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RESUMO

CUNHA, T.F. Contribuição do estresse oxidativo para a ativação das vias NFκB, FOXO e MAPK na atrofia muscular associada à insuficiência cardíaca:
efeito do treinamento físico aeróbico. 2014. 88f. Tese (Doutorado em Ciências) –
Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014.
A musculatura esquelética tem um papel fundamental para a manutenção da
homeostase do organismo. A perda de massa muscular está relacionada a prejuízos
na qualidade de vida de indivíduos saudáveis, além de piorar o prognóstico de
pacientes com doenças sistêmicas, como o câncer, o diabetes e a insuficiência
cardíaca. Em quadros mais graves de insuficiência cardíaca, a perda excessiva de
massa muscular associada a um reduzido consumo de oxigênio de pico, são
considerados como preditores independentes de mortalidade. O aumento do
estresse oxidativo tem sido apontado como um dos principais desencadeadores do
aumento da degradação de proteínas na atrofia muscular. Na presente tese,
investigamos a contribuição do estresse oxidativo para a ativação das vias de
sinalização NF-κB, FOXO e MAPK na atrofia muscular desencadeada pela
insuficiência cardíaca. Para compreender melhor os mecanismos envolvidos na
ativação dessas vias pelo estresse oxidativo, utilizamos a linhagem de células
musculares C2C12. Observamos que o tratamento com peróxido de hidrogênio
(1,2mM, 12h) induziu um aumento do estresse oxidativo, o qual foi capaz de
aumentar a atividade do proteassoma, desencadeando a atrofia dos miotúbulos.
Verificamos também um aumento da expressão proteica de alguns componentes
dessas vias de sinalização, como p-p38 e NF-κB; apontando para uma ativação
diferenciada dessas vias pelo estresse oxidativo. Para verificar se essas vias de
sinalização relacionadas ao estresse oxidativo estavam também relacionadas à
atrofia desencadeada pela insuficiência cardíaca, avaliamos um modelo
experimental de ratos com insuficiência cardíaca induzida pelo infartado do
miocárdio. Observamos uma redução da área de secção transversa do músculo
plantar, acompanhada de um aumento da inflamação sistêmica, de p38 e das
atividades de NF-kB e do proteassoma. Como o treinamento físico aeróbico tem se
apresentado como uma estratégia terapêutica não farmacológica eficaz na redução
do estresse oxidativo e no restabelecimento da atividade do sistema ubiquitina
proteassoma, submetemos os ratos infartados ao treinamento físico aeróbico em
esteira rolante. O treinamento físico aeróbico preveniu a perda de massa muscular,
reduzindo a inflamação sistêmica e as atividades de NF-κB e do proteassoma. Em
conjunto, os resultados apontam para o estresse oxidativo como um fator
preponderante para o aumento da degradação de proteínas relacionada à atrofia
muscular, seja por indução de inflamação (TNF-α) ou por sua ação direta. Além
disso, observamos que as vias de sinalização são ativadas de forma diferenciada
nos dois modelos, sugerindo que a degradação de proteínas nos miotúbulos está
relacionada ao controle de qualidade de proteínas e, nos ratos infartados, às
alterações do metabolismo, servindo como fonte de energia. Já o treinamento físico
aeróbico comprovou sua eficácia no restabelecimento da atividade do proteassoma,
reduzindo a inflamação e a atividade de NF-κB, prevenindo assim, a perda de massa
muscular.

Palavras-chave: músculo esquelético; atrofia; estresse oxidativo; vias NF-κB, FOXO
e MAPK; treinamento físico aeróbico.

ABSTRACT

CUNHA, T.F. Contribution of oxidative stress to NF-ΚB, FOXO and MAPK
signaling pathway activation in atrophy induced by heart failure: role of aerobic
exercise training. 2014. 88f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação
Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014.
About 40% of human body mass consists of skeletal muscles, which are involved in
all aspects of movement including breathing, eating, posture, walking and reflexes.
Skeletal muscle is also important as a source of heat generation and as a regulator
of intermediary metabolism. Loss of skeletal muscle mass and function (skeletal
muscle atrophy) leads to several functional impairments, affecting health and quality
of life. It occurs in several chronic diseases such as cancer, diabetes and heart
failure. In heart failure, atrophy is considered an independent predictor of poor
prognosis. Oxidative stress has a crucial role in atrophy, activating different signaling
pathways capable of stimulating the ubiquitin proteasome system to degrade
proteins. In this study, we investigated the oxidative stress contribution to NF-κB,
FOXO and MAPK signaling pathway activation in heart failure-induced atrophy. To
better understand the mechanisms involved with oxidative stress and signaling
pathways activation in atrophy, we have used C2C12 skeletal muscle cells. We
observed that, even in high hydrogen peroxide concentrations, oxidative stress
increased proteasome activity, phosphorylated p38 and NF-κB protein expression,
causing myotubes atrophy. In an experimental heart failure model of infarcted rats,
we evaluated plantaris muscle and verified a reduced cross sectional area,
accompanied by increased systemic inflammation, p-38 protein expression and
increased both NF-κB and proteasome activities. As aerobic exercise training causes
a lot of beneficial effects on skeletal muscle structure and function in chronic
diseases, we submitted infarcted rats to 8 weeks of aerobic exercise training on a
treadmill. Aerobic exercise training prevented atrophy by reducing inflammation and
both NF-κB and proteasome activities. Collectively, our data suggest a differentiated
activation by oxidative stress in muscle cells and animal models. In the first case,
protein degradation was involved with protein quality control; and, in the other,
oxidative stress is a second messenger, stimulating protein degradation to provide
substrates to metabolism. Aerobic exercise training re-established proteasome
activity by reducing inflammation and NF-κB activity, preventing muscle atrophy.
Keywords: oxidative stress; skeletal muscle; atrophy, NF-κB, FOXO and MAPK
signaling pathways; aerobic exercise training.
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1. INTRODUÇÃO
Doenças cardiovasculares consistem em uma das maiores causas de
morte em todo o mundo, apesar dos avanços na terapêutica dessas doenças
nos últimos anos. O aumento da incidência de diferentes doenças cardíacas
tem sido atribuído à elevação dos fatores de risco, como sedentarismo,
obesidade, hipertensão e tabagismo (MANDIC, S. et al., 2012), sendo a
insuficiência cardíaca (IC) a via final comum da maioria das doenças cardíacas.
No Brasil, a IC foi responsável por cerca de 30% das mortes associadas a
doenças do aparelho circulatório no ano de 2007 (DATASUS).
A IC é uma síndrome clínica que acarreta diversas alterações cardíacas,
como diminuição do débito cardíaco e da fração de ejeção, mas que também
desencadeia alterações em outros órgãos e tecidos, como o músculo
esquelético. No músculo esquelético observam-se diversas alterações
morfofuncionais, tais como, mudança do tipo de fibra de oxidativa para
glicolítica, redução de enzimas oxidativas e atrofia (VESCOVO, G. et al. 1998;
BACURAU, A. et al., 2009; CUNHA, T. et al., 2012a), as quais estão
relacionadas à fadiga, dispneia e grande limitação aos esforços físicos
(COLUCCI, W., 1998; LUNDE, P. et al., 2001).
A musculatura esquelética representa cerca de 40-45% da massa
corporal em humanos, sendo constituída por mais 600 músculos (ARTHUR, P.;
GROUNDS, M; SHAVLAKADZE, T., 2008). Estes músculos estão envolvidos
em todos os aspectos do movimento, incluindo respiração, alimentação,
postura, locomoção e reflexos (SHAVLAKADZE, T.; GROUNDS,M., 2006). Ela
é também fundamental para a manutenção do equilíbrio metabólico, pois, além
de conter a maior quantidade de proteínas do organismo, serve como
importante fonte de calor, já que a taxa metabólica basal desse tecido
contabiliza cerca de 20-30% do consumo de oxigênio de todo o corpo (ZURLO,
F. et al.,1990). Dessa forma, a perda sustentada de massa muscular acarreta
um impacto negativo na saúde de um indivíduo. Em quadros mais graves de
IC, a perda excessiva de massa muscular associada a um reduzido consumo
de oxigênio de pico são considerados como preditores independentes de
mortalidade (ANKER, S. et al., 1997b).
A atrofia, perda significante de massa muscular, é caracterizada por
diminuição no conteúdo proteico, redução no diâmetro das fibras, diminuição
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da força e menor resistência à fadiga (JACKMAN, R.; KANDARIAN, S., 2004),
a qual afeta cerca de 10-16% dos pacientes com doença cardíaca (SHARMA,
R.; ANKER, S., 1999). A atrofia decorre de um desequilíbrio entre vias de
degradação e síntese proteicas, favorecendo o catabolismo. O quadro de
atrofia pode se agravar e desencadear a caquexia, perda excessiva de massa
muscular, óssea e tecido adiposo, associada a anormalidades no metabolismo
de lipídeos e carboidratos (MACDONALD, N. et al., 2003), a qual afeta mais de
5 milhões de pessoas nos Estados Unidos (SHARMA, R.; COATS, A.; ANKER,
S., 2000). Esse desequilíbrio proteico no músculo esquelético é favorecido pela
presença de inflamação verificada, geralmente, pelo aumento de citocinas próinflamatórias, que estimulam o aumento de estresse oxidativo. Dentre as
citocinas pró-inflamatórias destaca-se o TNF-α, que tem um importante papel
tanto na miogênese, quanto na degradação proteica do músculo esquelético.
Em doenças sistêmicas, como a IC, o aumento do estresse oxidativo associado
ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α, contribuem para o
estabelecimento da atrofia (MOYLAN, J.; REID, M., 2007).
O aumento do estresse oxidativo e citocinas pró-inflamatórias promovem
a ativação de vias de sinalização envolvidas com a degradação protéica, tais
como, fator nuclear kappa B (NF-κB), Forkhead box O (FOXO) e proteína
quinase ativada por mitógeno (MAPK), as quais, estimulam diferentes
componentes do mesmo sistema proteolítico: o sistema ubiquitina proteassoma
dependente de ATP (SUP) (MOYLAN, J.; REID, M., 2007), que está envolvido
no aumento do catabolismo proteico na atrofia do músculo esquelético
(LECKER, S. et al., 1999). A ativação de NF-кB tem sido associada ao
aumento da expressão de MuRF1 (LI, Y. et al., 1998), enquanto a ativação de
FOXO estimula o aumento na expressão de Atrogin-1 (SANDRI, M. et al.,
2004), e de MuRF1 (STITT, T. et al., 2004; GLASS, D. 2005). Já em relação às
MAPK, podemos destacar o papel da p38, que ainda é controverso na
literatura, pois alguns autores relatam que p38 é capaz de induzir o aumento da
expressão de Atrogin-1 (LI, Y. et al., 2005; GLASS, D., 2005), enquanto outros
autores afirmam a associação entre p38 e MuRF-1(KIM, J. et al., 2009); e da
JNK, que parece estimular a degradação ativando FOXO4 (FURUKAWA-HIBI,
Y. et al., 2005). Como a relação entre o aumento do estresse oxidativo e a
ativação dessas vias na IC ainda não está esclarecida, na presente tese,
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investigamos se essas vias são realmente estimuladas pelo aumento das
espécies reativas de oxigênio (ERO) e estresse oxidativo na IC.
O treinamento físico aeróbico é uma importante ferramenta na reversão
de alterações desencadeadas pela IC. Na musculatura esquelética o
treinamento físico aeróbico promove a reversão no tipo de fibras, de glicolíticas
para oxidativas; aumento no aporte sanguíneo para as fibras, devido à maior
densidade e tortuosidade capilar (ALLEN, D.; ROY, R.; EDGERTON, R., 1999;
BACURAU et al., 2009), aumento da densidade e melhora da função
mitocondrial (HOLLOSZY, J., 1967), e diminuição da atrofia, por reduzir a
expressão/atividade de componentes do SUP (CUNHA et al., 2012).
Sabendo dos benefícios do treinamento físico aeróbico e, que os
mecanismos moleculares envolvidos na progressão da atrofia muscular na IC
ainda não estão totalmente esclarecidos, na presente tese avaliamos em uma
primeira etapa a contribuição do estresse oxidativo para a ativação das vias de
sinalização NF-κB, FOXO e MAPK que estimulam o SUP em linhagem de
células musculares. Em uma segunda etapa, investigamos o efeito do
treinamento físico aeróbico sobre o estresse oxidativo e sua influência na
ativação dessas vias de sinalização em modelo de ratos infartados.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Degradação Proteica e Atrofia Muscular
A massa e o tamanho da fibra do músculo esquelético adulto são
regulados em resposta a mudanças na sobrecarga, prática de atividade física
ou presença de doenças sistêmicas (STITT, T. et al., 2004) (Figura 1). A perda
de massa muscular apresenta-se como uma séria consequência de inúmeras
doenças sistêmicas, incluindo câncer, sepsis, AIDS, diabetes (GLASS, D.,
2003; BAVIERA, A. et al., 2008), pois está associada com o aumento da
morbidade e mortalidade nessas condições. No câncer, a caquexia é
responsável por cerca de 20% das mortes de pacientes terminais (ARGILES et
al., 2003); na IC, pacientes caquéticos apresentam maior taxa de mortalidade
(17%) quando comparados a pacientes não-caquéticos (ANKER, S. et al.,
1997a).
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Figura 1. Alterações do trofismo muscular: hipertrofia e atrofia. AST: Área de secção
transversa. (Adaptado de SHAVLAKADZE, T.; GROUNDS, M., 2006).

O controle da massa muscular é determinado por um equilíbrio dinâmico
entre processos anabólicos e catabólicos (STITT, T. et al., 2004).
Fisiologicamente, a degradação proteica é importante para a manutenção da
homeostase do organismo, sendo responsável pela remoção de proteínas
anormais ou danificadas, controle do crescimento e diferenciação celular;
regulação das concentrações enzimáticas; fornecimento de aminoácidos para a
neoglicogênese; funcionamento do sistema imunológico e controle do ciclo
celular (LECKER, S. et al., 1999). Porém, o aumento exacerbado da
degradação proteica, acompanhado ou não de redução da síntese, pode
acarretar prejuízos ao organismo e, no músculo esquelético, perda de massa
muscular.
Há quatro sistemas de degradação proteica no músculo esquelético. Os
sistemas lisossomal e ubiquitina proteassoma conduzem a degradação de
proteínas a aminoácidos ou pequenos peptídeos; ao passo que os sistemas
dependente de Ca2+ e das caspases desempenham uma proteólise limitada,
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devido à especificidade restrita desses sistemas (BONETTO, A. et al., 2009).
Dentre os sistemas de degradação proteica, destaca-se o SUP, o qual se
apresenta ativado na grande maioria das condições atróficas, sendo
considerado o mais importante sistema de degradação de proteínas.
2.2. Sistema Proteolítico Ubiquitina Proteassoma dependente de ATP
O SUP está ativado em vários estados catabólicos, tais como, jejum,
desnervação, sepsis, câncer, diabetes e IC. É um sistema complexo, que
consiste de uma cascata de reações enzimáticas altamente organizadas que
seleciona, marca e degrada proteínas alvo (GLICKMAN, M.; CIECHANOVER,
A., 2002). Inicialmente E1 (proteína ativadora) utiliza ATP para ativar a
ubiquitina. A ubiquitina ativada é transferida para E2 (proteína carreadora) que
conjuga as ubiquitinas em um processo de poliubiquitinação (JENTSCH,
S.,1992). Em seguida, E3 (proteína ligase) liga as ubiquitinas conjugadas à
proteína alvo, que é reconhecida pelo proteassoma 26S e degradada em
pequenos peptídeos (5-22 aminoácidos) (SARIC, T.; GRAEF, C.; GOLDBERG,
A., 2004).
O proteassoma 26S constitui-se em um cilindro composto por duas
porções distintas: a porção regulatória, denominada 19S, e a porção catalítica,
denominada 20S (LECKER, S. et al., 2004). A porção 19S tem 700 kDa e é
composta por subunidades alfa, sendo algumas delas ATPases, as quais
realizam o reconhecimento da cauda de poliubiquitinas, abertura do poro de
degradação, desenovelamento de proteínas e hidrólise das ligações peptídicas
(BAUMEISTER, W. et al., 1998). Além disso, a porção 19S proporciona ao
proteassoma, a capacidade de realização de degradação de forma bidirecional,
pois a porção 19S está nas duas extremidades do proteassoma.
A atividade catalítica é responsabilidade da porção 20S, que também
possui 700 kDa e é composta por subunidades beta (que podem receber outras
denominações como X, Z, C), onde se estabelecem os sítios de degradação
específicas (BAUMEISTER, W. et al., 1998). O sítio Beta1 (peptidilglutamina),
cliva ligações peptídicas após ácido glutâmico; o Beta2 (ou Z – tripsina)
degrada aminoácidos lisina e arginina próximos ao grupo C-terminal; e o Beta5
(ou X – quimiotripsina) degrada tirosina, triptofano e fenilalanina próximos ao
grupo C-terminal; ainda pode clivar outros aminoácidos, como a leucina se
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permanecer ativo por um longo período de tempo (BAUMEISTER, W. et al.,
1998). Além disso, a porção 20S pode degradar seletivamente proteínas
modificadas por estresse oxidativo de uma maneira independente de ubiquitina
(GUILLET, C.; BOIRIE, Y., 2005). O estresse oxidativo induz alterações na
estrutura das proteínas, por meio de modificação ou fragmentação de
aminoácidos, conduzindo a um desenovelamento das proteínas, aumentando a
hidrofobicidade em sua superfície (BADER, N.; GRUNE, T., 2006). O
proteassoma 20S tem preferência por aminoácidos aromáticos e hidrofóbicos.
Dessa forma, proteínas danificadas por estresse oxidativo parecem ser
susceptíveis a degradação pelo proteassoma 20S (HANSEN, R. et al., 2007).
Apesar da degradação de proteínas ser realizada pelo proteassoma, as
E3 ligases, por apresentarem uma função importante marcando as proteínas,
são consideradas componentes chave do SUP, destacando-se as E3 ligases
Atrogin-1 e MuRF1, que são altamente expressas na musculatura esquelética e
aumentam significantemente sua expressão em estados de atrofia (LECKER,
S. et al., 2004).
2.3. Fatores que influenciam a degradação proteica
Diversos fatores influenciam a degradação proteica, alguns favorecendo
a degradação, tais como, citocinas pró-inflamatórias (TNF-α), estresse
oxidativo e vias de sinalização, tais como, NF-кB e MAPK; enquanto outros são
ativados para equilibrar a relação síntese-degradação proteica, favorecendo a
síntese, como, IGF-1 e a via de sinalização PI3K/Akt-mTOR, que regula
também a proteólise inibindo o fator de transcrição FOXO (LECKER, S. et al.,
1999).
2.3.1. Estresse oxidativo
As ERO são pequenas moléculas derivadas do oxigênio, que incluem
radicais livres como o superóxido (O2•-), o hidroxil (•OH), o peroxil (RO2•), e o
alcoxil (RO•), as quais são reconhecidas por seus efeitos deletérios em células
de mamíferos (YU, Z. et al., 2008). Também há espécies não radicalares, que
são agentes oxidantes e/ou agentes facilmente convertidos em radicais, como
o peróxido de hidrogênio (H2O2), o ozônio (O3) e o oxigênio singlete (1O2)
(HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J., 2007).
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As ERO também são produzidas no músculo esquelético, tanto em
repouso quanto durante o processo de contração muscular, atuando como
segundos mensageiros nas vias de sinalização celular que regulam tanto
processos fisiológicos quanto processos patológicos (REID, M., 2001). A
produção das ERO no músculo esquelético pode ocorrer por diferentes fontes,
sendo a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial uma das mais
importantes. Os complexos I, II e III da cadeia de transporte de elétrons
constituem-se em grandes geradores de radical superóxido (O2•-), a partir da
transferência de elétrons do oxigênio singlete (1O2) (ZHANG, Y. et al., 1998).
Estima-se que cerca de 2-4% do oxigênio consumido na mitocôndria seja
reduzido a O2•- (BOVERIS, A.; CADENAS, E.; STOPPANI, A., 1976), embora
apenas uma pequena quantidade seja liberada pela organela (HALLIWELL, B;
GUTTERIDGE, J., 1995). Isso porque o O2•- é dismutado/convertido em H2O2
por dois sistemas enzimáticos: o manganês superóxido dismutase (MnSOD),
localizado na matriz mitocondrial; e o cobre-zinco superóxido dismutase
(CuZnSOD), ativo no espaço intermembranas. Quando liberado, o H2O2 pode
ser convertido a hidroxil (•OH) por reações não enzimáticas, tais como, o
processo de Fenton (HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J., 1995). Outro sistema
mitocondrial, o monoamina oxidase, participa da produção de H2O2 e de
aldeídos reativos, os quais se apresentam aumentados na atrofia muscular
induzida por glicocorticoides (MANOLI, I. et al., 2005).
Outra fonte é a xantina desidrogenase, a qual catalisa a formação de
ácido úrico a partir de xantina e hipoxantina, reduzindo NAD+ a NADH
(BONETTO, A. et al., 2009). Porém, em condições patológicas, como na atrofia
desencadeada por claudicação ou por glicocorticoides, xantina desidrogenase
é convertida a xantina oxidase, reduzindo moléculas de oxigênio a O2•- e H2O2,
aumentando o estresse oxidativo e estimulando a proteólise (WALLWORK, C.;
PARKS, D. ; SCHMID-SCHÖNBEIN, G., 2003; JUDGE, A; DODD, S., 2004).
O fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina (NADPH) oxidase
é um complexo enzimático, característico de fagócitos, que produz O2•-, pela
transferência de elétrons NADH ou NADPH para o oxigênio molecular
(BEDARD, K.; KRAUSE, K., 2007; AL GHOULEH, I et al., 2011). No músculo
esquelético, a atividade de NADPH oxidase é associada ao sarcolema (sinal de
transdução) e ao retículo sarcoplasmático, na regulação da liberação de Ca2+
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na contração muscular (XIA, R. et al., 2003). Além disso, NADPH oxidase
parece estar envolvida na atrofia muscular, ativando a via de sinalização NF-kB
(BECHARA, L. et al., 2014).
Há ainda o óxido nítrico sintase (NOS), que é responsável pela produção
de óxido nítrico (NO) e apresenta três isoformas: a induzida (iNOS), que é
independente de Ca2+; a endotelial (eNOS), ativada por Ca2+; e a neuronal
(nNOS), também ativada por Ca2+ (KOBZIK, L. et a., 1994). O NO tem uma
importante função regulatória no músculo esquelético, afetando o fluxo
sanguíneo, o acoplamento excitação-contração, o metabolismo de glicose e a
produção de energia pela mitocôndria (STAMLER, J.; MEISSNER, G., 2001).
NO pode causar também efeitos deletérios ao musculo esquelético,
principalmente pela reação com O2•-, que produz peroxinitrito (ONOO-)
(GOLDSTEIN, S.; CZAPSKI, G., 1995).
As ERO produzidas ou convertidas por essas fontes apresentam
diferentes efeitos nas células, por apresentarem diferentes composições
químicas (Figura 2). O O2•-, por exemplo, é um radical altamente reativo/tóxico,
utilizado pelo sistema imune na destruição de microrganismos invasores
(HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J., 2007), o qual pode ser convertido em H2O2
ou radicais hidroxil e, como dito anteriormente, reagir com outros compostos,
como o NO (GOLDSTEIN, S.; CZAPSKI, G., 1995; ARTHUR, P.; GROUNDS,
M; SHAVLAKADZE, T., 2008).
O H2O2, por sua vez, é considerado uma molécula sinalizadora capaz de
atravessar membranas (BIENERT, G.; SCHJOERRING, J.; JAHN, T., 2006;
RHEE, S., 2006). Essa molécula atua modificando a função de proteínas por
oxidar grupos tiol (-SH) de resíduos de cisteína para formar ligações dissulfeto
com resíduos de cisteína adjacentes, com a glutationa (glutationilação), ou com
pequenas proteínas tiol, como a tioredoxina (ARTHUR, P.; GROUNDS, M;
SHAVLAKADZE, T., 2008). O dissulfeto pode retornar a forma tiol (reduzida)
pela ação de enzimas como a glutaredoxina ou as peroxiredoxinas (RHEE, S.,
2006; HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J., 2007). Há, ainda, enzimas no
citoplasma e na mitocôndria que são capazes de degradar o H2O2, tais como, a
glutationa, a catalase e as peroxidases (HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J.,
2007).
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Já os radicais hidroxil (•OH) diferem do H2O2 por serem altamente
reativos e capazes de danificar macromoléculas de forma irreversível,
formando agregados ou causando fragmentação proteica (ARTHUR et al.,
2008). As modificações de alguns grupos de aminoácidos pelos radicais
hidroxil servem como marcadores de estresse oxidativo como, por exemplo, as
proteínas carboniladas (grupo carbonil) (LEVINE, R.; STADTMAN, E., 2006;
HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J., 2007). Por sua reatividade, o organismo
tenta prevenir a produção dessas moléculas a partir de reações quelantes
(metais), pela ação de antioxidantes, como a vitamina E ou removendo
macromoléculas danificadas (HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J., 2007; JUNG,
T.; BADER, N.; GRUNE, T., 2007).
Alguns estudos têm demonstrado um aumento na produção de ERO e
de marcadores de estresse oxidativo em alguns modelos de atrofia muscular
(KONDO, H.; MIURA, M.; ITOKAWA, Y., 1991; LAWLER, J.; SONG, W.;
DEMAREE, S., 2003) ao passo que esta perda de massa muscular parece ser
prevenida pela administração exógena de antioxidantes (APPELL, H.;
DUARTE, J.; SOARES, J., 1997; BETTERS, J. et al., 2004). O aumento do
estresse oxidativo ativa a proteólise por acarretar: (1) uma sobrecarga de Ca2+
e ativação de proteases ativadas por Ca2+, como as calpaínas; (2) a regulação
da caspase-3, ocasionando diversas reações que contribuem para a proteólise;
e (3) a ativação do proteassoma a partir das E3 ligases atrogin-1 e MuRF-1
(POWERS, S.; KAVAZIS, A.; DERUISSEAU, K., 2005).

Figura 2. Formação e propriedades das espécies reativas de oxigênio: Radical
superóxido, peróxido de hidrogênio e Radical hidroxil (Adaptado de ARTHUR, P.;

GROUNDS, M; SHAVLAKADZE, T., 2008).
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O aumento de ERO ativa também as vias de sinalização NF-кB
(POWERS, S.; KAVAZIS, A.; MCCLUNG, J., 2007), FOXO (FURUKAWA-HIBI,
Y. et al., 2002) e MAPK (MOYLAN, J.; REID, M., 2007), os quais são capazes
de aumentar a expressão de diferentes componentes do SUP (LI,Y. et al.,
1998; GOMES-MARCONDES, M.; TISDALE, M., 2002; WYKE, S.; RUSSELL,
S.; TISDALE, M., 2004;). A ativação de NF-кB tem sido associada ao aumento
na expressão de MuRF1 e a perda de conteúdo proteico do músculo
esquelético (LI, Y. et al., 1998); já a ativação de FOXO estimula o aumento na
expressão de Atrogin-1, o que estaria relacionado à redução no tamanho da
fibra muscular (SANDRI, M. et al. , 2004) e de MuRF-1(STITT, T. et al., 2004;
GLASS, D., 2005). Em relação às MAPKs, o aumento de p38 tem sido
associado, por alguns autores, ao aumento da expressão de Atrogin-1(LI, Y. et
al., 2005; GLASS, D., 2005), enquanto outros afirmam que o aumento de p38
pode desencadear aumento na expressão de MuRF-1(KIM, J. et al., 2009); já a
JNK parece estimular a degradação ativando FOXO4 (FURUKAWA-HIBI, Y. et
al., 2005) (Figura 3).
Na IC há aumento da produção de EROs (SCHULZE, P. et al., 2002), o
que pode influenciar no estabelecimento da atrofia, já que, como mencionado
anteriormente, as ERO ativam as vias NF-кB, FOXO e MAPK, que estimulam o
SUP.
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Figura 3. Via de sinalização hipotetizada para o aumento da degradação proteica
mediada por ERO no músculo esquelético. Setas preenchidas: interações conhecidas
no músculo esquelético; setas não preenchidas: interações hipotéticas. ERO, espécies
reativas de oxigênio; NF-кB, fator nuclear kappa B; TRX, tioredoxina; UbcH2, enzima
E2 conjugadora de ubiquitinas; ASK1, quinase que estimula apoptose; p38, proteína
kinase p38 ativada por mitógeno; atrogin-1 e MuRF1, enzimas E3 ligases; JNK,
quinase N-terminal c-Jun; FOXO, fator de transcrição da família forkhead box O. Em
vermelho estão os indicadores (estresse oxidativo e proteínas) analisados até o
momento. (Adaptado de MOYLAN, J.; REID, M., 2007).

2.3.2. TNF-α, NF-кB e MAPK
TNF-α é uma citocina pró-inflamatória, originalmente denominada
cachectin (REID, M.; LI, Y., 2001), a qual tem um importante papel tanto na
miogênese, quanto na degradação proteica do músculo esquelético. A
liberação autócrina de TNF-α é fundamental para a indução de miogênese
durante a regeneração decorrente de lesão e por estímulo mecânico, como o
treinamento físico (CHEN, S. et al., 2005; LIU, H. et al., 2010). Contudo, a
exposição crônica ao TNF-α, como ocorre na IC, promove atrofia do músculo
esquelético (GUTTRIDGE , S. et al., 2000).
O TNF-α está envolvido com o desenvolvimento da IC, reduzindo a área
de secção transversa muscular e influenciando negativamente a contratilidade
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e o remodelamento cardíacos (LARSEN, A. et al., 2001; GIELEN, S. et al.,
2003; ANKER, S.; VON HAELING, S., 2004). Além disso, essa citocina pode
interagir com o estresse oxidativo para ativar vias de sinalização envolvidas
com a proteólise, tais como, NF-кB, AP1, MAPK p38 (BONETTO, A. et al.,
2009). De fato, TNF-α é conhecido por ser um potente ativador de NF-кB em
uma variedade de tipos celulares, incluindo o músculo esquelético (LI, Y. et al.,
2003).
A via de sinalização NF-кB é composta por uma família de fatores de
transcrição (p65 (Rel A), Rel B, c-Rel, p52 e p50) e sua ativação acontece pela
translocação nuclear desses fatores, o que ocorre pela ubiquitinação e
degradação da proteína inibitória IkappaB alfa (IкB-α) (KANDARIAN, S.;
JACKMAN, R., 2005), que tem como função manter os fatores de transcrição
de NF-кB no citoplasma, impedindo assim, sua ativação (KANDARIAN, S.;
JACKMAN, R., 2005). A ativação de NF-kB também pode ser estimulada pela
ação de duas quinases, IKKα e IKKβ, que podem fosforilar IκB-α, permitindo a
translocação dos fatores de NF-kB para o núcleo (JACKMAN, R. et al., 2013).
Quando NF-κB transloca para o núcleo, ele dirige a transcrição de genes
envolvidos com a resposta ao estresse oxidativo como UbcH2 (proteína
carreadora E2) e MuRF1 (LI, Y. et al., 2003), sendo sua ativação suficiente
para induzir atrofia significante (CAI, D. et al., 2004). Estudos têm sugerido que
o estresse oxidativo regula a ação de NFκB interferindo em sua associação
com a tioredoxina (enzima oxi-redutora). Isso ocorre devido a oxidação do
grupo sulfidril (SH) livre da subunidade p50 de NFκB, o que permite o aumento
da ligação dessa subunidade ao DNA, estimulando a ativação de NFκB
(MATTHEWS, J. et al., 1992). A tioredoxina, assim como a glutationa, contém
uma ligação tiol, o que permite sua oxidação por ERO, porém com rápida
regeneração (MOYLAN, J.; REID, M., 2007). A tioredoxina pode atuar, ainda,
como antioxidante (MOYLAN, J.; REID, M., 2007).
As MAPK são proteínas serina/treonina quinases, as quais tem papel
importante em uma variedade de processos que controlam a regulação da
transcrição e da tradução. A MAPK p38 também é estimulada por TNF-α e
estresse oxidativo e ativada, no músculo esquelético, em determinadas
condições catabólicas, tais como, diabetes tipo 2 e imobilização (LI, Y. et al.,
2005). Não se sabe ao certo como p38 é ativada pelo estresse oxidativo, mas,
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como ocorre com NF-κB, tioredoxina pode estar envolvida (MOYLAN, J.; REID,
M., 2007). Sob condições metabólicas normais, tioredoxina se liga e inibe
ASK1 (apoptosis stimulating kinase 1), porém, com o aumento do estresse
oxidativo ou TNF-α, há oxidação de tioredoxina e dissociação desta de ASK1,
que fosforila e ativa p38 (MOYLAN, J.; REID, M., 2007). Especula-se que esta
via de sinalização, onde o estresse oxidativo se apresenta como segundo
mensageiro, atue no músculo esquelético da forma descrita anteriormente.
As citocinas pró-inflamatórias, como a TNF- α, têm um papel na
progressão da IC em três diferentes contextos: elas estão associadas com
piora
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metabólicos diretos no músculo esquelético e afetam o metabolismo muscular
via iNOS (ácido nítrico sintase induzida) e por meio de acúmulo de níveis
tóxicos de NO (SCHULZE, P. et al., 2002). Já a relação entre as vias de
sinalização NF-кB, MAPK e a atrofia na IC não é conhecida.
2.3.3. Via de sinalização PI3K/Akt-mTOR e FOXO
A síntese proteica é regulada por diversos mecanismos intracelulares,
dentre os quais se destaca a via de sinalização PI3K/Akt-mTOR. A fosforilação
e ativação da Akt ocorrem em resposta a fatores de crescimento como a
insulina, o IGF-I (fator de crescimento similar à insulina), ligantes de receptor
de tirosina quinase (ALESSI, D. et al., 1996), estresse mecânico e por
nutrientes, como, por exemplo, a leucina. O IGF-1 é capaz de estimular a
hipertrofia muscular esquelética (GLASS, D., 2003), por ativar fosfatidil-inositol
3 kinase (PI3K), que fosforila Akt, e ativa mTOR (mammalian target of
rapamycin), que é um regulador central do crescimento e proliferação celular
(PARK, I. et al., 2005). Quando a via está ativada Akt fosforila e inativa FOXO,
um fator de transcrição que quando ativado, estimula a transcrição das E3
ligases Atrogin-1 e MuRF1. FOXO constitui-se em uma família de fatores de
transcrição altamente conservados, que apresentam importante papel na
homeostase celular, participando da regulação de genes envolvidos no ciclo
celular (DIJKERS, P. et al., 2000b; MEDEMA, R. et al., 2000), reparo do DNA
(TRAN, H. et al., 2002), resistência ao estresse oxidativo (FURUKAWA-HIBI, Y.
et al., 2002; KOPS, G. et al., 2002; NEMOTO, S.; FINKEL, T., 2002),
metabolismo energético (OGG, S. et al., 1997) e apoptose (BRUNET, A. et al.,
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1999; DIJKERS et al., 2000a). Há 4 diferentes tipos de FOXO em humanos:
FOXO1, FOXO3, FOXO4 e FOXO6, e todos expressos no músculo esquelético
(FURUYAMA, T. et al., 2000; CHUNG, S. et al., 2013). Os membros da família
FOXO são, ainda, reguladores chave da proteólise celular, modulando a ação
do SUP e do sistema lisossomal, incluindo a autofagia de mitocôndrias, a
mitofagia (STITT, T. et al., 2004; SANDRI, M. et al., 2004; MAMMUCARI, C. et
al., 2007). Na atrofia, com a via de síntese diminuída, há redução na
fosforilação de FOXO, que transloca para o núcleo ativando Atrogin-1 e
MuRF1, estimulando a proteólise (KANDARIAN, S.; JACKMAN, R., 2005).
Parece que outra forma de ativar FOXO seria por meio de JNK, que, com o
aumento do estresse oxidativo e de TNF-α, interromperia a regulação negativa
de Akt sobre FOXO4, desencadeando um deslocamento desse fator de
transcrição para o núcleo e subsequente transcrição de genes relacionados à
atrofia (FURUKAWA-HIBI, Y. et al., 2005).
Na IC é observada tanto diminuição da expressão de IGF-I muscular
(MGF), quanto redução das concentrações de IGF-I circulante (SCHULZE P. et
al., 2002). Vale destacar que essa diminuição está associada à redução da
aplicação de tensão contrátil na fibra muscular, já que portadores com IC
tendem a ser mais inativos, conduzindo a um menor estímulo mecânico e
redução, ainda maior, da expressão de MGF, caracterizando assim um círculo
vicioso (onde o comprometimento periférico leva a atrofia muscular e a menor
quantidade de massa muscular reforça a perda de proteínas contráteis). Além
disso, como na IC há aumento do estresse oxidativo, podemos especular que
FOXO poderia estar ativado, estimulando o aumento da expressão de Atrogin-1
e MuRF-1. Dessa forma, a via de síntese estaria diminuída, enquanto a
degradação proteica estaria aumentada na IC.

2.4. Treinamento Físico Aeróbico e Insuficiência Cardíaca
O treinamento físico aeróbico é uma das formas de treinamento físico
mais praticadas com o propósito de prevenção e reabilitação cardiovascular.
Promove benefícios cardiovasculares e metabólicos, tais como, aumento do
VO2 máximo, aumento do débito cardíaco (por aumento do volume sistólico) e
bradicardia de repouso; e ao músculo esquelético, proporciona aumento da
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capilarização, do número e volume de mitocôndrias, do número de enzimas
oxidativas, transição de fibras glicolíticas para oxidativas e utilização de lípides
como

substrato

energético

(ACHTEN,

J.;

JEUKENDRUP,

A.,

2004;

MCALLISTER, R.; JASPERSE, J.; LAUGHLIN, M, 2005). Tem sido bastante
utilizado para melhorar o quadro clínico de muitas doenças, como, diabetes,
hipertensão e IC, já que a inatividade física acelera, muitas vezes, o
agravamento da doença (MYERS, J. et al., 2002).
Pacientes com IC apresentam diversas alterações morfofuncionais na
musculatura esquelética. Dentre elas destacam-se a redução na porcentagem
de fibras do tipo I (oxidativas e resistentes a fadiga) e aumento das fibras do
tipo IIx (glicolíticas e menos resistentes a fadiga), alterações na expressão de
miosina de cadeia pesada (MHC) do tipo I e IIa para o tipo IIx, redução no
número de enzimas oxidativas, diminuição no volume de mitocôndrias, atrofia e
apoptose (VESCOVO, G. et. al., 1998). Essas alterações estão relacionadas à
fadiga, dispnéia e grande limitação aos esforços físicos (COLUCCI, W., 1998;
LUNDE, P. et al., 2001).
Para minimizar esse quadro, principalmente referente à intolerância aos
esforços e à atrofia, o treinamento físico aeróbico tem se mostrado como uma
importante ferramenta não farmacológica na reversão dessas alterações
desencadeadas pela IC. Promove melhora na tolerância aos esforços físicos
por acarretar diversas adaptações bioquímicas e fisiológicas no músculo
esquelético (como as descritas acima) (HOLLOSZY, J., 1967; ALLEN, D.; ROY,
R.; EDGERTON, R., 1999), além dos já conhecidos benefícios à estrutura e
função cardíacas (HAMBRECHT, R. et al., 1997).
O treinamento físico aeróbico per se não aumenta a área de secção
transversa do músculo esquelético em indivíduos saudáveis, como ocorre com
o treinamento físico de força (FOLLAND, J.; WILLIAMS, A., 2007), apesar de
um trabalho de nosso grupo ter verificado aumento da área de secção
transversa do músculo plantar de camundongos saudáveis (CUNHA et al.,
2012b). Porém, em um indivíduo com atrofia, como o paciente com IC, onde a
massa muscular se encontra em um estado hipotrófico, o treinamento físico
aeróbico é capaz de restaurar ou aumentar a massa muscular para níveis
considerados eutróficos (BACURAU, A. et al., 2009). Além disso, o treinamento
físico aeróbico de baixa a moderada intensidade é considerado seguro,
30

principalmente, por minimizar riscos cardiovasculares (AMERICAN COLLEGE
OF SPORTS MEDICINE POSITION STAND, 1998). Mesmo o treinamento
físico aeróbico intervalado (maior intensidade de treinamento) tem sido
recomendado por alguns grupos de pesquisadores (MOHOLDT, T. et al., 2007;
TJ/ONNA,, A. et al., 2009) por desencadear maiores benefícios ao paciente
com IC.
Em camundongos que desenvolvem IC por hiperatividade simpática,
BACURAU e colaboradores (2009) verificaram que o treinamento físico
aeróbico também proporciona benefícios na musculatura esquelética, como por
exemplo, melhora na tolerância aos esforços, restaurando metabolismo, massa
e fenótipo muscular (de fibras glicolíticas para oxidativas). Por isso, o
treinamento físico aeróbico foi utilizado nesse trabalho com o intuito de verificar
seus efeitos sobre a contribuição do estresse oxidativo para a ativação de vias
que estimulam o SUP.
2.5. Modelo experimental de IC por infarto do miocárdio
Dentre as principais etiologias da IC destaca-se o infarto do miocárdio,
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, F. et al., 2008). O infarto do miocárdio também pode repercutir
sistemicamente em vários tecidos do organismo, como a musculatura
esquelética (SIMKO, F.; SIMKO J., 1996; GORDON, A.; VOIPIO-PULKKI, L.,
1997) promovendo alterações morfofuncionais capazes de agravar o
prognóstico da IC.
Devido à prevalência da etiologia isquêmica na IC, o modelo de infarto
do miocárdio em ratos tem sido utilizado há décadas para mimetizar as
alterações fisiopatológicas decorrentes da oclusão coronariana (ZORNOFF, L.
et al., 2009) na tentativa de melhor entender essas alterações e desenvolver
terapias eficazes contra os prejuízos centrais e periféricos desencadeados pela
lesão cardíaca
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3. OBJETIVOS
3.1. Geral
Estudar a contribuição do estresse oxidativo na ativação das vias NF-κB,
FOXO e MAPK e sua relação com o aumento da atividade do SUP, tanto em
linhagem de células musculares como na atrofia associada à insuficiência
cardíaca em ratos, e avaliar o efeito do treinamento físico aeróbico sobre essas
vias de sinalização nos animais.
3.2. Específicos
3.2.1. Estudar em linhagem de células C2C12, que mimetizam as
características do músculo plantar, expostas ou não ao estresse oxidativo por
meio de tratamento com peróxido de hidrogênio (H2O2):
•

os níveis de proteínas carboniladas;

•

a expressão proteica de TNF-α, ASK1, p38, p38 fosforilado (treonina 202
e tirosina 204), JNK, JNK fosforilado (treonina 183), FOXO4 e FOXO4
fosforilado (serina 197), IκB-α e UbcH2;

•

a expressão proteica e a atividade de NFκB ;

•

a atividade do proteassoma 26S purificado no sítio da quimiotripsina.
3.2.2.

Estudar em ratos infartados e seus respectivos controles (ratos

submetidos à cirurgia fictícia) submetidos ao treinamento físico aeróbico:
•

a função ventricular;

•

a tolerância à realização de esforços físicos;

•

a área de secção transversa do músculo plantar,

•

os níveis de proteínas carboniladas no músculo plantar;

•

a expressão gênica, proteica e a atividade de TNF-α no músculo plantar;

•

a expressão proteica de ASK1, p38, p-38 fosforilado (treonina 202 e
tirosina 204), JNK, JNK fosforilado (treonina 183) no músculo plantar;

•

a expressão proteica de FOXO4 e FOXO4 fosforilado (serina 197) no
músculo plantar;

•

a expressão proteica de IκB-α no músculo plantar;

•

a expressão proteica e a atividade de NF-κB no músculo plantar;
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•

a expressão proteica de UbcH2 no músculo plantar;

•

a expressão proteica de tioredoxina no músculo plantar;

•

a colocalização por imunofluorescência das proteínas ASK1 e p-p38 no
músculo plantar;

•

a colocalização por imunofluorescência das proteínas NF-κB e
tioredoxina no músculo plantar;

•

a atividade do proteassoma 26S no sítio da quimiotripsina no músculo
plantar;
Nesse trabalho estudamos o músculo plantar, pois se tem observado na

literatura que 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 glicocorticóides
e doenças sistêmicas (WING, S.; GOLDBERG, A., 1993; WING, S.; HAAS, A.;
GOLDBERG, A., 1995; PEPATO, M. et al., 1996), quando comparados a
músculos oxidativos, como o sóleo, que são mais resistentes ao estímulo
atrófico (SHAH J. et al., 1983; MINNAARD, R. et al., 2005).
4. MATERIAL E MÉTODOS
Todos os experimentos propostos para o presente estudo seguiram os
preceitos éticos para o estudo com células e com experimentação animal
(www.cobea.org.br) e foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (Protocolo
no 2011/40).
4.1. Estudo da relação do estresse oxidativo na ativação das vias de
sinalização NF-κB, FOXO e MAPK que estimulam o SUP em modelo
de linhagem de células C2C12
4.1.1. Amostra - Cultura de células.
Mioblastos C2C12 (ATCC) foram propagados em garrafas (Corning, 75
cm2) contendo DMEM (Dulbecco’s-modified Eagle’s Medium – Gibco,
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Invitrogen) e 10% de soro fetal bovino (FBS, Gibco, Invitrogen) e incubados em
estufa a 37ºC e 10% de CO2. Quando as células alcançaram 90% de
confluência, elas foram transferidas para placas de cultura de células (Corning,
100mm). O meio foi trocado, mantendo-se por dois dias em meio DMEM com
FBS 2% seguido de um dia em meio DMEM sem soro para que as células se
diferenciassem e, então, utilizamos o tratamento com H2O2. A concentração e o
tempo de tratamento foram verificados por meio de titulação e exposição ao
H2O2 respectivamente, para a determinação dos melhores tempos de
exposição e concentração de H2O2 para as avaliações.
4.1.2. Viabilidade celular.
Para a avaliação da viabilidade celular em cultura utilizamos o ensaio de
MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina) conforme
descrito por Mosmann (1983). Esse método colorimétrico baseia-se na
capacidade de enzimas desidrogenases, presentes na mitocôndria de células
viáveis, em converter o substrato dimetiltiazol, solúvel em água, em cristais de
formazan, produto insolúvel na água. A quantidade de formazan produzido é
diretamente proporcional ao número de células viáveis.
4.1.3. Imunofluorescência para miosina de cadeia pesada (MHC).
Para a avaliação da atrofia dos miotúbulos, placas com miotúbulos
diferenciados foram fixadas em formalina 10% (Sigma-Aldrich, HT501128,
Brasil) por 10 minutos em temperatura ambiente, permeabilizadas em 0,2% de
Triton X-100 (Bio-rad, 01-0407, EUA) e 1% albumina sérica bovina (BSA;
Amresco, E588, EUA) diluídos em PBS (Phosphate Buffer Saline; Tampão
Fosfato Salino; Sigma-Aldrich, P4417, Brasil) por 10 minutos. O bloqueio foi
realizado em 10% de soro de cabra (Sigma-Aldrich, G9023, Brasil) em PBS por
45 minutos. As placas foram incubadas com solução contendo o anticorpo
primário contra MHC (diluição 1:6000) com 1,5% de soro de cabra em PBS por
uma hora e 30 minutos em temperatura ambiente. Após a lavagem com 0,2%
de Triton X-100 em PBS (3 vezes de 10 minutos cada), as placas foram
incubadas por 40 minutos em sala escura com uma solução PBS contendo
1,5% de soro de cabra, o respectivo anticorpo secundário fluorescente para
MHC (diluição 1:500; Alexa Fluor 568 goat anti-mouse, Life Technologies,
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A11004, EUA) e Hoechst (diluição 1:1000, para visualização dos núcleos).
Após 30 minutos de lavagem em 0,2% de Triton X-100 em PBS, as placas
foram cobertas com lamínulas utilizando-se glicerol tamponado (60% Glicerol,
40% Tris-HCl 0.1M pH 9,3). A captura das imagens obtidas por essa técnica de
coloração foi realizada com aumento de 200x e objetiva de 20x. O registro das
imagens foi realizado em computador acoplado a um microscópio fluorescente
e conectado a um sistema fotográfico (magnificação de 200x) (Leica Qwin,
Leica Microsystems, Alemanha).
4.1.4. Avaliação da expressão proteica.
O músculo plantar foi homogeneizado em tampão de lise hipotônico
contendo tampão de fosfato de potássio 50mM (pH 7,0), sucrose 0,3M, DTT
0,5mM, EDTA 1mM (pH 8,0), PMSF 0,3mM, NaF 10mM e coquetel de inibidor
de fosfatase (1:100). A amostra foi centrifugada a 12000rpm por 10min a 4ºC.
O sobrenadante foi transferido para tubos de 1,5ml e a concentração de
proteína das amostras analisada por meio do método de Bradford (Bio-Rad,
Georgia, EUA). Alíquotas foram armazenadas em freezer -80ºC até o momento
de serem utilizadas.
A análise dos níveis proteicos foi realizada pela técnica de Western blot.
Para isso, foi utilizada a técnica de Eletroforese em Gel de Poliacrilamida
(SDS-PAGE 10%) no aparelho para minigel (Mini Protean, Bio RAD, EUA).
Posteriormente, as proteínas foram transferidas para uma membrana de
nitrocelulose (Amersham Biosciences, New Jersey, EUA) do mesmo modo que
foram separadas no SDS-PAGE. As membranas foram coradas com Ponceau
S, para a verificação das bandas proteicas obtidas pela eletroforese.
A fim de bloquear ligações inespecíficas, a membrana foi incubada em
solução contendo caseína por ao menos 2 horas e em seguida, incubada com
o anticorpo primário que se liga à proteína que se pretende detectar, formando
um complexo anticorpo-proteína. Depois de enxaguar a membrana para
remover o anticorpo não ligado, ela foi exposta ao anticorpo secundário
conjugado a horseadish peroxidase (HRP), direcionado a porções espéciesespecíficas do anticorpo primário.
Foram utilizados como anticorpos primários TNF-α, ASK1, p38, p-p38
(treonina 202 e tirosina 204), JNK, pJNK (treonina 183), FOXO4, pFOXO4
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(serina 197), NF-κB, IκB-α, tioredoxina (TRX) e UbcH2. Em seguida as mesmas
foram lavadas 3 vezes de 10 minutos cada com TBS-T, incubadas por 1 hora
com os respectivos anticorpos secundários conjugados à peroxidase.
Posteriormente foram visualizadas e quantificadas pelo sistema Image J,
fornecido gratuitamente pela NIH (EUA) via internet. Essas análises foram
realizadas em nosso laboratório. O gliceroldeído-3-fosfato desidrogenase
(GAPDH) e o ponceau das membranas foram utilizados como normalizadores.
4.1.5. Atividade

do

Proteassoma

no

sítio

catalítico

da

quimiotripsina.
A atividade do proteassoma no sítio quimiotripsina da porção 20S foi
avaliada por meio de ensaio fluorimétrico utilizando o substrato fluorogênico
específico para esse sítio Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin
(Suc-LLVY-AMC), como descrito por Lu e colaboradores (2008). A atividade
catalítica do proteassoma foi determinada pela liberação do grupo AMC
(amido-4-methylcoumarin), detectada por fluorescência (excitação à 390nm e
emissão à 460nm).
4.2. Estudo da contribuição do estresse oxidativo na ativação das vias
de sinalização NF-κB, FOXO e MAPK e sua relação com o aumento
da atividade do SUP na atrofia associada à insuficiência cardíaca
em modelo de ratos infartados.
4.2.1. Amostra.
Foram estudados ratos machos (Wistar) provenientes do Biotério Central
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP,
São Paulo, Brasil), 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.
Para avaliar a contribuição do estresse oxidativo na ativação das vias
NF-κB, FOXO e MAPK na atrofia da IC induzida por infarto do miocárdio
utilizamos ratos submetidos à cirurgia fictícia (SHAM) e infartados, os quais
36

foram submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico. Dessa forma, os
ratos foram distribuídos em quatro grupos experimentais (SHAM, Infartado,
SHAM Treinado e Infartado Treinado) com 8 animais cada.
4.2.2. Protocolo de cirurgia cardíaca para indução de infarto do
miocárdio.
Utilizamos no presente estudo um modelo animal de infarto do miocárdio
induzido por ligadura da artéria coronária descendente anterior (JOHNS, T.;
OLSON, B., 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 reestabelecimento 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. Quatro
semanas após os procedimentos cirúrgicos, os dois grupos infartados e os dois
grupos SHAM foram distribuídos de forma que a função cardíaca e demais
parâmetros fisiológicos fossem similares entre os mesmos.
As avaliações in vivo foram iniciadas quatro semanas após os
procedimentos cirúrgicos e o sacrifício dos animais foi realizado 12 semanas
após as cirurgias. Os tecidos foram dissecados e estudados de acordo com os
objetivos específicos da presente tese.
4.2.3. Avaliação da Função Ventricular.
Para confirmar a disfunção cardíaca dos ratos infartados foi realizada a
medida ecocardiográfica, de acordo com as recomendações da Sociedade
Americana de Ecocardiografia (SAHN, D. et al., 1978). 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
ecocardiografista Paulo Magno 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
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por ecocardiógrafo (Acuson Sequoia 512) equipado com transdutor linear de 14
Mhz e as medidas ecocardiográficas seguiram as 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 encurtamento (FE), calculada pela fórmula:
FE (%) = [(DDFVE - DSFVE) / DDFVE] x 100.
4.2.4. Teste de esforço físico até a exaustão.
Algumas anormalidades cardíacas são aparentes somente após a
realização de uma atividade física máxima até a exaustão. Além de indicativo
funcional tanto do músculo esquelético, como do sistema cardiovascular em
diferentes condições. O teste foi realizado em esteira rolante, com adaptação
prévia, com protocolo de intensificação de exercício físico escalonado
(FERREIRA, J. et al., 2007). A velocidade inicial foi de 6m/min (inclinação 20%)
e incrementos de 3m/min a cada 3 min. O teste foi interrompido quando o rato
não conseguia manter o padrão de corrida, demonstrando grande cansaço.
Esse momento foi considerado o pico do exercício físico. Foram comparados o
tempo e a distância percorrida por cada animal. Todos os grupos foram
submetidos a esse teste pré (4 semanas) e pós (12 semanas) de treinamento
físico aeróbico, sendo que os grupos treinados realizaram o teste também após
a quarta semana de treinamento físico, para reajuste da carga (intensidade do
exercício físico).
4.2.5. Protocolo de treinamento físico aeróbico.
O treinamento físico aeróbico foi utilizado como uma estratégia
terapêutica visando reduzir a atrofia muscular observada nos ratos infartados.
O treinamento físico foi realizado em intensidade moderada com predomínio de
metabolismo aeróbio, baseado na máxima fase estável do lactato, conforme
padronizado anteriormente em nosso laboratório (FERREIRA, J. et al., 2007).
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Mais especificamente, realizamos 8 semanas de treinamento físico em esteira
rolante, com sessões de exercício físico com duração de 60 minutos, 5 vezes
por semana a 60% da velocidade máxima atingida no teste de exercício físico
progressivo até a exaustão e 20% de inclinação.
4.2.6. Histoquímica para Miosina ATPase.
A técnica de histoquímica para miosina ATPase foi realizada para a
avaliação do trofismo muscular: confirmação de atrofia nos ratos infartados e o
efeito do treinamento físico aeróbico sobre a área do músculo plantar nesses
animais. Os animais foram decapitados, sendo o músculo plantar extraído junto
aos músculos sóleo e gastrocnêmio. Esses músculos foram fixados em fatias
de fígado pela região tendinosa, mergulhados em isopentano e congelados em
nitrogênio líquido, onde foram mantidos até a realização dos cortes.
Após a obtenção dos cortes de 10µm foram realizadas reações
adaptadas de Brooke e Kaiser (1970) que permitiram a avaliação da atividade
da enzima miosina ATPase por meio de soluções com diferentes pHs (4,3 e
10,3) com o intuito de realizar a tipagem das fibras.
A captura das imagens foi realizada com amplificação de 200x em
objetiva de 20x. A aquisição das imagens foi processada em computador
acoplado a um sistema de vídeo por meio de um programa de imagens (Leica
Qwin). Os músculos foram identificados conforme descrito por Spurway (1981).
Não foram atribuídos números de campos para a análise, pois a avaliação foi
realizada no músculo todo.
4.2.7. Avaliação da expressão gênica.
Foi avaliada a expressão gênica da citocina pró-inflamatória TNF-α
(Tabela 1). Para isso, foi realizado o isolamento do RNA total utilizando Trizol
(Invitrogen, Califórnia, EUA). As concentrações de RNA foram determinadas
por medida de absorbância de 260 nm; já a sua pureza pela razão das
absorbâncias de 260nm e 280nm e por gel de agarose marcado com brometo
de etídio. O RNA isolado foi armazenado a -80ºC até sua utilização para a
reação em cadeia da polimerase. Para a transcrição reversa (cDNA) foram
utilizados 1µg de RNA total numa reação contendo oligo dT (500µg/ml), 10mM
de cada dNTP, 5x first-strand buffer, 0,1M DTT, inibidor de ribonuclease e 200u
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de transcriptase reversa Superscript II (Invitrogen, Califórnia, EUA). A
expressão gênica foi avaliada por PCR em tempo real utilizando primers
específicos e Sybr Green Master Mix (Applied Biosystems, Califórnia, 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 realizada pelo Sistema de Detecção de
Sequências ABI Prism 5700 (Applied Biosystems, Califórnia, 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
(Tabela 1). O cálculo das mudanças relativas no nível de expressão do gene de
interesse (DDCt) foi

realizado por subtração do DCt do grupo SHAM

sedentário para o correspondente DCt dos grupos (SHAM treinado, infartado e
infartado treinado). Os resultados foram representados em unidade arbitrária
(fold).
Tabela 1: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para avaliação da expressão gênica.
Genes

Forward

Reverse

TNF-α

5’-CAACAAGGAGGAGGAGTTCC -3’

5’-TCCAGCTGCTCCTCTGCTTT-3’

Ciclofilina

5’-AATGCTGGACCAAACACAAA -3’

5’-CCTTCTTTCACCTTCCCAAA -3’

4.2.8. Avaliação da expressão proteica.
Realizado como descrito no item 4.1.4.
4.2.9. Imunofluorescência para colocalização.
Para a avaliação da colocalização de proteínas, lâminas com cortes de
músculo plantar foram fixadas com formalina 10% (Sigma-Aldrich, HT501128,
Brasil) por 10 minutos em temperatura ambiente, permeabilizadas em 0,2% de
Triton X-100 (Bio-rad, 01-0407, EUA) e 1% albumina sérica bovina (BSA;
Amresco, E588, EUA) diluídos em PBS (Phosphate Buffer Saline; Tampão
Fosfato Salino; Sigma-Aldrich, P4417, Brasil) por 10 minutos. O bloqueio foi
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realizado em 10% soro de cabra (Sigma-Aldrich, G9023, Brasil) em PBS por 45
minutos. As lâminas foram incubadas com solução contendo o anticorpo
primário contra as proteínas ASK1 e p-p38, e NF-kB e tioredoxina com 1,5% de
soro de cabra em PBS por 3horas em temperatura ambiente. Após a lavagem
com 0,2% de Triton X-100 em PBS (3 vezes de 10 minutos cada), as lâminas
foram incubadas por 40 minutos em sala escura com uma solução PBS
contendo 1,5% de soro de cabra, os respectivos anticorpos secundários
fluorescentes para essas proteínas (diluição 1:250; Alexa Fluor 486 goat antirabbit e diluição 1:250 Alexa Fluor 568 goat anti-mouse, Life Technologies,
A11004, EUA) e Hoechst (diluição 1:1000, para visualização dos núcleos).
Após 30 minutos de lavagem em 0,2% de Triton X-100 em PBS as lâminas
foram cobertas com lamínulas utilizando-se glicerol tamponado (60% Glicerol,
40% Tris-HCl 0.1M pH 9,3). A captura das imagens obtidas por essa técnica de
coloração foi realizada com aumento de 200x e objetiva de 20x. O registro das
imagens foi realizado em computador acoplado a um microscópio de
fluorescência com módulo confocal fluorescente e conectado a um sistema
fotográfico (magnificação de 200x) (Carl Zeiss AIM, Alemanha).
4.2.10.

Atividade do Proteassoma no sítio catalítico da

quimiotripsina.
Realizado como descrito no item 4.1.5.
4.3. Análise dos resultados.
Inicialmente a distribuição dos dados foi testada por meio do teste de
Shapiro-Wilk e a homoscedasticidade por meio do teste de Levene. Como os
dados foram independentes e apresentaram distribuição normal e variâncias
homogêneas, utilizamos análises paramétricas.
Com isso, os dados foram apresentados na forma de média ± erro
padrão da média. Para estudar o efeito da indução de estresse oxidativo por
H2O2 nas células musculares utilizamos a análise de variância (ANOVA) de um
caminho. Para se estudar o efeito do treinamento físico aeróbico na atrofia
desencadeada por infarto do miocárdio foi utilizada ANOVA de dois caminhos
(cirurgia e forma de intervenção (treinamento físico aeróbico) como fatores
independentes). Essa análise foi executada no programa Statistica (StatSoft,
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Inc., Tulsa, OK, EUA) e para todas as análises foi utilizado post-hoc de Duncan
e nível de significância p≤0,05.
5. RESULTADOS
Neste tópico apresentamos os resultados obtidos em duas partes, na
primeira parte os resultados referem-se à indução de estresse oxidativo por
H2O2 em cultura de células C2C12; e, na segunda, referem-se ao estresse
oxidativo no músculo esquelético em modelo de infarto do miocárdio em ratos:
efeito do treinamento físico aeróbico.

5.1. Parte 1 - Indução de estresse oxidativo por H2O2 em cultura de
células
A cultura de células tem sido utilizada para a melhor compreensão dos
mecanismos celulares (e.g. interação entre vias de sinalização proteicas)
envolvidos em diversos processos fisiológicos e patológicos do organismo, tais
como, a função cardíaca, o desenvolvimento de tumores ou a atrofia muscular.
No caso da atrofia, o estresse oxidativo apresenta um papel preponderante
para a perda de massa muscular (POWERS, S.; KAVAZIS, A.; DERUISSEAU,
K., 2005), estimulando vias de sinalização que favorecem a degradação de
proteínas pelo SUP, tais como, NFkB, FOXO e MAPK. Para avaliar a
contribuição do estresse oxidativo para a ativação de vias de sinalização que
estimulam a degradação de proteínas, utilizamos a linhagem de células
musculares C2C12, a qual tem sido bastante utilizada para a investigação dos
mecanismos envolvidos na atrofia muscular (LI, Y. et al., 1998; ESSERS, M. et
al., 2004; LI, W. et al., 2009). Essa linhagem foi isolada por Yaffe e Saxel em
1977 a partir de cultura primária de músculos da coxa de camundongos com
distrofia muscular, apresentando um bom percentual de diferenciação (cerca de
90% de diferenciação dos mioblastos em miotúbulos); o que permite que essas
células sejam uma ótima ferramenta para investigar os mecanismos da atrofia
muscular.
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5.1.1. Determinação da atrofia em cultura de células C2C12
Antes de avaliar a contribuição do estresse oxidativo para a degradação
de proteínas foi necessário determinar a concentração e o tempo de exposição
ao estresse adequados para desencadear uma redução no conteúdo proteico
dos miotúbulos (células diferenciadas) de C2C12. Para isso, os miotúbulos
foram expostos a diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio (H2O2)
(0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,2; 1,5 e 2mM) por 12 horas. Utilizamos esse período de
exposição por tratar-se do período em que se observa 50% de mortalidade de
células musculares expostas ao H2O2 (XIAO, R.; FERRY, A.L.; DUPONTVERSTEEGDEM, E., 2011). Realizamos a medida do diâmetro dos miotúbulos
e da atividade do proteassoma, para avaliar a relação entre estresse oxidativo
e a ativação do SUP. Observamos atrofia dos miotúbulos em todas as
concentrações de H2O2 (Figura 4A) e alteração da atividade do proteassoma
principalmente nas concentrações de 1,2; 1,5 e 2mM de H2O2 (Figura 4B).
Para comprovar a atrofia dos miotúbulos, as células foram expostas às
concentrações de 1,2; 1,5 e 2 mM de H2O2 por 12 horas para a marcação de
miosina por imunofluorescência. Como a miosina é uma proteína contrátil, a
marcação por imunofluorescência marca apenas os miotúbulos, possibilitando
a verificação visual da alteração do diâmetro dos miotúbulos, o que podemos
observar na Figura 4C, a qual comprova a atrofia com a exposição por H2O2.
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FIGURA 4: Diâmetro dos miotúbulos (A) e atividade do proteassoma (B) em células
C2C12 expostas às concentrações de H2O2 (0 (controle-CO); 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,2;
1,5 e 2 mM) no período de 12 horas. (C) imagem representativa do estabelecimento
de atrofia em miotúbulos marcados com miosina (vermelho) e dos núcleos marcados
por Hoechst (em azul) de células C2C12 expostas às concentrações de 0 (controle);
1,2; 1,5 e 2mM de H2O2 no período de 12 horas com magnificação de 200x. Os dados
estão representados na forma de média ± erro padrão da média. Para comparação
dos grupos foi utilizado análise de variância de um caminho (ANOVA), seguida de post
hoc de Duncan. * p<0,05 vs. CO (controle); # p≤0,05 vs. 1mM; § p≤0,05 vs. 1,2mM; Δ
p≤0,05 vs. 1,5mM; & p≤0,05 vs. 2mM.
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5.1.2. Expressão proteica das proteínas ativadas por estrese
oxidativo
Com o estabelecimento da atrofia, o passo seguinte foi verificar a
expressão das proteínas envolvidas nesse processo. Norteamo-nos por uma
via de sinalização sugerida por Moylan e Reid (2007), a qual aponta o estresse
oxidativo, como ativador dessas diferentes proteínas, que podem desencadear
a degradação pelo SUP, como observado na Figura 3.
Realizamos um experimento para verificar a expressão dessas proteínas
nas células expostas às concentrações de 1,2; 1,5 e 2mM de H2O2 e, assim,
determinar a melhor concentração para realizar o restante das análises.
Avaliamos a expressão das proteínas ASK1, p38 e p-p38 (treonina 202/ tirosina
204) relacionadas à via das MAPK. ASK1 e p38 não apresentaram alteração na
expressão proteica nas diferentes concentrações de H2O2 (Figura 5A e 5C).
Porém, observamos um aumento da fosforilação de p38 na concentração de
1,2mM (Figura 5B). Já a expressão proteica de TNF-α apresentou-se reduzida
nas concentrações de 1,5 e 2mM (Figura 5D).
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Figura 5. Expressão proteica de p38 (A), p-p38 (treonina 202/tirosina204) (B), ASK1
(C) e TNF-α (D) e seus respectivos blots, em miotúbulos de células C2C12 expostas
às concentrações de 0 (controle – CO); 1,2; 1,5 e 2mM de H2O2 no período de 12
horas. Os dados estão representados na forma de média ± erro padrão da média; n=3
para cada grupo. Para comparação dos grupos foi utilizado análise de variância de um
caminho (ANOVA), seguida de post hoc de Duncan. * p≤0,05 vs. CO (controle); §
p≤0,05vs. 1,2mM.

Quanto a JNK e FOXO4, observamos aumento apenas da fosforilação
de JNK (treonina 183) nas concentrações de 1,5 e 2mM de H2O2 (Figura 6B),
mas sem alteração na expressão de JNK, FOXO4 e p-FOXO4 (Figura 6A, 6C e
6D), indicando que essa fosforilação de JNK pode não estar relacionada a
degradação de proteínas, mas a sua interação com outras vias.
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Figura 6. Expressão proteica de JNK (A), p-JNK (treonina 183) (B), FOXO4 (C) e pFOXO4 (serina 197) (D) em miotúbulos de células C2C12 expostas às concentrações
de 0 (controle – CO); 1,2; 1,5 e 2mM de H2O2 no período de 12 horas. Os dados estão
representados na forma de média ± erro padrão da média; n=3 para cada grupo. Para
comparação dos grupos foi utilizado análise de variância de um caminho (ANOVA),
seguida de post hoc de Duncan. * p≤0,05 vs. CO (controle); § p≤0,05 vs. 1,2mM.

A família de fatores de transcrição NF-κB também está relacionada com
a degradação proteica decorrente do aumento de estresse oxidativo e de
citocinas pró-inflamatórias (LI, Y. et al., 2005; MOYLAN, J.; REID, M., 2007; LI,
W. et al., 2009;). Observamos um aumento na expressão de NF-kB e de IkB-α
nas concentrações de 1,2 e 1,5mM de H2O2 (Figura 7A e 7B). Além disso,
observamos aumento na expressão de UbcH2 na concentração de 2mM de
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H2O2 (Figura 7C). Já tioredoxina não apresentou alteração em sua expressão
nas diferentes concentrações de H2O2 (Figura 7D).

Figura 7. Expressão proteica de NF-kB (A), IkB-α (B), UbcH2 (C) e tioredoxina (D) em
miotúbulos de células C2C12 expostas às concentrações de 0 (controle – CO); 1,2; 1,5
e 2mM de H2O2 no período de 12 horas. Os dados estão representados na forma de
média ± erro padrão da média; n=3 para cada grupo. Para comparação dos grupos foi
utilizado análise de variância de um caminho (ANOVA), seguida de post hoc de
Duncan. * p<0,05 vs. CO (controle); & p<0,05 vs. 2mM.

5.2. Parte 2 – Efeito do treinamento físico aeróbico em modelo de
infarto do miocárdio em ratos
O estresse oxidativo tem sido apontado como um fator preponderante
para a degradação proteica, ativando várias vias de sinalização, tais como,
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AP1, vias dependentes de Ca2+, NF-kB, FOXO e MAPK (BONETTO, A. et al.,
2009), as quais apresentam funções distintas, mas que podem influenciar ou
ativar a degradação pelo SUP. Neste trabalho, investigamos a contribuição do
estresse oxidativo para a ativação das vias de sinalização NF-kB, FOXO e
MAPK na atrofia do músculo esquelético como segundo mensageiro em
modelo experimental de IC em ratos infartados. Nesta parte apresentamos os
resultados desde os parâmetros fisiológicos que definem a disfunção cardíaca
e a atrofia muscular no modelo experimental de IC utilizado, até os
mecanismos moleculares relacionados a essa perda de massa muscular. O
efeito do treinamento físico aeróbico como estratégia terapêutica para
minimizar a atrofia muscular também é apresentado nesta parte.
5.2.1. Parâmetros fisiológicos – função ventricular, tolerância aos
esforços e área de secção transversa do músculo plantar.
Os parâmetros fisiológicos foram utilizados para a confirmação da
disfunção cardíaca, intolerância aos esforços e atrofia muscular dos ratos
infartados.

Para

avaliar

a

função

cardíaca

realizamos

um

exame

ecocardiográfico em modo monodimensional (M), o qual foi realizado em
colaboração com o Dr. Paulo Magno no Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como
podemos observar na Tabela 2 e na Figura 8A, que após doze semanas das
cirurgias, os animais Infartados apresentaram aumento no diâmetro ventricular
ao final da sístole e da diástole; redução da espessura do septo interventricular
ao final da sístole e da diástole, além de prejuízo significante na fração de
encurtamento, quando comparados aos ratos SHAM. Essas alterações
cardíacas demonstram a eficácia da cirurgia de infarto em promover uma
disfunção ventricular esquerda e remodelamento do ventrículo esquerdo. Em
relação ao treinamento físico aeróbico, os ratos infartados e treinados
apresentaram uma melhora na fração de encurtamento, com redução do
diâmetro ventricular ao final da sístole e da diástole; mas sem alteração da
espessura do septo interventricular. Dessa forma, o treinamento físico aeróbico
preveniu parcialmente a disfunção contrátil e remodelamento cardíaco
induzidos pelo infarto do miocárdio. Verificamos também um aumento na
espessura do septo interventricular ao final da sístole nos animais SHAM
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treinados, sugerindo uma adaptação fisiológica cardíaca à sobrecarga de
volume induzida pelo treinamento físico aeróbico (Tabela 2).
Tabela 2: Parâmetros ecocardiográficos dos animais SHAM, SHAM Treinados,
Infartados e Infartados Treinados.
SHAM
(n=8)

SHAM
Treinados
(n=8)

Infartados
(n=8)

Infartados
Treinados
(n=8)

DSFVE, mm

4,46±0,28

4,69±0,52

7,24±0,44*#

5,60±0,35§

DDFVE, mm

7,31±0,17

7,36±0,33

9,07±0,35*#

7,90±0,31§

SIVS, mm

2,36±0,18

2,48±0,17

1,49±0,09*#

1,83±0,16*#

SIVD, mm

1,35±0,09

1,65±0,10*

1,04±0,08*#

1,18±0,08*#

PPVES, mm

2,34±0,11

2,65±0,22

2,36±0,20

2,63±0,16

PPVED, mm

1,55±0,08

1,87±0,14

1,58±0,14

1,69±0,18

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; § p<0,05 vs.
Infartados; # p<0,05 vs. SHAM Treinados.

Avaliamos também outros parâmetros fisiológicos, como a massa do
ventrículo esquerdo corrigida pela massa corporal e a razão da massa
úmida/seca do pulmão. Não observamos alteração na massa do ventrículo
esquerdo, porém os parâmetros ecocardiográficos apontam para um
remodelamento cardíaco. A razão da massa úmida/seca do pulmão também
não apresentou alteração, indicando que não houve edema nesses animais
(Tabela 3).
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TABELA 3: Parâmetros fisiológicos dos animais SHAM, SHAM Treinados, Infartados e
Infartados Treinados.

SHAM
(n= 4-7)

SHAM
Treinados
(n= 6-7)

Infartados
(n= 8)

Infartados
Treinados
(n= 5-6)

Massa corporal, g

394,5±9,3

387,3±14

388,6±11

398,0±12

Massa úmida/seca pulmão

4,5±0,06

4,6±0,02

4,6±0,06

4,7±0,07

Massa VE/MC, mg/g

2,21±0,05

2,20±0,06

2,30±0,005

2,36±0,09

Massa Plantar/MC, mg/g

1,38±0,08

1,47±0,02

1,33±0,04

1,56±0,04*§

Massa Sóleo/MC, mg/g

0,98±0,11

1,01±0,04

0,99±0,02

1,05±0,13

Massa corporal (MC), razão massa úmida/seca do pulmão, Massa do ventrículo
esquerdo (VE) corrigida pela MC, massa do músculo plantar corrigida pela massa
corporal, massa do músculo sóleo corrigida pela massa corporal ao final do protocolo
de treinamento físico. Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Para
análise a estatística realizada foi ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de
Duncan.* p<0,05 vs. SHAM; § p<0,05 vs. Infartados.

A disfunção cardíaca causa alterações em todo o organismo, sendo uma
de suas principais características, a intolerância aos esforços. Essa intolerância
está associada à fadiga, dispneia (COLUCCI, W., 1998; LUNDE, P. et al.,
2001) e piora na qualidade de vida. Para avaliar esse parâmetro utilizamos o
teste progressivo escalonado até a exaustão em esteira rolante. O treinamento
físico proporcionou melhora da tolerância aos esforços nos grupos SHAM e
infartados treinados, sendo que o grupo SHAM treinado apresentou um
aumento significante da distância total percorrida em relação ao grupo de ratos
infartados treinados (Figura 8B). Já os ratos infartados não apresentaram
intolerância aos esforços.
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FIGURA

8:

Fração

de

encurtamento

do

ventrículo

esquerdo

avaliada

por

ecocardiograma antes e após oito semanas de treinamento físico aeróbico (A),
distância total percorrida em teste de esforço com cargas incrementais até a exaustão
em esteira rolante (B), frequência de distribuição de fibras pela área de secção
transversa das fibras e figuras representativas com marcação de imunofluorescência
para laminina (verde) (C), área de secção transversa das fibras tipo I e das fibras II (D)
do músculo plantar dos ratos SHAM e infartados (INF) submetidos ao treinamento
físico aeróbico (SHAM-T e INF-T). Dados apresentados como média ± erro padrão da
média. Para análise estatística foi realizada ANOVA de dois fatores, seguida de post
hoc de Duncan. * p≤0,05 vs. SHAM; § p≤0,05 vs. INF; # p≤0,05 vs. SHAM-T.
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A atrofia consiste em um fator importante para o prognóstico da IC, pois
a perda sustentada de massa muscular pode acarretar aumento da morbidade
e mortalidade (ANKER, S. et al., 1997a) nessa condição. Dessa forma, o
aumento da área de secção transversa pode auxiliar na melhora da qualidade e
expectativa de vida do paciente. A presença de atrofia foi avaliada pela
frequência de distribuição de fibras pela área de secção transversa e pela área
de secção transversa das fibras do tipo I e tipo II do músculo plantar.
Observamos que os grupos de animais sedentários apresentaram uma maior
porcentagem de fibras de menor área de secção transversa, enquanto os
grupos treinados apresentam maior porcentagem de fibras de maior área
(Figura 8C). Além disso, verificamos redução da área das fibras do tipo I e do
tipo II dos ratos infartados comparados aos SHAM (Figura 8D). O treinamento
físico aeróbico foi capaz de prevenir a redução da área desses dois tipos de
fibra, demonstrando sua importância na prevenção da atrofia muscular.
Também avaliamos a massa dos músculos sóleo (oxidativo) e plantar, o qual
tem sido avaliado nesse estudo, corrigidas pela massa corporal. Não
verificamos alterações na massa do musculo sóleo entre os grupos; porém,
observamos um aumento na massa do músculo plantar dos ratos infartados
treinados, quando comparados aos ratos SHAM e infartados.
5.2.2. Avaliação de mecanismos moleculares relacionados à atrofia
muscular
5.2.2.1.

Inflamação e estresse oxidativo

O estresse oxidativo pode ativar diretamente ou indiretamente as
proteínas envolvidas no aumento do catabolismo. Como verificamos na parte 1
dos resultados, o estresse oxidativo pode alterar a expressão de diferentes
proteínas causando a atrofia dos miotúbulos; ou atuar em conjunto com outros
fatores, como citocinas pró-inflamatórias e sobrecarga de glicose, os quais
contribuem para a perda de massa muscular na maioria das doenças
sistêmicas. Na IC, por exemplo, o aumento da inflamação e do estresse
oxidativo associados ao aumento da atividade de sistemas neuro-humorais
como o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático
acarretam alterações importantes na musculatura esquelética, como transição
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dos tipos de fibras (de oxidativas para glicolíticas), redução de enzimas
oxidativas, alteração do transiente de Ca2+ e atrofia (VESCOVO, G. et al. 1998;
BACURAU, A. et al., 2009; CUNHA et al., 2012a). Neste trabalho avaliamos a
atividade, a expressão gênica e a proteica de TNF-α. Observamos um aumento
da atividade de TNF-α circulante nos ratos infartados (Figura 9A), porém sem
alteração das expressões gênica e proteica no músculo plantar (Figura 9B e
9C). Já os ratos infartados submetidos ao treinamento físico aeróbico,
apresentaram uma redução dos níveis plasmáticos de TNF-α, porém sem
alteração das expressões gênica e proteica dessa citocina no músculo plantar.
Em relação ao estresse oxidativo, alguns trabalhos tem demonstrado
que mesmo um desequilíbrio redox moderado pode causar oxidação de
proteínas, conduzindo à ativação do SUP (GOMES-MARCONDES, M.;
TISDALE, M. 2002; LI, Y. et al., 2003). Nesse sentido, trabalhos do nosso
grupo tem observado aumento do estresse oxidativo moderado em ratos
infartados (BECHARA, L. et al., 2014; MOREIRA, J. et al., 2013). Para verificar
se uma fonte de estresse mais acentuado, como a carbonilação de proteínas,
também poderia interferir na perda de massa muscular, avaliamos a expressão
proteica das proteínas carboniladas. Não verificamos alteração na expressão
dessas proteínas nos ratos infartados ou nos grupos treinados (Figura 9D),
sugerindo que a ativação do SUP possa ter ocorrido por um aumento
moderado do estresse oxidativo.
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FIGURA 9. Atividade de TNF-α circulante (A), expressão gênica (B) e proteica de TNFα (C) no músculo plantar e os respectivos blots, e a expressão proteica das proteínas
carboniladas e os respectivos blots (D) de ratos SHAM e infartados (INF) submetidos
ao treinamento físico aeróbico (SHAM-Te INF-T). Os dados estão representados na
forma de média ± erro padrão da média. Para comparação dos grupos foi utilizada
ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de Duncan. * p≤0,05 vs. SHAM; § p≤0,05
vs. INF.

5.2.2.2.

Contribuição do estresse oxidativo para a ativação da

via de sinalização JNK e FOXO4
Como dito anteriormente, o estresse oxidativo pode ativar o SUP de
forma indireta, estimulando vias de sinalização, tais como, as MAPK e o NFκB,
que acionam alguns de seus componentes, como as E3 ligases MuRF1 e
Atrogin-1. JNK é uma MAPK que é ativada pelo aumento de estresse oxidativo
e, numa via não canônica, fosforila FOXO4, permitindo a translocação dessa
proteína para o núcleo e a ativação da transcrição de Atrogin-1 e MuRF1
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(ESSERS, M. et al., 2004). Avaliamos a expressão proteica de JNK, JNK
fosforilado na treonina 183 (p-JNK) e verificamos que, tanto a expressão de
JNK, como de p-JNK (treonina 183), não foram diferentes nos ratos infartados,
quando comparados aos SHAM (Figura 10A e 10B). JNK e FOXO4 interagem
para a ativação das E3 ligases, sendo essa relação regulada por TNF-α e
estresse oxidativo (MOYLAN, J. et al., 2008). Avaliamos a expressão proteica
de FOXO4 e FOXO4 fosforilado na serina 197 e verificamos um aumento de
FOXO4 nos animais infartados treinados quando comparados aos SHAM; e
uma forte tendência de aumento dos ratos infartados treinados comparados
aos grupos SHAM treinado (p=0,07) e infartado (p=0,06) (Figura 10C). Em
relação ao FOXO4 fosforilado na serina 197, não observamos alteração entre
os grupos (Figura 10D).
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FIGURA 10: Expressão proteica de JNK, (A), p-JNK (treonina 183) (B), FOXO4 (C) e
p-FOXO4 (serina 197) (D) e os respectivos blots representativos dos ratos SHAM e
infartados (INF) submetidos ao treinamento físico aeróbico (SHAM-T e INF-T). Os
dados estão representados na forma de média ± erro padrão da média. Para
comparação dos grupos foi utilizada ANOVA de dois fatores, seguida de post hoc de
Duncan. * p<0,05 vs. SHAM.

5.2.2.3.

Contribuição do estresse oxidativo para a ativação da

via de sinalização MAPK
Além de JNK, outra MAPK parece estar envolvida na ativação de
componentes do SUP: p38, a qual pode ser ativada pelo aumento de estresse
oxidativo e/ou por TNF-α (LI, Y. et al., 2005; MOYLAN, J.; REID, M., 2007). p38
parece ser ativada por ASK1, a qual é ativada por TNF-α e estresse oxidativo
durante a apoptose (TOBIUME, K. et al., 2001).

Analisamos a expressão
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proteica de ASK1, p38 e p38 fosforilado (p-p38) na treonina 202 e na tirosina
204, e observamos aumento da expressão de p38 no grupo infartado
comparado ao SHAM (Figura 11C), sugerindo que essa via de sinalização pode
estar envolvida no estimulo de degradação proteica para o SUP. Porém, não
houve diferença na expressão de ASK1 entre os grupos experimentais (Figura
11A). Também não observamos alteração na expressão proteica de p-p38
(Figura

11D).

Contudo,

os

cortes

histológicos

de

marcação

de

imunofluorescência para ASK1 e p-p38 nos apresentam aspectos importantes
a serem considerados. ASK1 está presente em toda a fibra, parecendo ser fibra
tipo II positiva e tipo I negativa. Sua ampla distribuição dificulta a verificação de
sua colocalização com p-p38 (em verde); o que ocorre na maior magnificação
da imagem (Figura 11B – 40x). Já p-p38 parece mais expressa no grupo de
ratos infartados quando comparada aos demais grupos (Figura 11E). Essa
resposta difere do resultado de expressão proteica de p-p38, por ter sido
utilizado outro anticorpo, específico para esse tipo de marcação, o qual se
mostrou mais eficaz na detecção dessa proteína. Além disso, como
mencionado acima, observamos aumento da expressão proteica de p38,
evidenciando a ativação dessa via.
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FIGURA 11. Expressão proteica de ASK1 (A), p38 (C) e p-p38 (treonina 202 e tirosina
204) (D) e os respectivos blots representativos. Cortes histológicos com marcação de
imunofluorescência para ASK1 (vermelho ASK1, verde laminina, azul núcleo) (B) e pp38 (verde) (E) com magnificação de 200x no músculo plantar dos ratos SHAM e
infartados (INF) submetidos ao treinamento físico aeróbico (SHAM-T e INF-T). As
setas indicam fibras com pouca expressão de ASK1 e os asteriscos indicam fibras
negativas para ASK1. Os dados estão representados na forma de média ± erro padrão
da média. Para comparação dos grupos foi utilizada ANOVA de dois fatores, seguida
de post hoc de Duncan. * p<0,05 vs. SHAM.
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5.2.2.4.

Contribuição do estresse oxidativo para a ativação da

via de sinalização NF-κB
Outra importante via de sinalização envolvida na atrofia do músculo
esquelético consiste na família de fatores de transcrição NF-κB, o qual pode
ativar componentes do SUP, tais como, MuRF1 e a UbcH2 (proteína
carreadora E2). Além disso, outra proteína, a tioredoxina, parece contribuir
para a ativação de NF-κB em estados de desequilíbrio redox. Nesse trabalho
avaliamos a expressão proteica e a atividade de NF-κB no músculo plantar.
Apesar de não observarmos alteração na expressão proteica de NF-κB (Figura
12B), verificamos um aumento de sua atividade no grupo de ratos infartados
(Figura 12A). Já os ratos infartados submetidos ao treinamento físico aeróbico
apresentaram uma redução dessa atividade (Figura 12A). Ao avaliarmos a
expressão proteica de seu inibidor IκB-α, não observamos diferença
significante em sua expressão entre os grupos infartado e SHAM submetidos
ou não ao treinamento físico (Figura 12C). Avaliamos também a expressão
proteica de tioredoxina, mas não encontramos alteração na expressão dessa
proteína entre os grupos analisados (Figura 12D). As imagens de
imunofluorescência mostram a interação entre NF-κB e tioredoxina, sendo
utilizadas de forma ilustrativa, já que os dados ainda são preliminares e não
temos o grupo SHAM treinado no momento (Figura 12E).
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FIGURA 12. Atividade (A) e expressão proteica de NFκB (B), expressão proteica de
IκB-α (C), tioredoxina (D) e os respectivos blots representativos. Imagens
representativas de cortes histológicos com marcação de imunofluorescência para
tioredoxina (vermelho), NFκB (verde) e núcleo (azul) (E) com magnificação de 200x no
músculo plantar dos ratos SHAM e infartados (INF) submetidos ao treinamento físico
aeróbico (SHAM-T e INF-T). Os dados estão representados na forma de média ± erro
padrão da média. Para comparação dos grupos foi utilizada ANOVA de dois fatores,
seguida de post hoc de Duncan. * p<0,05 vs. SHAM.
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5.2.2.5.

Estresse oxidativo e os componentes do SUP

Para confirmar se o aumento da atividade de TNF-α circulante, da
atividade de NF-κB e da expressão proteica de p38 no músculo plantar de ratos
infartados, observados neste trabalho, estavam relacionados ao aumento dos
componentes do SUP, avaliamos a expressão proteica de UbcH2 e a atividade
do proteassoma 26S no sítio da quimiotripsina. Não observamos alteração na
expressão proteica de UbcH2 entre os grupos avaliados (Figura 13A), porém
verificamos um aumento da atividade do proteassoma no sítio da quimiotripsina
nos ratos infartados quando comparados aos SHAM, assim como, uma
redução dessa atividade nos ratos infartados treinados, corroborando os dados
anteriores desse trabalho (Figura 13B).

FIGURA 13: Expressão proteica de UbcH2 (A) e com o respectivos blot, e
Atividade do proteassoma 26S no sítio da quimiotripsina no músculo plantar
dos ratos SHAM e infartados (INF) submetidos ao treinamento físico aeróbico
(SHAM-T e INF-T). Os dados estão representados na forma de média ± erro
padrão da média. Para comparação dos grupos foi utilizada ANOVA de dois
fatores, seguida de post hoc de Duncan. * p<0,05 vs. SHAM; § p≤0,05 vs. INF;
$ p≤0,05 vs. SHAM-T.
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6. DISCUSSÃO
A manutenção da massa muscular é essencial para a saúde e a
qualidade de vida de um indivíduo. Além de seu papel na locomoção,
manutenção da postura e geração de força, o músculo esquelético é
fundamental para o metabolismo, representando cerca de 40-50% da massa
corporal (IZUMIYA, Y. et al., 2008). A massa muscular pode ser alterada por
meio de diferentes estímulos, tais como, treinamento físico, oferta de
nutrientes, atividade neural, aumento de citocinas pró-inflamatórias, fatores de
crescimento e hormônios (SANDRI, M., 2008). Todos esses fatores induzem
mudanças na massa muscular por alterar o equilíbrio entre a produção e a
degradação de proteínas, sendo que a redução da massa muscular,
denominada atrofia muscular, pode acarretar diversos prejuízos ao organismo,
agravando determinadas doenças, como o câncer, a AIDS, a IC e/ou piorando
a qualidade de vida. A atrofia muscular ocorre quando a degradação de
proteínas é maior que sua produção, conduzindo a uma redução da área de
secção transversa e da força muscular (FANZANI A. et al., 2012). Neste
trabalho investigamos alguns dos mecanismos moleculares envolvidos na
atrofia

muscular,

relacionados

ao

aumento

de

estresse

oxidativo

desencadeando a degradação de proteínas in vitro (cultura de células
musculares C2C12) e in vivo (modelo experimental de ratos infartados). Dessa
forma, como ocorreu nos Resultados, a discussão é apresentada em duas
partes: 1) Indução de estresse oxidativo por H2O2 em cultura de células, e 2)
Efeito do treinamento físico aeróbico em modelo de infarto do miocárdio em
ratos.
6.1. Indução de estresse oxidativo por H2O2 em cultura de células
O estresse oxidativo pode ser gerado por diferentes ERO, sendo o O2., o
radical hidroxil (.OH) e o H2O2 algumas das principais ERO (BONNETO, A. et
al., 2009). O H2O2 é uma molécula que, em concentrações fisiológicas
(micromoles/litro) auxilia na regulação da transdução de sinais e na função das
proteínas (CHANCE, B.; HELMUT, S.; BOVERIS, A., 1979; RHEE et al., 2006).
Porém, em excesso pode causar danos estruturais e funcionais à célula
(BONETTO, A. et al., 2009), sendo seu maior regulador a enzima catalase
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(CHANCE, B.; HELMUT, S.; BOVERIS, A., 1979). Para mimetizar o aumento
do estresse oxidativo, muitos estudos tem utilizado o H2O2 para induzir esse
desequilíbrio redox, o qual tem sido associado ao aumento da expressão e
atividade de componentes do SUP e de proteínas marcadas para a degradação
(LI, Y. et al., 1998; LI, Y. et al., 2003;). Em células C2C12 não diferenciadas
(mioblastos) tratadas com H2O2 foi observado um aumento das proteínas
ubiquitinadas, da expressão da E214k e das E3 ligases MuRF1 e Atrogin-1 (LI,
Y. et al., 2003). De fato, ao tratarmos miotúbulos C2C12 com H2O2 verificamos
um aumento da atividade do proteassoma em diferentes concentrações, sendo
o pico alcançado na concentração de 1,2mM. Na literatura não há um
consenso quanto à concentração adequada de H2O2 para estimular o SUP.
Enquanto alguns trabalhos sugerem uma ativação desse sistema entre 100 e
400µM de H2O2 (GOMES-MARCONDES, M.; TIDASDALE, M., 2001) e, até
uma inibição em 1mM (REINHECKEL, T. et al., 2000), outros autores apontam
para uma maior ativação a partir da concentração de 1mM de H2O2 em células
proliferativas de leucemia humana U937 (ULRICH, O.; CIFTCI, O.; HAS, R.,
2000). Neste trabalho buscamos uma concentração de H2O2 que, além de
desencadear aumento do estresse oxidativo, causasse atrofia com uma baixa
mortalidade de miotúbulos. Esse dado mostrou-se bastante interessante, pois
observamos que, mesmo em uma concentração mais alta de H2O2, o
proteassoma continua bastante ativo, porém sem agravar o estado de atrofia
dos miotúbulos. Isso deve ocorrer, pois com o aumento da concentração de
H2O2 há mais morte de miotúbulos, sendo os sobreviventes mais resistentes ao
tratamento. Um dos mecanismos dessa resistência seria o aumento da
atividade do proteassoma na tentativa de manter o controle de qualidade das
proteínas, já que o estresse oxidativo é capaz de modificar a estrutura e função
das proteínas. De fato, miotúbulos parecem ser mais resistentes ao tratamento
com H2O2. Xiao, Ferry e Dupont-Versteegden (2011) observaram menor
apoptose em miotúbulos, quando comparados a mioblastos tratados com H2O2.
Para verificar qual via de sinalização estaria mais relacionada a esse
aumento da atividade do proteassoma, avaliamos componentes das vias de
sinalização MAPK, FOXO e NF-kB em 3 concentração de H2O2 (1,2mM, 1,5mM
e 2mM) por 12 horas. Observamos um aumento na expressão de p-p38 na
treonina 202/tirosina 204 na concentração de 1,2mM. Contudo, não verificamos
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alteração nas expressões de ASK1 e p38. Além disso, ao avaliarmos a
expressão de TNF-α, verificamos uma redução em sua expressão nas
concentrações mais elevadas de H2O2 (1,5 e 2mM). Como a p38 pode ser
ativada tanto por aumento de estresse oxidativo, como por aumento na
expressão de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-1 e TNF-α (LI, Y. et
al., 2005; MOYLAN, J.; REID,M, 2007), esse dado demonstra que a ativação
de p38 deve ter ocorrido por ação do estresse oxidativo, já que o tratamento
com H2O2 não alterou a expressão de TNF-α na concentração de 1,2mM.
Dessa forma, a investigação sobre o mecanismo de ativação de p38,
diretamente por estresse oxidativo ou por outro mediador, que não seja TNF-α
ou ASK1, se faz necessária. Vale ressaltar que a ativação de p38 por ASK1 em
condições de estresse oxidativo aumentado está mais relacionada à apoptose
(MATSUKAWA, J. et al., 2004).
Outra MAPK envolvida na ativação do SUP é a JNK. Diferente de p38,
JNK atua ativando FOXO-4 e, assim, estimulando a degradação proteica.
Verificamos um aumento na fosforilação de JNK (treonina 183) nas
concentrações de 1,5 e 2mM de H2O2, mas sem alteração na expressão de
JNK, FOXO4 e pFOXO4 (serina 197). JNK é uma proteína que participa de
diversos processos na célula, exercendo diferentes funções. Na apoptose
induzida por H2O2, ASK1 fosforila JNK que ativa outros alvos da via, como as
MKKs (ICHIJO, H. et al., 1997). Nas concentrações em que JNK apresentou-se
aumentada, a atividade do proteassoma mostrou-se em declínio, indicando
uma diminuição da degradação proteica com possível aumento da apoptose.
Essers e colaboradores (2004) observaram aumento de JNK e FOXO4 em
concentrações de H2O2 até 200µM. Dessa forma, a fosforilção de JNK não
estaria relacionada à FOXO4 e a degradação de proteínas, mas sim a outra
função, como a apoptose. Nesse sentido, mais estudos sobre a ação de JNK
em condições de estresse oxidativo aumentado são necessários.
Alguns trabalhos tem apontado uma forte relação entre o aumento de
citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-1, e a ativação de NF-kB na perda
de conteúdo proteico em miotúbulos C2C12 (LI, W. et al., 2009; LI, Y. et al.,
1998). Já a resposta de NF-kB ao tratamento com H2O2 parece ser dependente
de sua concentração e relativamente fraca quando comparada à resposta às
citocinas. Li e colaboradores (2003) verificaram que apenas em concentrações
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maiores que 100µM de H2O2 a ativação de NF-kB foi detectada, sendo a
magnitude dessa resposta menor que a ativação por TNF-α. De fato, nesse
trabalho observamos um aumento na expressão de NF-kB nas concentrações
de 1,2 e 1,5mM de H2O2. De forma interessante, observamos também um
aumento na expressão de IkB-α nas mesmas concentrações. Além disso, a
expressão da proteína carreadora, UbcH2, que também é ativada por NF-kB,
apresentou sua expressão aumentada com 2mM de H2O2.

IκB-α é uma

proteína inibitória, que mantém NF-kB no citoplasma, impedindo sua
translocação para o núcleo (MOYLAN, J. & REID, M.2007). Esses resultados
sugerem que o aumento da expressão de IκB-α possa ser compensatório ao
aumento de NF-kB, tentando impedir sua translocação para o núcleo. Para
confirmar essa hipótese, seria necessário avaliar a expressão proteica de IKK
(IkB kinase), que fosforila IkB-α (serinas 32 e 36) e libera NF-kB, a qual pode
não estar suficientemente aumentada para reduzir a ação de IkB-α. Apesar de
tioredoxina, uma enzima que atua aumentando a ligação da subunidade p50 ao
DNA, não ter apresentado alteração em sua expressão, NF-kB poderia, ainda,
ser ativado por outras enzimas, as quais seriam estimuladas apenas em
concentrações mais altas de H2O2. Esse resultado de tioredoxina pode estar
relacionado à sua participação na via das MAPK, onde atua impedindo a ação
de p38. Vale ressaltar que observamos aumento da fosforilação de p38, como
descrito acima. Dessa forma, ainda há muito que investigar sobre o mecanismo
diferenciado de ativação NF-kB por citocinas pró-inflamatórias e estresse
oxidativo.
Nesse sentido, a cultura de células pode auxiliar muito no entendimento
não apenas do papel de Nf-κB, mas também das outras vias de sinalização
aqui investigadas. Para o manuscrito investigaremos possíveis interações entre
as proteínas, utilizando a técnica de interferência por RNA (RNAi), o que
permitirá também observar novas funções dessas proteínas.
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6.2. Efeitos do treinamento físico aeróbico em modelo de Infarto do
miocárdio em ratos
6.2.1. Parâmetros fisiológicos – função ventricular, tolerância aos
esforços e área de secção transversa do músculo plantar.
As alterações morfofuncionais da musculatura esquelética contribuem
para a intolerância aos esforços e a baixa capacidade funcional de pacientes
com IC (DREXLER, H. et al.. 1992; MANCINI, D. et al., 1992; BACURAU, A. et
al., 2009), influenciando de forma negativa o prognóstico desses pacientes
(ANKER, S. et al., 1997). Apesar dos notáveis avanços no tratamento da IC,
ainda não há uma terapia farmacológica eficaz para reverter tais alterações e
suas consequências, destacando-se, dessa forma, o treinamento físico
aeróbico como uma importante terapia adjuvante ao tratamento dessa
síndrome. O treinamento físico aeróbico auxilia na prevenção e na reabilitação
cardiovascular, promovendo benefícios centrais (coração) e periféricos
(musculatura esquelética), melhorando a tolerância aos esforços e a qualidade
de vida (VON HAEHLING, S.et al., 2013; FANG, J. et al., 2003; KANNEL, W.B.;
WILSON, P.; BLAIR, S., 1985). De fato, observamos que o treinamento físico
aeróbico foi capaz de prevenir o estresse oxidativo, a inflamação e a ativação
das vias de sinalização MAPK (p38) e NF-kB, reduzindo a atividade do
proteassoma em ratos infartados.
Nossa primeira análise referiu-se aos parâmetros relacionados à
disfunção cardíaca, à intolerância aos esforços e à atrofia do músculo
esquelético. Os animais infartados submetidos ao treinamento físico aeróbico
apresentaram, como demonstrado nos Resultados, uma melhora da função
contrátil, acompanhada de redução do diâmetro ventricular ao final da sístole e
da diástole. Esses dados corroboram outros trabalhos do grupo que verificaram
melhora da função cardíaca com o treinamento físico aeróbico (ROLIM, N. et
al., 2007; MEDEIROS, A. et al., 2008; MOREIRA, J. et al., 2013). Além disso,
observamos um aumento da espessura do septo interventricular ao final da
diástole nos ratos SHAM treinados, apontando para uma adaptação fisiológica
ao treinamento físico aeróbico. Neste tipo de treinamento, há um aumento do
débito cardíaco decorrente da elevação do volume sistólico, o qual está
atrelado a um aumento do volume diastólico final, favorecendo essa alteração
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do septo interventricular na diástole (PELLICCIA, A. et al., 1991). Essa
alteração não caracteriza o “coração de atleta”, já que não observamos outras
mudanças estruturais cardíacas nesses animais.
O treinamento físico aeróbico também proporcionou melhora da
tolerância aos esforços nos grupos SHAM e infartados treinados, sendo que o
grupo SHAM treinado apresentou um aumento significante da distância total
percorrida em relação ao grupo de ratos infartados treinados. Esse resultado é
esperado, já que um animal saudável tende a aprimorar sua capacidade física
ainda mais que um animal doente, pois não tem que compensar nenhuma
adaptação inerente a uma doença ou disfunção. Porém, não foi verificada a
intolerância aos esforços no grupo de ratos infartados. Esses resultados podem
estar relacionados às alterações verificadas na contratilidade cardíaca no
período pós-infarto. Em um trabalho de nosso grupo foi avaliado o período para
o estabelecimento da atrofia no músculo esquelético de ratos após 30, 60 e 90
dias de infarto do miocárdio (BRASSOLATTI, B. et al., 2014 – em preparação).
Não foi observada diferença significante na tolerância aos esforços entre os
grupos de ratos pós-infarto, porém obteve-se redução significante da distância
percorrida no grupo infartado em todos os períodos, comparado com o período
pré-cirurgia. Estes dados parecem estar relacionados com a contratilidade
cardíaca, pois, assim como na distância total percorrida, o período em que o
grupo infartado apresentou maior redução da contratilidade foi no período de
30 dias pós-infarto. Outro estudo de nosso laboratório também não observou
intolerância aos esforços nos ratos infartados, porém encontrou uma redução
da atividade da enzima citrato sintase no músculo plantar, a qual é
caracterizada por ser uma enzima chave envolvida no metabolismo aeróbio de
produção de energia (MOREIRA, J. et al., 2013). Além disso, a redução da
citrato sintase consiste em uma alteração muscular esquelética frequentemente
observada em pacientes com IC (VESCOVO, G. et al. 1998; LANG, C. et al.,
1997).
A capacidade funcional está fortemente relacionada a alterações na
musculatura esquelética em pacientes com IC (LANG, C. et al., 1997). Dentre
essas alterações destaca-se a atrofia muscular, a qual é caracterizada pela
perda de massa e força muscular, influenciando o prognóstico e a qualidade de
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vida desses pacientes. O treinamento físico aeróbico tem sido apontando como
importante terapia não farmacológica no tratamento da IC, principalmente por
reverter as alterações desencadeadas pela síndrome no músculo esquelético
(HOLLOSZY, J., 1967; ALLEN, D.; ROY, R.; EDGERTON, R., 1999;
BACURAU, A. et al., 2009). De fato, verificamos atrofia nas fibras do tipo I e II
do músculo plantar nos animais infartados, sendo o treinamento físico aeróbico
eficaz em prevenir a redução da área de secção transversa dessas fibras nos
ratos infartados treinados. Estes resultados do músculo plantar estão de acordo
com os dados da literatura, os quais demonstram que músculos com
características glicolíticas são mais susceptíveis a atrofia decorrente de
doenças sistêmicas (SQUIER, M. et al., 1991WING, S.; GOLDBERG, A.; 1993;
WING, S.; HAAS, A.; GOLDBERG, A., 1995; PEPATO, M. et al., 1996; RILEY
D. et al., 1998), sendo o treinamento físico aeróbico eficaz em prevenir a atrofia
nesse tipo de músculo (CUNHA et al., 2012a). Por outro lado, não verificamos
aumento da área de secção transversa do músculo plantar nos ratos SHAM
treinados, como observado em trabalho prévio de nosso laboratório (CUNHA et
al., 2012b) com camundongos saudáveis submetidos ao mesmo protocolo de
treinamento físico aeróbico utilizado neste trabalho.

Esse resultado era

esperado e comprova o papel homeostático do treinamento físico aeróbico que
tem impacto na massa muscular em condições atróficas, mas não de eutrofia.
Cabe resslatar, no entanto, a eficácia doo protocolo de treinamento físico que
aumentou significantemente a capacidade física desses animais.

6.2.2. Inflamação e estresse oxidativo
A alteração na massa muscular desencadeada por doenças sistêmicas
tem sido associada ao aumento da inflamação e do estresse oxidativo. De fato,
TNF-α estimula a produção de ERO no músculo esquelético, acarretando
prejuízos na regulação da massa e na geração de força (REID, M.; MOYLAN,
J., 2011). Neste trabalho observamos um aumento da atividade de TNF-α
circulante nos ratos infartados, porém sem alteração das expressões gênica e
proteica dessa citocina no músculo plantar desses animais. Esses resultados
corroboram dados da literatura, os quais apontam a inflamação sistêmica como
a maior responsável pelo desequilíbrio na regulação de massa muscular na IC
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(GAN, W. et al., 2004; YENDE, S. et al., 2006), sendo a concentração
plasmática de TNF-α inversamente proporcional à força muscular nos
pacientes dessa síndrome (TOTH, M. et al., 2006; CICOIRA, M. et al., 2001).
Além disso, há uma correlação entre o aumento da concentração plasmática de
TNF-α, a classe funcional da IC (NYHA) e a intolerância aos esforços (GIELEN,
S. et al., 2003). Dessa forma, apesar de não haver uma inflamação local (no
músculo plantar), há uma inflamação sistêmica, característica da IC (ZIZOLA,
C.; SCHULZE, P., 2012); a qual também pode estimular a degradação de
proteínas por alterar o metabolismo energético. Vale destacar que a atrofia
constitui-se em um efeito secundário ao estabelecimento da doença (REID, M.;
MOYLAN, J., 2011), sendo necessária a ação de mediadores inflamatórios e
neuro-humorais pela circulação para atingir outros órgãos e tecidos. Já os ratos
infartados submetidos ao treinamento físico aeróbico, apresentaram uma
redução dos níveis plasmáticos de TNF-α, porém sem alteração das
expressões gênica e proteica dessa citocina no músculo plantar. Essa redução
nos níveis plasmáticos de TNF-α pelo treinamento físico aeróbico tem sido
relacionada a uma melhora da capacidade física (LARSEN, A. et al., 2001) e
denominada de efeito anti-inflamatório do treinamento na IC (BATISTA M. et
al., 2009; GIELEN, S. et al., 2003). Nesse sentido, o resultado observado nesse
trabalho sugere que o treinamento físico aeróbico auxilia no controle da
homeostase do organismo, como já citado anteriormente, reduzindo a
inflamação sistêmica; o que pode contribuir para a regulação da massa do
músculo esquelético e a melhora da capacidade física.
O aumento do estresse oxidativo está relacionado à fisiopatologia de
várias doenças, mas também a processos fisiológicos, como o envelhecimento
(FINKEL, T.; HOLBROOK, N., 2001). A manutenção desse estresse
aumentado pode danificar lipídeos, proteínas e a estrutura do DNA, conduzindo
a atividades moleculares aberrantes (SEDELNIKOVA, O. et al., 2010;
BOCHKOV, V. et al., 2010). No caso das proteínas, a oxidação pode alterar
sua estrutura conformacional, tornando-as inativas ou com funcionalidade
alterada (AIKEN, C. et al., 2011). Para manter a viabilidade celular, uma das
estratégias do organismo é ativar o SUP, degradando proteínas inativas ou não
funcionais. Na atrofia, a ativação do SUP também auxilia na manutenção do
metabolismo energético. Nos últimos anos, alguns trabalhos tem mostrado que,
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mesmo um desequilíbrio redox moderado pode causar oxidação de proteínas,
conduzindo à ativação do SUP (GOMES-MARCONDES, M.; TISDALE,M.,
2002; LI, Y et al., 2003). De fato, trabalhos anteriores de nosso grupo
(MOREIRA, J, et al., 2013; BECHARA, L. et al., 2014) observaram que índices
como a concentração de hidroperóxidos lipídicos e a produção de ânions
superóxidos estavam aumentados no músculo plantar de ratos infartados.
Nesse estudo, avaliamos uma fonte de estresse mais acentuado, a partir da
carbonilação de proteínas e não verificamos alteração na expressão dessas
proteínas nos ratos infartados ou nos grupos treinados, sugerindo que a
ativação do SUP possa ter ocorrido por um aumento moderado do estresse
oxidativo. Como nossos resultados em cultura de células nos direcionou para
proteínas envolvidas em vias de degradação proteica associadas ao estresse
oxidativo, como MAPK, FOXO e NF-kB, avaliamos a contribuição relativa
destas vias na atrofia muscular induzida por IC em ratos infartados e também o
papel terapêutico do treinamento físico aeróbico.
6.2.3. Contribuição do estresse oxidativo para a ativação da via de
sinalização JNK e FOXO4
A interação entre TNF-α e estresse oxidativo pode ativar diferentes vias
de sinalização relacionadas à degradação de proteínas pelo SUP, sendo uma
delas, a via de sinalização envolvendo JNK e FOXO4. Evidências em células
sugerem uma interação entre essas proteínas na ativação de componentes do
SUP após aumento de estresse oxidativo assim como de enzimas
antioxidantes, tais como, superóxido dismutase e catalase, com o intuito de
reduzir o estresse oxidativo (KOPS, G. et al., 2002). Já Akt parece também
influenciar negativamente FOXO4, apresentando uma ação dominante sobre
JNK, no que diz respeito à fosforilação dessa proteína (ESSERS, M. et al.,
2004). Avaliamos a expressão proteica de JNK, JNK fosforilado na treonina
183, FOXO4 e FOXO4 fosforilado na serina 197. Verificamos um aumento de
FOXO4 nos animais infartados treinados quando comparados aos SHAM; e
uma forte tendência de aumento dos ratos infartados treinados comparados
aos grupos SHAM treinado (p=0,07) e infartado (p=0,06) . Esse aumento na
expressão de FOXO4 pode estar associado à redução do estresse oxidativo
(BECHARA et al., 2014b) e ao aumento da expressão das enzimas
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antioxidantes (MOREIRA, J. et al., 2013) com o intuito de reestabelecer o
equilíbrio redox. Pode estar relacionado, também, às alterações na regulação
de massa ocasionadas pelo treinamento físico aeróbico. Camundongos
saudáveis submetidos ao treinamento físico aeróbico apresentaram aumento
na área de secção transversa do músculo plantar e aumento nas vias de
degradação dependente de cálcio e ubiquitina-proteassoma, sugerindo uma
participação dessas vias no turnover proteico desencadeado pelo treinamento
físico (CUNHA et al., 2012b). Vale destacar que o objetivo desse estudo era
avaliar as formas fosforiladas de FOXO4 nas treoninas 447 e 451, como
sugerem Essers e colaboradores (2004) e Moylan e Reid (2007); porém esses
anticorpos estavam disponíveis apenas para camundongos, constituindo-se,
assim, numa limitação do estudo. Dessa forma, a interação entre JNK e
FOXO4 formando uma via de sinalização é algo a ser bastante explorado em
diferentes condições.
6.2.4. Contribuição do estresse oxidativo para a ativação da via de
sinalização MAPK
p-38 tem sido apontada como uma proteína importante para o
estabelecimento da atrofia em diversas condições. Como observado nos
resultados, a expressão proteica de p38 estava aumentada nos ratos infartados
comparados aos SHAM. Além disso, o corte histológico para p-p38 dos ratos
infartados também apresentou maior fluorescência quando comparado aos
ratos SHAM. Como a atividade de TNF-α apresentou-se aumentada nos ratos
infartados e essa citocina consiste em um dos ativadores de p38, podemos
afirmar que esse aumento na expressão proteica de p38 pode ter ocorrido por
ação da inflamação presente nesses animais. Além disso, trabalhos anteriores
de nosso laboratório observaram aumento da expressão gênica de Atrogin-1
em ratos submetidos ao infarto do miocárdio (MOREIRA, J. et al. 2012;
BECHARA, L. et al., 2014). De fato, p38 atua estimulando a transcrição de
atrogin-1 em doenças sistêmicas, como a IC (LI, Y. et al., 2005). Estudos com
inibidores de p38 tem demonstrado que a ativação dessa proteína é necessária
para o aumento da expressão gênica de atrogin-1 e de proteínas carreadoras
E2 (LI, Y et al., 2005). Apesar de muitos aspectos sobre o papel de p38 na
degradação de proteínas já terem sido elucidados, a forma com que essa
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proteína é ativada, ainda não está completamente esclarecida. Uma das
formas de ativação de p38 parece ocorrer por meio de ASK1, a qual é ativada
por TNF-α e estresse oxidativo durante a apoptose (TOBIUME, K. et al., 2001).
Porém, não observamos alteração na expressão proteica de ASK1 entre os
grupos avaliados. Outra proteína que pode estar envolvida na ativação de p38
é a tioredoxina. Quando oxidada, tioredoxina se dissocia de ASK1, permitindo a
fosforilação e ativação de p38 (MATSUKAWA et al., 2004). Como tioredoxina
também está envolvida na ativação de NFkB, os resultados dessa proteína são
discutidos no tópico a seguir.
6.2.5. Contribuição do estresse oxidativo para a ativação da via de
sinalização NF-kB
NF-κB

desempenha

várias

funções

em

estados

fisiológicos

e

patológicos, sendo uma molécula chave na atrofia do músculo esquelético.
Nesse trabalho verificamos um aumento da atividade de NF-κB no grupo de
ratos infartados, sendo que a expressão proteica de seu inibidor IκB-α, não foi
alterada. Esse resultado sugere que, sem a inibição de IκB-α e com o aumento
da atividade de TNF-α circulante no grupo infartado, NF-κB estaria ativado para
desencadear o aumento da degradação proteica. Já os ratos infartados
submetidos ao treinamento físico aeróbico apresentaram redução da atividade
de NFκB, demonstrando o papel do exercício no reestabelecimento da
homeostase. A ativação dos fatores de transcrição por NF-κB ocorre com sua
translocação do citoplasma para o núcleo (LI, Y et al., 2003). Uma proteína oxiredutora, a tioredoxina parece auxiliar nessa ativação. Tioredoxina oxidaria o
grupo sulfidril (SH) livre de sua subunidade p50 de NF-κB, o que permitiria
aumentar a ligação dessa subunidade ao DNA, estimulando a sua ativação
(MATTHEWS, J. et al., 1992). Avaliamos também a expressão proteica de
tioredoxina e sua expressão não foi diferente entre os grupos. Vale ressaltar
que tioredoxina está envolvida também com a ativação das MAPK, porém em
oposição ao aumento da degradação. Além disso, NF-κB pode ser ativado por
diversas proteínas, como pode ser observado pelas respostas semelhantes a
sua inibição. Camundongos com inativação gênica da IKKβ (kinase que
fosforila IκB-α e impede a inibição de NF-κB), ao serem submetidos à
desnervação por corte do nervo ciático, apresentaram um aumento de 40% na
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área de secção transversa do músculo gastrocnêmio, quando comparados aos
camundongos controles desnervados (MOURKIOTI, F. et al., 2006). Da mesma
forma, camundongos transgênicos com superexpressão de IκB-α e também
submetidos à desnervação do ciático , apresentaram um bloqueio/redução de
50% da atrofia do músculo gastrocnêmio (CAI et al., 2004). Esses dados
demonstram que diversas proteínas interagem para a ativação/inibição de NFκB e que independente de qual seja a proteína ativadora/inibidora, NF-κB está
envolvido na atrofia desencadeada pela IC.
6.2.6. Estresse oxidativo e os componentes do SUP
Quanto aos componentes do SUP, não verificamos alteração na
expressão de UbcH2 nos grupos avaliados, apesar do aumento da atividade de
NF-κB. Na atrofia, NFκB transloca para o núcleo e dirige a transcrição de genes
envolvidos com a resposta ao estresse oxidativo como UbcH2 (proteína
carreadora E2) e MuRF1 (LI, Y. et al., 2003). Contudo, observamos um
aumento da atividade do proteassoma 26S nos ratos infartados comparados
aos SHAM e aos SHAM treinados, corroborando os dados de aumento das vias
de sinalização NFκB e MAPK (p38). Já treinamento físico aeróbico foi capaz de
reduzir essa atividade nos ratos infartados treinados, demonstrando seu
importante papel para a prevenção da atrofia. De fato, os ratos infartados
treinados apresentaram aumento da área de secção transversa do músculo
plantar e melhora da capacidade física. Dessa forma, os resultados
demonstram que o treinamento físico aeróbico é uma estratégia não
farmacológica eficaz na regulação da massa muscular na IC.
7. CONCLUSÃO
A partir dos dados obtidos com as células (C2C12) e com o modelo
animal (ratos SHAM e infartados) podemos concluir que o estresse oxidativo
tem um papel preponderante no aumento da degradação de proteínas
relacionada à atrofia muscular, seja por sua ação direta, como o uso de H2O2
em altas concentrações, ou como segundo mensageiro a partir do aumento da
inflamação (TNF-α). Nas células, o aumento da expressão das vias de
sinalização MAPK (p38), NF-κB e da atividade do proteassoma parecem estar
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associados não apenas à redução do conteúdo proteico, mas também ao
controle de qualidade das proteínas submetidas a um aumento abrupto de
estrese oxidativo. Já nos animais, o aumento da inflamação, da expressão de
p38 e da atividade de NF-κB demonstram que o aumento da degradação
proteica pode estar relacionado às alterações do metabolismo, atuando como
fonte de energia ou mesmo no controle de qualidade de proteínas frente às
modificações do músculo esquelético causadas pela disfunção cardíaca. Além
disso, a ativação das vias de sinalização parece ocorrer de forma diferenciada,
o que não impede o aumento da degradação, já que todas convergem para a
ativação das E3 ligases MuRF1 e Atrogin-1 e, assim, da atividade do
proteassoma. O treinamento físico aeróbico, por sua vez, acarretou melhora
da tolerância aos esforços, preveniu a atrofia, reduzindo a inflamação
sistêmica, a atividade de NFκB e do proteassoma nos ratos infartados,
mostrando-se como uma importante ferramenta não farmacológica no
tratamento da atrofia muscular na IC.
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