo dos animais Sham 
Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # 
p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 

 

Quando avaliamos a atividade da NADPH oxidase no músculo sóleo dos 

animais Sham Sedentários e Infartados Sedentários tanto com a sonda DHE 

(FIGURA 26A) quanto com a sonda Amplex Red (FIGURA 26B), não observamos 

diferenças entre os dois grupos nestas variáveis. 

O treinamento físico aeróbico não alterou a atividade desse complexo 

enzimático tanto nos animais Sham Treinados quanto nos animais Infartados 

Treinados quando avaliada pelas duas sondas utilizadas (FIGURA 26A e 26B).  
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FIGURA 26. Atividade da NADPH oxidase avaliada pela oxidação da sonda DHE, mais 

específica para ânions superóxido (A), e pela oxidação da sonda Amplex Red, mais 
específica para peróxido de hidrogênio (B), no músculo sóleo dos animais Sham 
Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # 
p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 

 

Como podemos observar na FIGURA 27A e 27B, apesar de não ser 

observada alteração na atividade da NADPH oxidase no músculo sóleo dos ratos 

Infartados Sedentários, foi observado um aumento dos níveis de produtos de 

oxidação da DHE nos cortes histológicos destes músculos quando comparados aos 

animais Sham Sedentários. Além disso, ao contrário do plantar, não foi observada 

alteração na concentração de hidroperóxidos lipídicos no músculo sóleo dos ratos 

Infartados Sedentários comparados aos ratos Sham Sedentários (FIGURA 27C). 

O treinamento físico aeróbico não alterou os níveis de produtos da oxidação 

da DHE nos sóleos dos animais Sham Treinados, porém, assim  como no músculo 

plantar, foi eficaz em diminuir significativamente esses níveis nos animais Infartados 

Treinados quando comparados aos animais Infartados Sedentários, atingindo 

valores semelhantes aos ratos Sham Sedentários, sugerindo que o treinamento 

físico possa também estar modulando outras vias de regulação redox no músculo 

sóleo (FIGURA 27A e 27B). 

Diferente do plantar, o treinamento físico aeróbico não alterou os níveis de 

hidroperóxidos lipídicos no músculo sóleo dos ratos Infartados Treinados, uma vez 

que os animais Infartados Sedentários não aumentaram seus valores em relação 

aos ratos Sham Sedentários (FIGURA 27C). 
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FIGURA 27. Imagens representativas (A) e quantificação da intensidade de fluorescência 
(B) dos produtos de oxidação da DHE, e níveis de hidroperóxidos lipídicos (C) no músculo 
sóleo dos animais Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados 
Treinados. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise 
estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. 
Sham Sedentários; # p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 
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Em relação ao sistema de defesa antioxidante, podemos observar na FIGURA 

28 que, similar ao observado no músculo plantar, os animais Infartados Sedentários 

apresentaram menor atividade da enzima SOD (A) no músculo sóleo quando 

comparados aos animais Sham Sedentários, não promovendo alterações na 

atividade da catalase (B) e nos níveis de glutationa (C). No entanto, assim como 

observado no plantar, o treinamento físico aeróbico preveniu no músculo sóleo do 

animais  Infartados Treinados a queda da atividade da SOD (FIGURA 28A) 

observada nos animais Infartados Sedentários, não promovendo alterações na 

atividade da catalase (FIGURA 28B) e nos níveis de glutationa (FIGURA 28C). 

Esse efeito do treinamento físico aeróbico de prevenir a queda da atividade 

da SOD no músculo sóleo dos animais Infartados Treinados pode ter contribuído 

para o menor nível de produtos da oxidação da DHE desse grupo quando 

comparado aos animais Infartados Sedentários. 
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FIGURA 28. Atividade das enzimas SOD (A) e catalase (B), e concentração de glutationa 
(C) no músculo sóleo dos animais Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados 
Sedentários e Infartados Treinados. Dados apresentados como média ± erro padrão da 
média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de 
Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 

 

Avaliando também no músculo sóleo dos animais estudados a expressão de 

RNAm dos componentes do SUP, diferente do que observamos no plantar, não foi 

observada alteração na expressão de RNAm de Atrogin, MuRF, subunidade C5 e 

subunidade C2 do proteassoma (FIGURA 29A-D) nos animais Infartados 
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Sedentários quando comparados aos animais Sham Sedentários.  No entanto, assim 

como no plantar, o infarto do miocárdio aumentou a atividade do proteassoma no 

músculo sóleo dos animais Infartados Sedentários quando comparados aos animais 

Sham Sedentários (FIGURA 29E), independente de alteração na atividade da 

NADPH oxidase, porém associada ao aumento nos níveis de produtos da oxidação 

da DHE. 

Em relação ao treinamento físico aeróbico, observamos que os animais 

Infartados Treinados apresentaram valores significativamente menores na expressão 

de RNAm de MuRF (FIGURA 29C) no músculo sóleo quando comparados aos ratos 

Sham Sedentários, porém, assim como no plantar, observou-se uma prevenção do 

aumento da atividade do proteassoma no sóleo dos animais Infartados Treinados, 

sem este valor significativamente menor do que os observados nos animais 

Infartados Sedentários (FIGURA 29E). 
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FIGURA 29. Expressão de RNA mensageiro dos atrogenes Atrogin (A) e MuRF (B), das 

subunidades catalítica C5 (C) e reguladora C2 (D), e atividade do proteassoma no sítio 
quimiotripsina da porção 20S no músculo sóleo dos animais Sham Sedentários, Sham 
Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados apresentados como média 
± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado ANOVA de dois fatores, 
seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham Sedentários; # p<0,05 vs. Infartados 
Sedentários. 

 

Esse aumento na atividade do proteassoma, apesar de não estar associada 

com a uma aumento da atividade da NADPH oxidase, foi associada ao aumento nos 

produtos da oxidação da DHE e foi acompanhada por uma menor massa do músculo 

sóleo (FIGURA 30A e 30B) e menor área de secção transversa das fibras do tipo I 

(FIGURA 30C) e do tipo II (FIGURA 30D) desses músculos observada nos animais 

Infartados Sedentários quando comparados aos animais Sham Sedentários, 
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demonstrando também a atrofia do músculo sóleo induzida pelo infarto do miocárdio, 

como observada no músculo plantar. 

O treinamento físico aeróbico, além de prevenir o aumento do proteassoma 

nos sóleos dos animais Infartados Treinados, também foi eficaz em prevenir tanto a 

perda de massa absoluta e relativa do músculo sóleo, quanto prevenir parcialmente 

a menor área de secção transversa das fibras do tipo I e tipo II observada nos 

animais Infartados Sedentários em relação aos animais Sham Sedentários (FIGURA 

30A-D). 

Esses dados demonstram que o treinamento físico aeróbico, assim como no 

músculo plantar, previne a atrofia do músculo sóleo de ratos infartados, prevenindo o 

maior nível de espécies reativas de oxigênio e a hiperativação do SUP induzida pelo 

infarto do miocárdio, porém sem alterar a atividade do complexo enzimático NADPH 

oxidase, diferente do observado no plantar. 

 

 

FIGURA 30. Massa absoluta (A), massa corrigida pelo comprimento da tíbia (B) e área de 
secção transversa (AST) das fibras do tipo I (C) e do tipo II (D) do músculo sóleo dos 
animais Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. 
Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi 
realizado ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan.* p<0,05 vs. Sham 
Sedentários; # p<0,05 vs. Infartados Sedentários. 
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A expressão proteica de NF-kB na fração nuclear do músculo sóleo não foi 

diferente entre os quatro grupos estudados (FIGURA 31).  

 

FIGURA 31. Expressão proteica de NF-kB na fração nuclear do músculo sóleo dos animais 
Sham Sedentários, Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados. Dados 
apresentados como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA de dois fatores. 

 

O QUADRO 2 ilustra os principais resultados relacionados à segunda 

hipótese do estudo. 
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QUADRO 2: Resumo dos principais resultados relacionados à segunda hipótese do 

estudo. 

Características Morfofuncionais 

Variáveis Sham Treinados Infartados Sed Infartados Treinados 

Fração de encurtamento    

Massa cardíaca    

Distância percorrida e VO2max    

Respostas musculoesqueléticas ao infarto do miocárdio e ao tratamento com apocinina 

Variáveis 

Plantar Sóleo 

Sham Infartados Infartados Sham Infartados Infartados 

Treinados Sedentários Treinados Treinados Sedentários Treinados 

Atividade da citrato sintase 

      
Expressão de RNAm - Nox1 

      
Expressão de RNAm - Nox2 

      
Expressão de RNAm - Nox4 

      
Expressão de RNAm - p47phox 

      
Expressão de RNAm - p22phox 

      
Atividade NADPH oxidase -DHE 

      
Atividade NADPH oxidase - AR 

      
Produtos da oxidação de DHE 

      
Hidroperóxidos lipídicos 

      
Atividade da SOD 

      
Atividade da Catalase 

      
Níveis totais de Glutationa 

      
Expressão de RNAm - Atrogin 

      
Expressão de RNAm - MuRF 

      
Expressão de RNAm - sub. C5 

      
Expressão de RNAm - sub. C2 

      
Atividade do proteassoma 

      
Massa muscular  

      
AST fibras do tipo I 

      
AST fibras do tipo II 

      
Expressão proteica de NFκB 

      

sem alteração, aumento  e diminuição, vs. Sham Sedentários 

sem alteração, aumento  e diminuição, vs. Infartados Sedentários  
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6. DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados demonstram pela primeira vez a participação do 

complexo enzimático NADPH oxidase na atrofia muscular esquelética induzida pelo 

infarto do miocárdio em ratos, e o efeito do treinamento físico aeróbico na redução 

da ativação desse complexo enzimático e prevenção da atrofia muscular esquelética 

pós infarto. 

Confirmando a  primeira hipótese do estudo, comprovou-se que o infarto do 

miocárdio em ratos promove atrofia do músculo plantar (glicolítico) desencadeada 

em parte por uma maior ativação do complexo enzimático NADPH oxidase, 

promovendo uma produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio e 

consequente hiperativação do sistema ubiquitina proteassoma. Além disso, também 

foi demonstrado que o infarto do miocárdio promove atrofia do músculo sóleo 

(oxidativo), a qual também está associada a um aumento dos níveis de espécies 

reativas de oxigênio e da atividade do proteassoma, porém não está associada a um 

aumento da atividade da NADPH oxidase. 

Em relação à segunda hipótese do estudo, comprovou-se que o treinamento 

físico aeróbico previne parcialmente a atrofia do músculo plantar de ratos infartados, 

prevenindo a hiperativação do complexo enzimático NADPH oxidase e a 

hiperativação do SUP induzida pelo infarto do miocárdio. Além disso, o treinamento 

físico aeróbico, assim como no músculo plantar, previne a atrofia do músculo sóleo 

dos ratos infartados, prevenindo o maior nível de espécies reativas de oxigênio e a 

hiperativação do SUP induzida pelo infarto do miocárdio, porém sem alterar a 

atividade do complexo enzimático NADPH oxidase. 

Da mesma forma em que os resultados foram apresentados no Tópico 5, a 

discussão dos dados será apresentada em dois subtópicos, de acordo com as 

hipóteses descritas acima. Esses tópicos serão: 6.1. NADPH oxidase e atrofia 

muscular esquelética em modelo experimental de infarto do miocárdio; e 6.2. 

Treinamento físico aeróbico, NADPH oxidase e atrofia muscular esquelética em 

modelo experimental de infarto do miocárdio. 
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6.1.  NADPH oxidase e atrofia muscular esquelética em modelo 

experimental de infarto do miocárdio 

 

Neste tópico serão discutidos os resultados dos grupos Sham (-) apocinina, 

Sham (+) apocinina, Infartados (-) apocinina e Infartados (+) apocinina, apresentados 

no tópico 5.1.  

  

6.1.1. Caracterização morfofuncional do modelo de infarto do 

miocárdio 

 

O modelo de infarto do miocárdio foi escolhido neste estudo pois, dentre as 

etiologias da insuficiência cardíaca, a etiologia isquêmica é a mais prevalente em 

países desenvolvidos ocidentais e no Brasil (BOCCHI et al., 2009; LINDENFELD et 

al., 2010). Além disso, há décadas o modelo de infarto do miocárdio em ratos tem 

sido utilizado para mimetizar as alterações cardiovasculares observadas em eventos 

isquêmicos prolongados (FISHBEIN, MACLEAN e MAROKO, 1978), na tentativa de 

melhor entender as alterações ocorridas e desenvolver terapias eficazes contra os 

prejuízos cardiovasculares e sistêmicos desencadeados pela lesão cardíaca. 

Como demonstrado nos Resultados, na avaliação ecocardiográfica realizada 

doze semanas após as cirurgias, foi observado que o infarto do miocárdio promoveu 

um importante prejuízo (36%) na função contrátil cardíaca dos animais, 

demonstrando a eficácia da cirurgia em promover a disfunção ventricular esquerda. 

Além disso, os animais infartados apresentaram aumento do diâmetro ventricular ao 

final da sístole e aumento da massa cardíaca corrigida pela massa corporal, 

caracterizando o remodelamento cardíaco induzido pelo infarto do miocárdio. Esses 

resultados de disfunção e remodelamento cardíacos corroboram os dados 

reportados em trabalhos anteriores com o mesmo modelo de infarto do miocárdio em 

ratos (TRUEBLOOD et al., 2005; RONDON et al., 2006). 

 O tratamento com apocinina por oito semanas não promoveu alterações no 

fenótipo cardíaco induzido pelo infarto do miocárdio, permanecendo assim a 

disfunção e remodelamento cardíacos nos animais infartados tratados com 

apocinina. Além disso, a apocinina também não alterou a função e estrutura 

cardíacas nos animais Sham.  
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Alguns estudos já observaram efeitos importantes da inibição da NADPH 

oxidase com apocinina na prevenção da disfunção e remodelamento cardíacos após 

infarto do miocárdio em modelos animais (MATSUSHIMA et al., 2009; LIU et al., 

2010), sendo que estes estudos iniciaram o tratamento com esta substância 

imediatamente após os procedimentos cirúrgicos. No entanto, o uso de apocinina 

com início após o desenvolvimento da disfunção e remodelamento cardíaco, como 

realizado no presente estudo, ainda não foi reportado. Com estes dados da literatura 

e os resultados aqui apresentados, sugere-se que a apocinina possa exercer efeito 

preventivo, mas não de restauração, na disfunção e remodelamento cardíacos após 

infarto em modelos animais. Como esse não foi o objetivo principal deste estudo, 

mais estudos serão necessários para compreender os efeitos do uso de apocinina 

sobre a função e remodelamento cardíacos. 

Além da disfunção e remodelamento cardíacos, outro marcador clássico 

observado em pacientes com IC é a intolerância à realização de esforços físicos e o 

menor consumo máximo de oxigênio. Como demonstrado nos Resultados, não 

observamos diferenças entre os grupos Sham e Infartados tanto na distância total 

percorrida no teste até a exaustão quanto no VO2max no final do desenho 

experimental. No entanto, uma intolerância ao esforço físico induzida pelo infarto do 

miocárdio havia sido observada quatro semanas após as cirurgias, momento em que 

estratificamos os animais nos diferentes grupos experimentais. Esse efeito bifásico 

do curso temporal da tolerância ao esforço após infarto do miocárdio já foi observado 

anteriormente (TRUEBLOOD et al., 2005), onde os autores demonstraram uma 

queda imediata da capacidade de exercício físico seguida de uma fase de 

recuperação associada com uma hipertrofia compensatória do ventrículo esquerdo 

após infarto do miocárdio em ratos. Em seguida, foi observada uma queda 

progressiva da tolerância ao esforço físico que ocorreu independente de alterações 

na estrutura e função contrátil do ventrículo esquerdo. Além disso, esse efeito 

bifásico observado em ratos infartados parece estar diretamente relacionado com o 

tamanho do infarto gerado (BECH et al., 1989), sendo mais caracterizado em 

infartos de tamanhos médios, o qual foi observado em nossos ratos (~30% de área 

infartada). 

Em relação ao tratamento com apocinina, este não foi capaz de promover 

alterações entre os grupos tanto na distância total percorrida em teste incremental 
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até a exaustão quanto no consumo máximo de oxigênio, sugerindo que a NADPH 

oxidase não está associada à capacidade funcional dos ratos, apesar de um estudo 

demonstrar que o tratamento com apocinina (10mM na água de beber) concomitante 

com infusão Ang II por sete dias em camundongos preveniu a intolerância ao esforço 

físico gerada pela administração isolada da Ang II, prevenindo o prejuízo na 

respiração mitocondrial e a queda na atividade dos complexos I e III da cadeia de 

transporte de elétrons promovidos pelo tratamento com Ang II (YOKOTA et al., 

2009). No entanto, o tratamento com apocinina  não alterou a tolerância ao esforço 

dos animais que não foram tratados com apocinina, assim como observado no 

nosso estudo, onde não foi observado alteração no desempenho no teste até a 

exaustão realizado pelos animais.  

Quanto à massa corporal dos animais, apesar de todos os grupos 

apresentarem valores similares desta variável no início dos experimentos (antes dos 

procedimentos cirúrgicos) e de todos os ratos ganharem massa durante o protocolo 

experimental, comportamento esse característico da fase de maturação corporal em 

que se encontram, os animais infartados apresentaram menor ganho de massa 

corporal durante o período estudado. Este é um achado muito interessante já que a 

perda de massa corporal é um dos índices utilizados para caracterizar a caquexia 

cardíaca, que é um preditor independente de mortalidade em pacientes com IC 

(ANKER et al., 1997). Apesar de o tratamento com apocinina não alterar a função 

contrátil cardíaca, a massa cardíaca e a tolerância ao esforço físico, esta intervenção 

foi eficaz em prevenir parcialmente o menor ganho de massa corporal induzido pelo 

infarto do miocárdio. 

Esses resultados de caracterização morfofuncional confirmaram o fenótipo 

geralmente observado no modelo de infarto do miocárdio em ratos, e nos deram 

segurança para continuar o estudo e investigar se esse modelo promoveria as 

alterações musculoesqueléticas que seriam investigadas no projeto. 

Partindo para o objetivo principal do estudo, que foi estudar a musculatura 

esquelética desses animais, como mencionado nos tópicos anteriores, tivemos como 

estratégia avaliar as alterações musculoesqueléticas induzidas pelo infarto do 

miocárdio e o efeito da inibição da NADPH oxidase em dois músculos com 
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características distintas do ponto de vista estrutural, contrátil e metabólico, bem 

como no aspecto pró e antioxidante. 

A discussão dos resultados encontrados será apresentada em dois 

subtópicos, sendo o primeiro subtópico relacionado às respostas observadas no 

músculo plantar e o segundo subtópico relacionado às respostas observadas no 

músculo sóleo. 

  

6.1.2. Respostas do músculo plantar ao infarto do miocárdio e à 

inibição da NADPH oxidase  

 

Considerando a primeira hipótese deste estudo, o primeiro passo do projeto 

foi investigar se as NADPH oxidases estavam hiperativadas na musculatura 

esquelética dos ratos submetidos ao infarto do miocárdio, e caso estivessem, 

investigar se o tratamento com apocinina seria eficaz em inibir este complexo 

enzimático. 

Confirmando nossa hipótese, apesar do infarto do miocárdio não promover 

alterações no RNAm das subunidades Nox1, Nox4, p47phox e p22phox do 

complexo enzimático NADPH oxidase no tempo avaliado, os animais infartados 

apresentaram aumento do RNAm da subunidade Nox2 no músculo plantar, o qual foi 

acompanhado por uma aumento na atividade da NADPH oxidase avaliada pela 

oxidação da sonda DHE. Estas respostas sugerem que o complexo enzimático 

NADPH oxidase está aumentado no musculo plantar dos animais infartados, onde o 

homólogo Nox2 parece ser o responsável por este aumento da atividade, uma vez 

que sua expressão de RNAm está aumentada e a maior atividade do complexo 

enzimático observada parece ser mais específica para a produção de ânions 

superóxido, principal produto da Nox2 (BROWN e GRIENDLING, 2009). 

Um único estudo publicado em 2011 também demonstrou que a atividade da 

NADPH oxidase estava aumentada na musculatura esquelética de camundongos 

com IC induzida por infarto do miocárdio (OHTA et al., 2011). No entanto, esta 

atividade foi avaliada no lisado total, e não na fração enriquecida de membrana 

como em nosso estudo. Além disso, as enzimas Nox envolvidas neste aumento da 

atividade observado não foram investigadas. Assim, o presente projeto é o primeiro 
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a demonstrar um aumento da atividade da NADPH oxidase induzida por infarto do 

miocárdio em ratos, e associada à maior expressão de RNAm de Nox2.  

Apesar de não ter sido avaliado neste estudo, acredita-se que este aumento 

na atividade da NADPH oxidase e na expressão de RNAm de Nox2 seja decorrente 

de aumento nos níveis circulantes e locais de citocinas pró-inflamatórias, AngII e 

catecolaminas, os quais já foram demonstrados estar aumentados tanto em modelos 

experimentais (SCHULZE et al., 2003; BACURAU et al., 2009) quanto em pacientes 

com IC (GIELEN et al., 2003; LINKE et al., 2005). No entanto, pretendemos avaliar 

os níveis de citocinas pró-inflamatórias e Ang II no músculo destes animais para o 

manuscrito a ser submetido a publicação referente a este estudo. 

Como proposto no presente projeto, o tratamento com apocinina foi efetivo 

em prevenir o aumento da atividade da NADPH oxidase observado no músculo 

plantar dos animais Infartados, nos possibilitando assim avaliar a participação desse 

complexo enzimático no fenótipo muscular induzido pelo infarto do miocárdio.  

Apesar de a apocinina apresentar algumas particularidades quanto a sua 

especificidade, sua ação antioxidante e a sua dependência ou não de peroxidases 

(WILLIAMS e GRIENDLING, 2007; HEUMULLER et al., 2008; SIMONYI et al., 2012), 

esta tem sido o composto de escolha da grande maioria dos trabalhos que objetivam 

avaliar o envolvimento do sistema NADPH oxidase em modelos experimentais in 

vivo, já que pode ser administrada oralmente e sem apresentar toxicidade em doses 

já suficientes para inibir esse complexo enzimático (BEDARD e KRAUSE, 2007; 

WILLIAMS e GRIENDLING, 2007; STEFANSKA e PAWLICZAK, 2008), como 

também observado no presente estudo. No entanto, o seu mecanismo de ação 

ainda não é completamente conhecido. Sabe-se que a apocinina inibe  a formacão 

do complexo enzimático, interferindo na interação entre p47phx e p22phox 

(BEDARD e KRAUSE, 2007; WILLIAMS e GRIENDLING, 2007; STEFANSKA e 

PAWLICZAK, 2008). Além disso, alguns estudos têm demonstrado que a apocinina 

também diminui tanto a translocação de p47phox para a membrana quanto a sua 

expressão proteica (BARBIERI et al., 2004). 

No presente projeto, a inibição da atividade da NADPH oxidase observada 

nos ratos infartados tratados com apocinina não estava associada com uma 

prevenção do aumento na expressão de RNAm de Nox2, mas sim com uma 

diminuição nos níveis de RNAm de Nox4 e da subunidade organizadora p47phox, o 
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que também foi observado nos animais Sham. Esses resultados sugerem que este 

efeito crônico da apocinina nos animais infartados seja mediado não apenas pela 

inibição da formação do complexo enzimático mas também por uma redução nos 

níveis de RNAmde Nox4 e p47phox, ao passo que a redução de Nox1, Nox4 e 

p47phox observada nos animais Sham tratados com apocinina foi compensada pelo 

aumento da expressão de Nox2, não alterando assim sua atividade em relação aos 

ratos Sham não tratados com apocinina. 

Acompanhando a hiperativação da NADPH oxidase induzida pelo infarto, 

observamos um desbalanço redox no músculo plantar dos animais infartados, 

caracterizado por um aumento dos níveis de produtos de oxidação da DHE e por 

maior concentração de hidroperóxidos lipídicos nesses músculos. Este desbalanço 

redox induzido pelo infarto do miocárdio teve uma participação importante da 

NADPH oxidase, uma vez que a sua inibição com apocinina preveniu este 

desbalanço. No entanto, não podemos descartar a participação de outras vias 

importantes de geração de espécies reativas de oxigênio, como a mitocôndria 

(MARIN-GARCIA, GOLDENTHAL e MOE, 2001), e nem descartar uma deficiência 

no sistema de defesa antioxidante contribuindo para esse desbalanço redox, uma 

vez que a atividade da SOD estava diminuída no plantar dos ratos infartados. 

Alguns estudos do nosso grupo de pesquisa e de outros grupos já 

demonstram que, tanto em humanos (LI et al., 2003; LINKE et al., 2005; SHANG e 

TAYLOR, 2011; CUNHA et al., 2012; GIELEN et al., 2012) quanto em modelos 

animais (COIRAULT et al., 2007; BACURAU et al., 2009; OHTA et al., 2011; CUNHA 

et al., 2012), a IC está associada ao estresse oxidativo na musculatura esquelética. 

Os dados do presente projeto confirmam estes achados relatados na literatura e 

demonstram que o complexo enzimático NADPH oxidase contribui para este quadro 

de estresse oxidativo induzido pela disfunção cardíaca no músculo plantar. 

Atualmente já é sabido que as espécies reativas de oxigênio estão 

associadas, direta ou indiretamente, com uma hiperativação do sistema ubiquitina-

proteassoma na musculatura esquelética (KRIEGENBURG et al., 2011), sistema 

este de fundamental importância na degradação proteica, principalmente em 

quadros catabólicos, uma vez que o SUP é um sistema responsável por clivar cerca 

de 90% das proteínas citosólicas na musculatura esquelética (SOLOMON e 

GOLDBERG, 1996). A literatura relacionada ao tema indica já há algum tempo, que 
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um aumento leve ou moderado do estresse oxidativo intracelular é capaz de ativar o 

SUP por aumentar a disponibilidade de substratos a serem degradados (SHANG, 

GONG e TAYLOR, 1997). De fato, uma maior ativação do SUP na musculatura 

esquelética de animais e pacientes com IC tem sido observada e associada a um 

aumento no estresse oxidativo (CUNHA et al., 2012; GIELEN et al., 2012). Nossos 

resultados suportam uma possível relação entre o estresse oxidativo e a atividade do 

SUP, uma vez que demonstramos um aumento da ativação do SUP no músculo 

plantar dos ratos infartados, caracterizado pelo aumento tanto das expressões de 

RNAm de Atrogin e da subunidade C5 do proteassoma quanto da atividade do 

proteassoma.  

Esse aumento da ativação do SUP apresentou uma correlação significante 

com o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio advindas em grande 

parte pelo aumento da ativação da NADPH oxidase, já que o tratamento com 

apocinina preveniu parcialmente a ativação do SUP (Figura 7E) De fato, o 

tratamento com apocinina diminuiu a expressão de RNAm de Atrogin, MuRF e da 

subunidade C5 do proteassoma no plantar dos animais infartados, e também 

preveniu parcialmente o aumento da atividade do proteassoma no sítio 

quimiotripsina da porção 20S. Esse é o primeiro estudo que demonstra o efeito do 

tratamento com apocinina no SUP na musculatura esquelética de ratos infartados, e 

os dados obtidos sugerem que o infarto do miocárdio promove uma hiperativação do 

SUP no músculo plantar, a qual parece estar relacionada a uma hiperativação do 

complexo enzimático NADPH oxidase. 

Um fato bastante interessante é que essa hiperativação do SUP, associada 

com a hiperativação do complexo enzimático NADPH oxidase, foi acompanhada por 

uma menor massa do músculo plantar e menor área de secção transversa das fibras 

do tipo I e do tipo II desses músculos nos ratos infartados, demonstrando a atrofia 

muscular esquelética induzida pelo infarto do miocárdio, a qual já foi demonstrada 

por outros trabalhos do nosso grupo (BACURAU et al., 2009; BUENO et al., 2010; 

CUNHA et al., 2012). Não obstante, o tratamento com apocinina, além de diminuir a 

hiperativação da NADPH oxidase e do SUP nos animais Infartados, também foi 

eficaz em prevenir parcialmente essa atrofia do plantar, independente do tipo de 

fibra muscular, ressaltando a participação do complexo enzimático para a geração 
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de espécies reativas de oxigênio e indução de atrofia muscular no músculo plantar 

em ratos com infarto do miocárdio. 

Alguns estudos já propuseram que a ativação da NADPH oxidase poderia 

culminar em atrofia muscular esquelética. Whitehead et al. (2010) (WHITEHEAD et 

al., 2010) encontraram aumento da expressão de subunidades da NADPH oxidase e 

aumento da produção de ROS por esse complexo enzimático na musculatura 

esquelética de camundongos com distrofia muscular (mdx). Além disso, um estudo 

recente (SEMPRUN-PRIETO et al., 2011) demonstrou que a indução de atrofia 

muscular esquelética por meio da infusão crônica de Ang II em animais estava 

diretamente relacionada a um aumento na produção de ROS pela NADPH oxidase, 

já que a inibição desse complexo com apocinina preveniu o aumento da produção 

de ROS. Além disso, a atrofia muscular mediada por Ang II foi bastante atenuada em 

animais que não expressavam p47phox, proteína chave da ativação da NADPH 

oxidase. No entanto, o presente estudo foi o primeiro a demonstrar a contribuição do 

complexo enzimático NADPH oxidase com a atrofia muscular induzida por infarto do 

miocárdio. 

Um importante candidato responsável por intermediar esta relação entre as 

espécies reativas do oxigênio geradas pela NADPH oxidase, o SUP e o 

desenvolvimento e progressão da atrofia muscular em quadros catabólicos é o fator 

de transcrição redox sensível NF-kB (LI et al., 1998; WYKE, RUSSELL e TISDALE, 

2004; POWERS, KAVAZIS e MCCLUNG, 2007), uma vez que a maior atividade 

deste fator de trancrição está diretamente envolvida com a degradação proteica de 

miotubos musculares esqueléticos tratados com Ang II, e o tratamento com 

antioxidantes é capaz de prevenir este aumento de atividade e a degradação dos 

miotubos (RUSSELL, ELEY e TISDALE, 2007). 

Não foram observadas diferenças entre os grupos na expressão proteica de 

NF-kB na fração nuclear do músculo plantar dos animais estudados. No entanto, 

para excluir a participação deste fator de transcrição no fenótipo observado neste 

projeto, precisamos avaliar sua atividade pelo ensaio de retardo da mobilidade 

eletroforética (EMSA). Esse experimento está sendo padronizado no laboratório para 

que os resultados sejam incluídos no manuscrito final a ser submetido a publicação. 
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6.1.3. Respostas do músculo sóleo ao infarto do miocárdio e à 

inibição da NADPH oxidase  

 

Neste tópico,  serão discutidos os resultados obtidos no músculo sóleo, onde 

tivemos o intuito de comparar as respostas deste músculo com os resultados 

encontrados no músculo plantar. Como já descrito anteriormente, o músculo sóleo 

apresenta características distintas do ponto de vista estrutural, contrátil e metabólico, 

bem como no aspecto pró e antioxidante, quando comparados ao músculo plantar. 

Como pudemos observar nos Resultados, o infarto do miocárdio também 

promoveu atrofia do músculo sóleo, a qual também foi associada a um aumento da 

atividade do proteassoma, porém não foi associada a um aumento da atividade da 

NADPH oxidase, como havia sido observada no plantar, demonstrando que os 

músculos sóleo e plantar também apresentam respostas distintas em relação a 

contribuição desse complexo enzimático à disfunção cardíaca. Além disso, esses 

músculos também apresentam respostas distintas ao tratamento com apocinina. 

Como observado no plantar, o infarto do miocárdio também induziu um 

aumento na expressão de RNAm da Nox2 no músculo sóleo. Porém, esse aumento 

de Nox2 ocorreu em paralelo a uma menor expressão de RNAm de p47phox nesse 

músculo, sugerindo que a menor expressão dessa subunidade organizadora tenha 

compensado o aumento de Nox2, culminando em manutenção da atividade da 

NADPH oxidase no músculo sóleo em resposta ao infarto do miocárdio, já que a 

atividade de Nox2 é dependente de p47phox (BEDARD e KRAUSE, 2007; BROWN 

e GRIENDLING, 2009).  

Sugere-se que essa diferença de resposta entre os músculos na atividade da 

NADPH oxidase ocorre devido a sua predominância de tipo de fibras musculares, 

uma vez que foi demonstrado que as fibras do tipo I (predominantes no sóleo) são 

mais resistentes ao tratamento com agentes inflamatórios (endotoxinas e TNF-) 

quando comparadas as fibras do tipo II (predominantes no plantar) (YU et al., 2008), 

agentes esses conhecidos por ativarem o referido complexo enzimático.  

Além disso, sabe-se também que os músculos oxidativos são mais resistentes 

ao estresse oxidativo quando comparados aos músculos glicolíticos (YU et al., 2008; 

GENG et al., 2011), o que também já foi observado na IC (GENG et al., 2011), uma 
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vez que esses músculos apresentam um sistema de defesa antioxidante mais 

desenvolvido, como pode ser observado no presente projeto (atividade da SOD e 

calatase, e níveis totais de glutationa). Além disso, essa maior resistência das fibras 

oxidativas ao estresse oxidativo parece estar relacionada a uma maior síntese de 

óxido nítrico devido a uma maior expressão das enzimas óxido nítrico sintases (YU 

et al., 2008; GENG et al., 2011), modulada também por PGC-1 (GENG et al., 

2011). De fato, como demonstrado nos Resultados, apesar de observado um 

aumento dos níveis de produtos de oxidação da DHE nos cortes histológicos dos 

animais infartados, não foi observada alteração na concentração de hidroperóxidos 

lipídicos no músculo sóleo desses ratos, a qual estava aumentada no músculo 

plantar. 

É importante destacar que, diferente do plantar, este aumento da oxidação da 

DHE não parece estar associado à atividade da NADPH oxidase no músculo sóleo, 

podendo ser atribuído talvez a alguma outra fonte de produção de ROS nesse 

músculo, como a mitocôndria, presente em número expressivo nesse tipo de fibra 

muscular e que também apresenta sua função prejudicada na IC (MARIN-GARCIA, 

GOLDENTHAL e MOE, 2001). Além disso, a diminuição da atividade da SOD 

observada no sóleo dos animais infartados também pode ter contribuído para esse 

aumento dos níveis de superóxido. 

De maneira interessante, apesar de a atividade da NADPH oxidase não estar 

aumentada no sóleo dos animais infartados, o tratamento com apocinina preveniu o 

aumento dos níveis dos produtos da oxidação da DHE nesses animais, o que foi 

acompanhado por uma prevenção do aumento da expressão de RNAm de Nox2 e 

da diminuição da atividade da SOD, e por um aumento da taxa de remoção de 

peróxido de hidrogênio. Esses dados sugerem que a apocinina possa estar agindo 

como antioxidante, como discutido acima, e/ou também estar modulando outras vias 

de regulação redox no músculo sóleo, alvos da NAPH oxidase, como por exemplo, a 

mitocôndria. 

De fato, já é sabido que alguns homólogos da família Nox estão expressos no 

na mitocôndria, modulando inclusive a taxa de produção de ROS dessa organela 

(GRAHAM et al., 2010; KURODA et al., 2010). Com isso, não podemos descartar a 

hipótese de que, além do seu efeito antioxidante, a apocinina esteja inibindo a maior 
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produção de ROS em função da modulação da ativação da NADPH oxidase, 

diminuindo a geração de ROS por outras fontes. Como avaliamos a atividade da 

NADPH oxidase na fração enriquecida de membranas, não sabemos se a atividade 

dessas Noxs mitocondriais está alterada nos animais infartados, uma vez que as 

mitocôndrias são eliminadas em um dos passos da centrifugação. 

Independente de participação da atividade da NADPH oxidase, o aumento 

dos níveis de produtos da oxidação da DHE, assim como no plantar, foi associado a 

um aumento da atividade do proteassoma no músculo sóleo dos animais infartados, 

o qual também foi prevenido pelo tratamento com apocinina. No entanto, este 

aumento da atividade do proteassoma no sóleo não parece ter sido provocado por 

um aumento na ubiquitinação de proteínas e nem por um aumento da expressão das 

subunidades do proteassoma, já que a expressão de RNAm das E3 ligases Atrogin 

e MuRF e das subunidades C5 e C2 do proteassoma não foram alteradas nesse 

músculo, diferente do observado no músculo plantar. Essa resposta diferenciada dos 

músculos oxidativos em relação aos glicolíticos na alteração da expressão de RNAm 

de atrogenes já foi demonstrada em animais tratados com LPS e TNF-, e parece 

ser mediada por uma menor resposta do estresse oxidativo no músculo sóleo (YU et 

al., 2008). Porém, esse aumento na produção de ROS observada nos sóleos dos 

animais infartados parece já ter sido suficiente para promover uma ativação direta do 

proteassoma (KRIEGENBURG et al., 2011), por meio da oxidação de cisteínas 

específicas presentes em sua estrutura, ao passo que a restauração do balanço 

redox com o tratamento com apocinina preveniu parcialmente esta possível ativação 

do proteassoma por oxidação. 

Os músculos com predominância glicolítica (brancos), como o plantar, são 

mais afetados no que se refere à massa muscular em condições que desencadeiam 

a atrofia, tais como jejum, tratamento com glicocorticoides e doenças sistêmicas 

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

1996), quando comparados a músculos oxidativos, como o sóleo, que são mais 

resistentes ao estímulo atrófico (SHAH et al., 1983; MINNAARD et al., 2005). No 

entanto, como observado no plantar, o infarto do miocárdio também induziu atrofia 

do músculo sóleo, caracterizada pela menor massa desse músculo e pela menor 

área de secção transversa das fibras tipo I e tipo II. E de maneira interessante, o 

tratamento com apocinina foi eficaz em prevenir parcialmente tanto a perda de 
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massa do sóleo quanto a menor área de secção transversa das fibras do tipo I e tipo 

II. 

Esses dados demonstram que a atrofia do músculo sóleo induzida pelo infarto 

do miocárdio, assim como no plantar, está associada a uma maior atividade do 

proteassoma e a um desbalanço redox, porém, diferente do plantar, não está 

associada à hiperativação da NADPH oxidase, apesar de a inibição deste complexo 

enzimático com apocinina prevenir a hiperativação do proteassoma, diminuir os 

níveis de produtos da oxidação da DHE e prevenir a perda de massa muscular. 

Como já discutido acima, esses dados sugerem que a apocinina possa estar 

modulando a massa do sóleo por meio do seu efeito antioxidante e também por 

estar modulando outras vias de regulação redox no músculo sóleo, alvos da NADPH 

oxidase.  

Esses dados, em conjunto com os dados do plantar, demonstram pela 

primeira vez uma relação significante entre o aumento na produção de ROS e a 

atrofia muscular esquelética em ratos infartados, onde a NADPH oxidase parece 

estar mais envolvida com a atrofia dos músculos glicolíticos do que a atrofia dos 

músculos oxidativos. 

Com estes resultados relacionados à primeira hipótese do estudo, 

comprovou-se que o infarto do miocárdio em ratos promove atrofia do músculo 

plantar (glicolítico) desencadeada em parte por uma importante participação da 

ativação do complexo enzimático NADPH oxidase, promovendo uma maior produção 

de espécies reativas de oxigênio e consequente hiperativação do sistema ubiquitina 

proteassoma. Além disso, também foi demonstrado que o infarto do miocárdio 

promove atrofia do músculo sóleo (oxidativo), a qual também está associada a um 

aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio e da atividade do proteassoma, 

porém não está associada a um aumento da atividade da NADPH oxidase. 
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6.2.  Treinamento físico aeróbico, NADPH oxidase e atrofia muscular 

esquelética em modelo experimental de infarto do miocárdio 

 

Neste tópico serão discutidos os resultados dos grupos Sham Sedentários, 

Sham Treinados, Infartados Sedentários e Infartados Treinados, apresentados no 

tópico 5.2.  

  

6.2.1. Respostas morfofuncionais ao treinamento físico aeróbico 

 

Durante os últimos anos, tem-se acumulado dados convincentes para os 

benefícios do treinamento físico na IC, demonstrando que o treinamento físico 

consiste em uma estratégia terapêutica importante para o tratamento da síndrome 

(BRUM et al., 2011), não somente por promover adaptações importantes no controle 

neuro-hormonal (NEGRAO et al., 1993; ROVEDA et al., 2003) e na função cardíaca 

(ERBS et al., 2003), mas também por provocar diferentes adaptações bioquímicas, 

estruturais e funcionais na musculatura esquelética, melhorando a tolerância aos 

esforços físicos, a qualidade de vida e o prognóstico desses pacientes (MEDEIROS 

et al., 2010; PIEPOLI et al., 2011). 

Como demonstrado nos Resultados, oito semanas de treinamento físico 

aeróbico foram eficazes em prevenir parcialmente a disfunção contrátil cardíaca 

induzida pelo infarto do miocárdio, porém não promoveram alterações no aumento 

da massa cardíaca observado nos animais Infartados Sedentários. Estes resultados 

de preservação da disfunção cardíaca com o treinamento físico em modelos 

experimentais já é bem consistente na literatura (ROLIM et al., 2007; MEDEIROS et 

al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009) e, em conjunto com a maior massa cardíaca, nos 

sugere que houve sobreposição dos perfis patológico e fisiológico do crescimento 

cardíaco promovidos pelo infarto e treinamento físico, respectivamente. Tal 

fenômeno foi descrito previamente em animais espontaneamente hipertensos 

submetidos ao treinamento físico aeróbio, que apresentaram hipertrofia cardíaca 

ainda mais pronunciada do que os animais hipertensos sedentários, porém 

demonstraram também importante ganho de função ventricular e ativação de vias 

moleculares responsáveis pela hipertrofia cardíaca fisiológica nos animais treinados 
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(GARCIARENA et al., 2009; KOLWICZ et al., 2009), o que também foi demonstrado 

por  nosso grupo em outro modelo de IC (OLIVEIRA et al., 2009). 

Além de prevenir a disfunção cardíaca, o treinamento físico aeróbico também 

promoveu adaptações consideradas clássicas quanto a avaliação da efetividade do 

protocolo de treinamento utilizado, como aumento da tolerância ao esforço físico, do 

consumo máximo de oxigênio, e da atividade da enzima citrato sintase nos músculos 

sóleo e plantar. Esses dados, também demonstrados por nosso grupo em diferentes 

modelos experimentais de IC (RONDON et al., 2006; BACURAU et al., 2009; 

CUNHA et al., 2012) e em pacientes (ANTUNES-CORREA et al., 2012), nos 

comprova a efetividade do protocolo de treinamento físico aeróbico utilizado no 

presente projeto. 

Vale destacar que, assim como demonstrado anteriormente (BRASSARD et 

al., 2006), a disfunção cardíaca promoveu prejuízo na atividade da enzima citrato 

sintase em ambos os músculos estudados, caracterizando a alteração metabólica 

que também é observada em pacientes com IC (METTAUER et al., 2001). 

Esses resultados encontrados demonstraram a efetividade do protocolo de 

treinamento físico aeróbico aplicado e nos permitiram testar a segunda hipótese do 

presente estudo. 

Seguindo a mesma estrutura do tópico anterior, a discussão dos resultados 

encontrados será apresentada em dois subtópicos, sendo o primeiro subtópico 

relacionado às respostas ao treinamento físico observadas no músculo plantar e o 

segundo subtópico relacionado às respostas ao treinamento físico observadas no 

músculo sóleo. 

  

6.2.2. Respostas do músculo plantar ao treinamento físico aeróbico 

 

Atualmente já é sabido que o treinamento físico aeróbico promove inúmeras 

adaptações periféricas em pacientes com IC (SCARPELLI et al., 1999), 

apresentando melhoras significativas na vasodilatação dependente do endotélio 

(ADAMOPOULOS et al., 1993; HORNIG, MAIER e DREXLER, 1996) e aumento da 

densidade capilar, além de aumentar a densidade mitocondrial, a atividade de 

enzimas oxidativas, e promover adaptações importantes na regulação da massa 
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muscular dos pacientes, consequentemente contribuindo para a melhora da 

tolerância ao esforço (HAMBRECHT et al., 1997; MEDEIROS et al., 2010; PIEPOLI 

et al., 2011). Cabe ressaltar que o treinamento físico aeróbico também é capaz de 

diminuir o estresse oxidativo e a inflamação no músculo esquelético, diminuindo o 

nível de oxidação de biomoléculas e prevenindo algumas alterações morfofuncionais 

tanto em pacientes com IC (GIELEN et al., 2003; LINKE et al., 2005; GIELEN et al., 

2012), quanto em modelos animais (NUNES et al., 2008), como também observado 

em estudos do nosso grupo (BACURAU et al., 2009; CUNHA et al., 2012).  

De fato, no presente projeto foi confirmado que o treinamento físico aeróbico 

diminui o estresse oxidativo na musculatura esquelética de animais submetidos ao 

infarto do miocárdio, o qual foi caracterizado pelos menores níveis de produtos da 

oxidação da DHE no músculo plantar e pela prevenção parcial do aumento dos 

níveis de hidroperóxidos lipídicos que estavam aumentados no plantar dos animais 

Infartados Sedentários. 

Com esses resultados, e considerando a segunda hipótese deste estudo, 

investigamos se o treinamento físico aeróbico, além de prevenir o estresse oxidativo, 

promoveria alterações na expressão de RNAm dos constituintes do complexo 

enzimático NADPH oxidase e na sua atividade. 

Confirmando nossa hipótese inicial, o treinamento físico aeróbico foi efetivo 

em prevenir o aumento da atividade da NADPH oxidase observado no músculo 

plantar dos animais Infartados, o que foi associado com uma menor expressão de 

RNAm de Nox2 nos animais Infartados Treinados. Acredita-se que essa menor 

atividade do complexo enzimático promovida pelo treinamento físico, associada à 

prevenção da menor atividade da SOD observada nos animais Infartados Treinados, 

tenha uma importante contribuição na restauração do balanço redox promovida pelo 

treinamento físico nos animais infartados, uma vez que encontramos uma correlação 

positiva e significante entre a atividade da NADPH oxidase e a intensidade de 

fluorescência da oxidação da DHE. 

Sugere-se que um dos mecanismos envolvidos nesta atenuação da ativação 

da NADPH oxidase com o treinamento físico aeróbico seria o fato desta intervenção 

não farmacológica ser capaz de diminuir os níveis de importantes agentes ativadores 

deste complexo enzimático, como citocinas pró-inflamatórias, Ang II e 

catecolaminas, o que já é bem estabelecido na literatura em doenças 
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cardiovasculares (GIELEN et al., 2003; BRUM et al., 2006; NEGRAO e 

MIDDLEKAUFF, 2008; BACURAU et al., 2009). 

Um fato que nos chamou a atenção foi o aumento da expressão de RNAm de 

Nox4 em ambos os grupos treinados, a qual é uma Nox envolvida na produção de 

peróxido de hidrogênio, importante mensageiro sinalizador (STONE e YANG, 2006). 

Estudos recentes tem demonstrado que a Nox4 apresenta um importante papel 

protetor na vasculatura durante estresse isquêmico e inflamatório (SCHRODER et 

al., 2012). Além disso, alguns estudos começaram a demonstrar que a Nox4 

também está envolvida com a angiogênese na musculatura esquelética, inclusive em 

resposta ao treinamento físico (SCHRODER et al., 2012). No entanto, pouco se sabe 

ainda em relação ao papel da Nox4 na musculatura esquelética, e este aumento de 

expressão de RNAm com o treinamento físico precisa ser mais bem investigado. 

Ainda existem poucos estudos que avaliaram o efeito do treinamento físico na 

expressão e atividade da NADPH oxidase, sendo que estes estudos avaliaram esta 

relação em vasos sanguíneos (ZANCHI et al., 2008), tecido adiposo (SAKURAI et 

al., 2009), medula espinhal (GAO et al., 2007), cérebro (AGARWAL et al., 2011) e 

coração (BAI et al., 2009). No entanto, o presente estudo é o primeiro a demonstrar 

a relação entre o treinamento físico aeróbico e a expressão e atividade do complexo 

enzimático NADPH oxidase na musculatura esquelética de ratos infartados. 

Um resultado bastante interessante foi que o treinamento físico diminuiu a 

atividade da NADPH oxidase e o estresse oxidativo no músculo plantar, e este 

efeitofoi associado a prevenção da hiperativação do SUP e da atrofia desse 

músculo. 

Gielen et al (GIELEN et al., 2012) demonstraram em um estudo bem recente 

que o treinamento físico aeróbico diminuia a expressão de MuRF na musculatura 

esquelética de pacientes com IC. Além disso, nosso grupo recentemente publicou 

um estudo com modelo experimental de IC demonstrando que essa prevenção da 

hiperativação do SUP com o treinamento físico aeróbico, caracterizada pela 

diminuição da atividade do proteassoma e da expressão das E3 ligases Atrogin, 

MuRF e E3-, e da atrofia muscular, estava associada com um menor nível de 

estresse oxidativo, corroborando os dados do presente estudo. No entanto, nosso 

trabalho acrescenta à literatura referente ao tema, que esse efeito preventivo do 

treinamento físico no estresse oxidativo, SUP e atrofia está também associado com 
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uma menor ativação do complexo enzimático na musculatura esquelética 

desencadeada pela disfunção cardíaca. 

Contudo, não podemos descartar a hipótese de que outras vias de regulação 

redox possam estar sendo moduladas pelo treinamento físico em nosso modelo, 

uma vez que o treinamento físico é capaz de melhorar tanto a função e biogênese 

mitocondrial (HOLLOSZY, 2008; SILVA et al., 2009) quanto melhorar o sistema de 

defesa antioxidante (ENNEZAT et al., 2001; LINKE et al., 2005). Além disso, outros 

mecanismos independentes de modulação redox também podem estar associados 

com essa prevenção da atrofia do muscular com o treinamento físico observada nos 

animais infartados, como a melhora da perfusão tecidual, causada pela melhora da 

função cardíaca, função endotelial e capilarização (ADAMOPOULOS et al., 1993; 

HORNIG, MAIER e DREXLER, 1996; BACURAU et al., 2009), e uma maior ativação 

de vias envolvidas com a síntese proteica mediada pelo estímulo mecânico do 

exercício (SHEFER e BENAYAHU, 2012). 

 

6.2.3. Respostas do músculo sóleo ao treinamento físico aeróbico 

 

Há tempos já é sabido que os diferentes músculos esqueléticos respondem 

de maneira diferente ao mesmo protocolo de treinamento físico (FULLER, BALDWIN 

e FULLER, 2006). Isso também é uma verdade para os músculos avaliados no 

presente estudo (sóleo e plantar) (FULLER, BALDWIN e FULLER, 2006; FERREIRA 

et al., 2010), apesar de ambos serem ativados durante a corrida em esteira rolante 

(BONEN et al., 1990). No presente projeto, também observamos respostas 

diferenciadas dos músculos plantar e sóleo ao treinamento físico aeróbico realizado 

pelos ratos infartados na ativação do complexo enzimático  NADPH oxidase, nos 

marcadores de estresse oxidativo e na ativação do SUP. 

Assim como no músculo plantar, o treinamento físico aeróbico preveniu o 

aumento da expressão de RNAm de Nox2 no sóleo dos animais infartados, porém 

apresentou uma resposta compensatória ao restaurar a menor expressão de RNAm 

de p47phox observada nos animais infartados, não alterando assim a atividade da 

NADPH oxidase. Com isso, acreditamos que o treinamento físico aeróbico previne o 

aumento da ativação da NADPH oxidase induzida pela disfunção cardíaca, como 
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observamos no plantar, não apresentando, no entanto, alterações em sua atividade 

quando este complexo enzimático se encontra em condições funcionais normais, 

como observamos no sóleo. 

Um fato interessante é que a expressão de RNAm de Nox4 não foi alterada 

no músculo sóleo em resposta ao treinamento físico aeróbico, sendo aumentada 

apenas no músculo plantar de ambos os grupos treinados. Um dos possíveis 

mecanismos que talvez possa contribuir para essa maior expressão de Nox4 deva-

se ao fato de o treinamento físico aumentar o número de mitocôndrias musculares 

(BORI et al., 2012), local este em que a Nox4 também é expressa (GRAHAM et al., 

2010; KURODA et al., 2010). Como o músculo plantar apresenta uma quantidade 

muito menor de mitocôndrias quando comparado ao sóleo, sugerimos que um 

pequeno aumento no número de mitocôndrias nesse músculo, e consequentemente 

Nox4, já seria suficiente para apresentar diferenças detectáveis nos valores relativos 

(%) da expresssão de RNAm de Nox4, ao passo que o mesmo aumento no número 

destas organelas representaria um percentual muito pequeno devido à grande 

quantidade de mitocôndrias já presentes. No entanto, esta justificativa é apenas uma 

especulação, e como já relatado no tópico anterior, esta resposta observada no 

músculo plantar precisa ser mais bem investigada.  

Independente de promover alteração na atividade da NADPH oxidase no 

músculo sóleo, o treinamento físico aeróbico, assim como no plantar, foi capaz de 

diminuir os níveis de produtos da oxidação da DHE, prevenir o aumento da atividade 

do proteassoma e prevenir parcialmente a atrofia desse músculo nos ratos 

infartados. Essa prevenção do estresse oxidativo com o treinamento físico também 

foi acompanhada por um aumento da atividade da SOD, como observado no plantar, 

porém a menor atividade do proteassoma no sóleo dos ratos Infartados Treinados, 

diferente do plantar, não parece ter sido mediada por uma menor ubiquitição de 

proteínas, mas sim apenas pela restauração do balanço redox e menor oxidação do 

proteassoma. 

Uma outra resposta diferenciada entre os músculos sóleo e plantar ao 

treinamento físico aeróbico foi o aumento da atividade do proteassoma observado 

no músculo sóleo dos animais Sham, o qual porém não foi associado com alteração 

na massa desse músculo. Cunha et al (CUNHA et al., 2012) também observaram 

essa resposta de aumento da atividade do proteassoma em camundongos 
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submetidos a oito semanas de treinamento físico aeróbico, a qual foi considerada 

uma resposta fisiológica atribuída ao aumento no turnover proteico após a atividade 

contrátil muscular. Assim, uma maior atividade do proteassoma contribuiria para a 

ressíntese de  proteínas, mantendo a função contrátil normal, e mantendo o controle 

de qualidade de proteínas (KIM, LOWE e HOPPE, 2008).  

Com estes resultados relacionados à segunda hipótese do estudo, 

comprovou-se que o treinamento físico aeróbico previne parcialmente a atrofia do 

músculo plantar de ratos infartados, prevenindo a hiperativação do complexo 

enzimático NADPH oxidase e a hiperativação do SUP induzida pelo infarto do 

miocárdio. Além disso, o treinamento físico aeróbico, assim como no músculo 

plantar, previne a atrofia do músculo sóleo dos ratos infartados, prevenindo o maior 

nível de espécies reativas de oxigênio e a hiperativação do SUP induzida pelo infarto 

do miocárdio, porém sem alterar a atividade do complexo enzimático NADPH 

oxidase. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstram que a NADPH oxidase 

contribui de maneira músculo-específica com a atrofia muscular desencadeada pelo 

infarto do miocárdio, e o treinamento físico aeróbico é capaz de prevenir a 

hiperativação desse complexo enzimático e a atrofia muscular esquelética em ratos 

infartados.  
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