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RESUMO

EFEITO TERAPÊUTICO DO TREINAMENTO FÍSICO EM MODELO GENÉTICO DE

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA INDUZIDA POR HIPERATIVIDADE SIMPÁTICA

Autora: NATALE PINHEIRO LAGE ROLIM

Orientadora: Profa. Dra. PATRICIA CHAKUR BRUM

A atividade nervosa simpática está aumentada na insuficiência cardíaca (IC) e

relacionada com a gravidade e o prognóstico da doença. Camundongos com deleção

dos receptores adrenérgicos α2A e α2C (α2A/α2CARKO) desenvolvem IC induzida pela

hiperestimulação simpática e apresentam 50% de mortalidade aos sete meses de

idade. A diminuição na contratilidade cardíaca, a perda de cardiomiócitos e a

intolerância à realização de esforço físico sugerem esse modelo genético para o

estudo de possíveis terapias farmacológicas e não-farmacológicas para o tratamento

da IC. O presente estudo avalia o possível efeito terapêutico do treinamento físico

(TF) na cardiomiopatia induzida pela hiperatividade simpática. Os benefícios sobre a

tolerância ao esforço e a função sistólica observados nos camundongos

α2A/α2CARKO com o TF foram acompanhados pelo aumento do pico do transiente de

Ca2+ intracelular e da expressão de proteínas cardíacas que regulam o transiente de

Ca2+ SERCA2 (20 %), fosfo-PLB-Ser16 (92 %), fosfo-PLB-Tre17 (285 %), bem como
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pela redução na expressão do NCX e da PP1. Portanto, esse estudo fornece

evidências de alterações na sinalização intracelular de Ca2+ nos camundongos

α2A/α2CARKO que contribuem para o agravamento da IC nesse modelo, e que o TF

melhora a função ventricular associada ao aumento no transiente de Ca2+ intracelular

no cardiomiócito.

Palavras-chave: insuficiência cardíaca, treinamento físico, transporte intracelular de

Ca2+.
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ABSTRACT

THE THERAPEUTIC EFFECT OF EXERCISE TRAINING IN GENETIC MODEL OF

HEART FAILURE INDUCED BY SYMPATHETIC HYPERACTIVITY

Author: NATALE PINHEIRO LAGE ROLIM

Adviser: Profa. Dra. PATRICIA CHAKUR BRUM

The sympathetic nervous activity is increased in heart failure (HF) and is

associated with the severity and prognosis of disease. Mice lacking both α2A and α2C

adrenergic receptors (α2A/α2CARKO) develop sympathetic hyperactivity- induced HF

and present 50% mortality rate by seven mo of age. The decreased cardiac

contractility, cardiomyocytes degradation and exercise intolerance suggest that these

mice are a good genetic model to unravel molecular mechanisms involved in the

improvements of ventricular function by different pharmacological and non-

pharmacological therapies for HF. The present study was underlined to test the

possible therapeutic effect of exercise training in sympathetic hyperactivity- induced

HF. The improved exercise tolerance and systolic function after exercise training in

α2A/α2CARKO was accompanied by increased intracellular Ca2+ transient and the

expression of cardiac proteins which regulate Ca2+ transients, such as expression

SERCA2 (20%), phospho-PLB-Ser16 (92%), phospho-PLB-Tre17 (285%), paralleled

by reduction in NCX and PP1 expression. Therefore, this study provide direct
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evidence for the altered intracellular Ca2+ signaling in α2A/α2CARKO mice and that

exercise training improves the ventricular function associated with an increase in

intracellular Ca2+ transient in cardiomyocyte.

Key-words: heart failure, exercise training, Ca2+ signaling.
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1 INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é definida como uma deficiência na capacidade do

coração em bombear sangue adequadamente em resposta às demandas sistêmicas,

resultando em fadiga prematura, dispnéia, e/ou edema. Esse quadro é tipicamente

induzido por uma série de estímulos, incluindo: hipertensão sustentada; infarto do

miocárdio ou isquemia associada com doença arterial coronariana; insuficiência e

estenose valvular; miocardite devido a agentes infecciosos; más formações

congênitas; cardiomiopatias hipertrófica e dilatada; e cardiomiopatia diabética

(KLEIN, O'CONNOR, GATTIS, ZAMPINO, DE LUCA, VITARELLI, FEDELE &

GHEORGHIADE, 2003; LIPS, DEWINDT, VAN KRAAIJ & DOEVENDANS, 2003). A

maior parte desses estímulos induz, num primeiro momento, uma fase de hipertrofia

cardíaca como um meio de manter a função de bomba do coração e diminuir a

tensão sobre a parede ventricular. Contudo, em longo prazo, a hipertrofia miocárdica

predispõe os pacientes à IC, arritmias e morte súbita (BERENJI, DRAZNER,

ROTHERMEL & HILL, 2005).

Apesar dos grandes avanços no entendimento e no tratamento da IC nos

últimos anos, esta síndrome continua sendo uma das maiores causas de morte na

sociedade moderna. Estimativas baseadas na última década sugerem uma

prevalência de cerca de 1-2% na população em geral e de 10% na população idosa

(TENDERA, 2005). Na Europa são 6,5 milhões de pacientes com IC e cinco milhões

nos EUA (TENDERA, 2005), onde acredita-se num impacto econômico de mais de

100 bilhões de dólares por ano. No Brasil, segundo DATASUSa, do Ministério da

Saúde, existem cerca de 6,4 milhões de pacientes com IC, num total de quase

25.000 óbitos por doenças do aparelho circulatório somente no ano de 2005. O

aumento no número de casos de pacientes com IC não somente é atribuído ao fato

da população estar envelhecendo, como também ao crescimento da tecnologia na

área médica viabilizando maior eficácia no tratamento da síndrome e maior sobrevida

desses pacientes.

a http://www.datasus.gov.br
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A principal manifestação da progressão da IC pode ser observada pela

alteração na geometria e na estrutura do ventrículo esquerdo (VE), evidenciada pela

dilatação e/ou hipertrofia das câmaras cardíacas. O remodelamento cardíaco

geralmente precede o desenvolvimento dos sintomas (ocasionalmente por meses ou

mesmo anos), continua após o surgimento dos sintomas e contribui substancialmente

para o agravamento dos sintomas apesar do tratamento (HUNT, ABRAHAM, CHIN,

FELDMAN, FRANCIS, GANIATS, JESSUP, KONSTAM, MANCINI, MICHL, OATES,

RAHKO, SILVER, STEVENSON, YANCY, ANTMAN, SMITH JÚNIOR, ADAMS,

ANDERSON, FAXON, FUSTER, HALPERIN, HIRATZKA, JACOBS, NISHIMURA,

ORNATO, PAGE & RIEGEL, 2005).

Embora vários fatores contribuam para acelerar o processo de remodelamento

do VE, existem evidências de que a ativação de sistemas neurohormonais

endógenos tem papel importante na progressão da IC, sendo um preditor

independente do pior prognóstico da síndrome (MIDDLEKAUFF & MARK, 1998). Por

ativação neurohormonal entende-se o aumento da atividade do sistema nervoso

simpático (SNS), do sistema renina-angiotensina (SRAA), da vasopressina e do

peptídeo atrial natriurético (PAN). Esses agentes não somente aumentam o estresse

hemodinâmico sobre o ventrículo causando retenção de sódio e vasoconstrição

periférica, mas também podem exercer efeitos tóxicos sobre as células cardíacas e

estimular a fibrose miocárdica, contribuindo para alterações adicionais na arquitetura

do coração (SJAASTAD, WASSERSTROM & SEJERSTED, 2003). Portanto, as duas

principais características da IC são a hipertrofia cardíaca e a redução na

contratilidade ou na função do miocárdio viável. Assim sendo, a síndrome parece ser

diretamente afetada por processos biológicos envolvendo vias de sinalização

intracelular que medeiam a resposta do crescimento cardíaco, bem como da

contração muscular (acoplamento excitação-contração).

A contração cardíaca é iniciada pelo transiente sistólico de Ca2+. A maior parte

do Ca2+ é liberada a partir de um estoque intracelular, o retículo sarcoplasmático

(RS), via o processo de liberação de Ca2+ induzida por Ca2+, no qual a entrada de

uma pequena quantidade de Ca2+ dentro da célula, via canais de Ca2+ do tipo L

(LTCC), abre o canal de liberação de Ca2+ do RS (conhecido como receptor de

rianodina, RyR). Por outro lado, o relaxamento cardíaco, ocorre quando o Ca2+ é
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removido do citoplasma tanto pelo bombeamento de Ca2+ de volta ao RS (pela Ca2+

ATPase do RS, SERCA2) como pela extrusão de Ca2+ da célula pelo trocador

Na+/Ca2+ (NCX). A amplitude do transiente de Ca2+, portanto, é determinada pelo

conteúdo de Ca2+ no RS. Isso significa que com o intuito de controlar a força de

contração, o conteúdo de Ca2+ do RS deve ser regulado. O mecanismo para a

regulação de Ca2+ dentro do RS (autorregulação) é simples: o aumento de Ca2+

dentro do RS aumenta a amplitude do transiente de Ca2+ levando à diminuição no

influxo de Ca2+ para a célula via LTCC e aumentando o efluxo via NCX (CHENG,

LEDERER & CANNELL, 1993; EISNER, CHOI, DIAZ, O'NEILL & TRAFFORD, 2000;

STERN, 1992).

A proteína quinase dependente da Ca2+/Calmodulina (CaMKII) também é um

importante regulador da homeostase de Ca2+ no cardiomiócito e compartilha alvos

funcionais em comum com a proteína quinase A (PKA) no tocante ao acoplamento

excitação-contração (por exemplo, fosfolambam [PLB], LTCC e receptores de RyR)

(JI, LI, REED, LORENZ, KAETZEL & DEDMAN, 2003; ZHANG, MAIER, DALTON,

MIYAMOTO, ROSS JÚNIOR, BERS & BROWN, 2003). A CaMKII fosforila receptores

de RyR2 (no resíduo Ser2809 e Ser2815) (RODRIGUEZ, BHOGAL & COLYER, 2003;

WEHRENS, LEHNART, REIKEN & MARKS, 2004; WITCHER, KOVACS,

SCHULMAN, CEFALI & JONES, 1991) e o PLB (no resíduo Tre17) (JI et al., 2003) e

parece estar envolvida com o aumento na liberação de Ca2+ pelo RS via receptores

de RyR, com a redução no conteúdo de Ca2+ do RS e com a indução de arritmias

(LI, SATOH, GINSBURG & BERS, 1997; MAIER, ZHANG, CHEN, DESANTIAGO,

BROWN & BERS, 2003; WU, TEMPLE, ZHANG, DZHURA, ZHANG, TRIMBLE,

RODEN, PASSIER, OLSON, COLBRAN & ANDERSON, 2002). A expressão da

CaMKII está aumentada em pacientes com IC (HOCH, MEYER, HETZER, KRAUSE

& KARCZEWSKI, 1999), e sua maior expressão, obtida em modelo transgênico,

também induziu IC pelo vazamento de Ca2+ do RS via receptores de RyR e pela

redução no conteúdo de Ca2+ do RS (MAIER et al., 2003; ZHANG et al., 2003). Por

outro lado, a inibição da CaMKII preveniu a hipertrofia cardíaca, a dilatação e a

disfunção resultantes do infarto do miocárdio e da hiperestimulação beta-adrenérgica

(β-AR) em animais trasngênicos (ZHANG, KHOO, WU, YANG, GRUETER, NI,

PRICE JÚNIOR, THIEL, GUATIMOSIM, SONG, MADU, SHAH, VISHNIVETSKAYA,
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ATKINSON, GUREVICH, SALAMA, LEDERER, COLBRAN & ANDERSON, 2005),

indicando que a CaMKII é necessária na indução da hipertrofia cardíaca.

A estreita relação entre a disfunção contrátil e a redução no transiente de Ca2+

de pacientes com IC tem sido estudada nas mais diversas etiologias da síndrome.

Dentre as anormalidades observadas na sinalização intracelular de Ca2+ decorrentes

da IC, o aumento no efluxo de Ca2+ transsarcolemal via NCX, somado à reduzida

recaptação de Ca2+ pelo RS via SERCA2 e ao vazamento de Ca2+ do RS via

receptores de RyR2, contribuem para a diminuição do conteúdo de Ca2+ do RS e,

conseqüentemente, para o comprometimento da função cardíaca (LINDNER,

ERDMANN & BEUCKELMANN, 1998; MISHRA, SABBAH, RASTOGI, IMAI &

GUPTA, 2005; POGWIZD, QI, YUAN, SAMAREL & BERS, 1999; SCHMIDT,

HAJJAR, HELM, KIM, DOYE & GWATHMEY, 1998; SHANNON, POGWIZD & BERS,

2003).

Estudos mais recentes têm buscado identificar a terapia mais adequada que

alivie os sintomas dos pacientes e revertam os efeitos deletérios da IC sobre as vias

de sinalização intracelular responsáveis pelo remodelamento cardíaco. A utilização

de intervenções não-farmacológicas coadjuvantes aos tratamentos convencionais

oferecidos a pacientes com IC, têm sido cada vez mais recomendada na prática

médica. Os benefícios observados com o treinamento físico normalmente estão

relacionados com a melhora na classe funcional, na capacidade de realização de

exercício e na qualidade de vida do paciente com IC (BELARDINELLI, GEORGIOU,

CIANCI & PURCARO, 1999; KETEYIAN, LEVINE, BRAWNER, KATAOKA,

ROGERS, SCHAIRER, STEIN, LEVINE & GOLDSTEIN, 1996). E, ao contrário dos

tratamentos farmacológicos usuais, o treinamento físico também é capaz de

promover alterações na miopatia da musculatura esquelética, aumentando o fluxo

sangüíneo periférico dos pacientes com IC (SULLIVAN, HIGGINBOTHAM & COBB,

1988). Ainda que sejam conflitantes os efeitos do treinamento físico sobre a função

autonômica na IC (ADAMOPOULOS, PONIKOWSKI, CERQUETANI, PIEPOLI,

ROSANO, SLEIGHT & COATS, 1995; COATS, ADAMOPOULOS, RADAELLI,

MCCANCE, MEYER, BERNARDI, SOLDA, DAVEY, ORMEROD & FORFAR, 1992;

GORDON, TYNI-LENNE, JANSSON, KAIJSER, THEODORSSON-NORHEIM &

SYLVEN, 1997; KIILAVUORI, TOIVONEN, NAVERI & LEINONEN, 1995), importante
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diminuição da atividade nervosa simpática medida diretamente no nervo fibular

anterior foi observada nesses pacientes (ROVEDA, MIDDLEKAUFF, RONDON,

REIS, SOUZA, NASTARI, BARRETTO, KRIEGER & NEGRÃO, 2003). Entretanto, os

mecanismos moleculares envolvidos nos benefícios obtidos com o treinamento físico

ainda não foram completamente esclarecidos. Alguns estudos com modelos

experimentais de IC evidenciaram que o treinamento físico previne alterações

hemodinâmicas e normaliza a atividade e a expressão da SERCA2a (GREEN,

BALLANTYNE, MACDOUGALL, TARNOPOLSKY & SCHERTZER, 2003; LU, MEI,

GU, WANG, LENTZNER, GUTSTEIN, ZWAS, HOMMA, YI & WANG, 2002). No

entanto, os mesmos resultados não foram encontrados quando quantificada a

expressão do NCX (WISLOFF, LOENNECHEN, FALCK, BEISVAG, CURRIE, SMITH

& ELLINGSEN, 2001). Estudo mais recente com ratos espontaneamente hipertensos

treinados, mostrou aumento na expressão dos LTCC, do NCX, da fosforilação dos

resíduos Ser16 e Tre17 do PLB e da fosforilação do resíduo Ser2809 dos receptores de

RyR (MACDONNELL, KUBO, CRABBE, RENNA, REGER, MOHARA, SMITHWICK,

KOCH, HOUSER & LIBONATI, 2005). Portanto, quando se trata de IC, ainda são

escassos estudos que evidenciem o efeito do treinamento físico sobre a via da PKA

dependente de AMPc (AMPc-PKA) ou sobre a via da CaMKII, principalmente no

tocante aos resíduos fosforiláveis, muitas vezes determinantes da atividade da

proteína.

Modelos de hipertrofia cardíaca utilizando camundongos geneticamente

modificados têm possibilitado avanços no entendimento da complexidade

relacionada com as respostas hipertróficas e também fornecido informações a

respeito do potencial suporte molecular na hipertrofia cardíaca, no remodelamento

ventricular e na IC.

O presente projeto de pesquisa, por exemplo, pretende investigar o efeito do

treinamento físico aeróbio sobre a IC induzida por hiperatividade do SNS, em modelo

de camundongos geneticamente modificados. No genoma desses animais não é

observada a presença dos receptores α2A e α2C-adrenérgicos (α2A/2C-ARKO). Esses

receptores têm fundamental importância na modulação da liberação de

catecolaminas do terminal nervoso simpático. Assim, os camundongos α2A/2C-ARKO
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perdem a alça de retroalimentação negativa e apresentam aumento da atividade

nervosa simpática semelhante à observada em pacientes com IC. Esses animais

apresentam dramática alteração ultraestrutural cardíaca aos quatro meses de idade,

em paralelo com o comprometimento das funções inotrópicas e lusitrópicas, e 50%

de mortalidade aos sete meses (BRUM, KOSEK, PATTERSON, BERNSTEIN &

KOBILKA, 2002).

A hipótese testada no presente estudo é a de que o treinamento físico aeróbio

promoverá a recuperação da função cardíaca via alterações moleculares do

cardiomiócito, e a redução da mortalidade nos camundongos α2A/2C-ARKO,

constituindo-se, assim, em uma estratégia não-farmacológica coadjuvante no

tratamento da IC.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A IC é síndrome clínica complexa, fisiologicamente definida como falência do

coração em propiciar suprimento adequado de sangue, em relação ao retorno

venoso e às necessidades metabólicas dos tecidos, ou fazê-lo somente à custa de

pressões de enchimento ventriculares elevadas (MARKS, 2003). Resposta

inadequada do débito cardíaco (DC) e a elevação das pressões pulmonar e venosa

sistêmica são as principais alterações hemodinâmicas dessa doença. Na maioria das

formas de IC, a perfusão tecidual inapropriada é conseqüente à redução no

incremento do DC inicialmente observada durante o exercício físico. Com a

progressão do quadro, há menor aumento relativo do DC durante o esforço e,

finalmente, pode haver queda do DC durante o repouso. Este processo é progressivo

e, ao surgir disfunção ventricular, vários mecanismos compensatórios são ativados e,

mesmo benéficos inicialmente, irão contribuir para a continuada progressão do

processo de deterioração da função cardíaca (BOND, 2001; BRISTOW, 1984;

COLUCCI, 1998; PACKER, 1992).

A IC é freqüentemente, mas não sempre, causada por distúrbios da

contratilidade miocárdica. Ademais, pode ser conseqüente às condições na qual o

coração é submetido a uma carga que exceda sua capacidade de trabalho, ou que

interfiram no seu enchimento ventricular. Assim, do ponto de vista etiopatogênico, a
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IC pode resultar de três anomalias fundamentais: distúrbios da contratilidade

ventricular, sobrecargas de pressão e volume e distúrbios do enchimento ventricular.

Até meados do século passado, essa síndrome era descrita primariamente

como um distúrbio hemodinâmico. De acordo com esse modelo, a IC sobrevém à

agressão cardíaca, que prejudica sua capacidade de ejetar sangue, levando à

diminuição do DC, com conseqüente baixo fluxo renal e, assim, à retenção de sódio

e água e ao surgimento de edemas periférico e pulmonar. O tratamento indicado aos

pacientes consistia em repouso, dieta restrita de sódio e uso de digitálicos e

diuréticos. Apesar dos controles da retenção hídrica e da freqüência cardíaca (FC), a

IC progredia, levando o paciente inexoravelmente ao óbito.

A visão atual da fisiopatologia da IC como sendo uma doença da circulação e

não apenas do coração deve incluir, necessariamente, o processo de remodelamento

cardíaco (hipertrofia e dilatação) condizente à disfunção ventricular, às alterações

sistêmicas resultantes da ativação de complexos sistemas neurohormonais, às

alterações locais, autócrinas e parácrinas, conseqüentes da disfunção endotelial e

das anormalidades das citocinas, e à biologia do miócito (COHN, LEVINE, OLIVARI,

GARBERG, LURA, FRANCIS, SIMON & RECTOR, 1984). Hoje, tratamentos que

utilizam drogas que bloqueiam a ativação neurohormonal são amplamente indicados

e a atividade física é encorajada aos pacientes.

Para compensar a perda de células miocárdicas, mecanismos hemodinâmicos

e neurohormonais são ativados com o objetivo de aumentar a força contrátil do

miocárdio viável e, dessa forma, preservar a função cardíaca (KUBO, RECTOR,

STROBECK & COHN, 1988). Inicialmente, a incapacidade de esvaziamento dos

ventrículos durante a sístole resulta em aumento das pressões de enchimento

ventriculares direito e esquerdo, levando ao aumento da distensão diastólica das

células miocárdicas não lesadas e, conseqüentemente, ao aumento de sua

contração (princípio de Frank-Starling). Paralelamente, a diminuição do volume

sistólico ejetado para a raiz aórtica, leva à ativação, por meio de barorreceptores, do

SNS, com resultante estimulação dos receptores β-ARs miocárdicos, aumentando a

força e a freqüência da contração (RUNDQVIST, ELAM, BERGMANN-

SVERRISDOTTIR, EISENHOFER & FRIBERG, 1997). Embora os mecanismos

hemodinâmicos e neurohormonais visem o aumento do inotropismo do coração
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lesado, aumenta por outro lado a tensão diastólica da parede ventricular, levando à

alteração da sua arquitetura e ao aumento do seu consumo de oxigênio. No sentido

de evitar essas alterações adversas ocorre um controle refinado da magnitude dessa

resposta compensatória. Inicialmente, o aumento da tensão diastólica na parede

ventricular induz a produção de proto-oncogenes específicos (c-fos e c-myc) que

desencadeiam a síntese de miofibrilas. Conseqüentemente, ocorre aumento da

espessura da parede ventricular e distribuição da tensão por um número maior de

sarcômeros. Além disso, as miofibrilas sintetizadas durante o estresse hemodinâmico

têm características bioquímicas do miocárdio fetal sendo mais eficazes do ponto de

vista bioenergético (NADAL-GINARD & MAHDAVI, 1989). Assim, tanto quantitativa

quanto qualitativamente, a hipertrofia cardíaca reduz o gasto energético do coração

com sobrecarga volumétrica, à custa, porém, de diminuição da eficiência contrátil.

Por outro lado, a distensão atrial durante a diástole, com aumento da sua pressão,

estimula receptores cardiopulmonares que inibem o influxo simpático do centro

vasomotor. Além disso, a distensão atrial leva à liberação de PAN que, inicialmente,

inibe a liberação de noradrenalina (e suas ações na circulação periférica), exerce

efeito vasodilatador direto e promove a natriurese, reduzindo a sobrecarga

hemodinâmica ao coração. Juntos, esses mecanismos compensatórios têm papel

fundamental em limitar as conseqüências adversas secundárias à dilatação

ventricular e à ativação simpática.

Por meio de combinações entre dilatação e hipertrofia ventricular e da ativação

de forças vasoconstritoras e vasodilatadoras, o organismo busca equilíbrio

hemodinâmico e neurohormonal com o objetivo de restaurar a função cardíaca à

custa de mínimo gasto energético.

Porém, a distensão prolongada da parede ventricular leva ao seu progressivo

adelgaçamento, necrose e fibrose (LIU, MAGID, FOX, GOLDFINE & BORER, 1998;

NEWSHOLME, 1982). Com isso perde-se a hipertrofia responsável pelo controle do

estresse sobre a parede ventricular. A distensão atrial prolongada leva a alteração

nas suas terminações nervosas reduzindo a capacidade dos receptores

cardiopulmonares inibirem o influxo simpático oriundo do centro vasomotor. O SNS

torna-se persistentemente ativado, aumentando a ação do SRAA que, inicialmente, é

modulada pelo PAN. Porém, a ação inibitória do PAN sobre o SRAA torna-se
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atenuada e esse passa a ter sua atividade aumentada (MIDDLEKAUFF, 1997).

Assim, adicional redução do DC e aumentada reabsorção de sódio e água levam a

uma dilatação ventricular com grande aumento do raio da sua cavidade e do estresse

sobre a parede (Lei de Laplace)b . Dessa forma, a falência miocárdica tem início.

À medida que se perdem os mecanismos compensatórios que modulam o

aumento de tensão na parede ventricular, o coração se torna mais dependente do

seu inotropismo para se manter funcionando apropriadamente.

Além disso, a fibra miocárdica perde sua capacidade de responder

normalmente às catecolaminas endógenas (COVELL, ROSS JÚNIOR,

SONNENBLICK & BRAUNWALD, 1966; FELDMAN, LEVINE, GERSTENBLITH,

KAUFMAN & BAUGHMAN, 1987), devido à diminuição no número e na função dos

receptores β-ARs da membrana do cardiomiócito (ANTON, SCHWARTZ & KRAMER,

1968). Neste contexto existe um estímulo proporcionalmente maior dos receptores

alfa-adrenérgicos (α-ARs), resultando em vasoconstrição periférica com aumento da

pós-carga (resistência contra a qual o coração deve ejetar sangue a cada sístole) e

do trabalho ventricular.

Com o passar do tempo, ocorre progressiva diminuição do DC. Nessas

condições, a perfusão periférica é mantida à custa da vasoconstrição periférica e da

retenção de sódio e água. Esses são achados característicos na IC instalada.

Além de mecanismos neurohormonais, ocorre liberação de substâncias

vasoativas pelo endotélio vascular na circulação periférica (endotelina e óxido

nítrico). Em pacientes com IC, os altos níveis de endotelina são considerados

preditores independentes de mortalidade (STEWART, CERNACEK, COSTELLO &

ROULEAU, 1992). Sob condições normais, a ação dos estímulos vasoconstritores é

contrabalançada por vasodilatadores endógenos, como o fator atrial natriurético

(inibe a liberação de noradrenalina, renina e vasopressina) e o óxido nítrico

(VANHOUTTE, 1996). Entretanto, na IC a ação desses vasodilatadores é atenuada,

predominando os estímulos vasoconstritores.

b Laplace, Pierre Simon (1749-1827) foi um astrônomo, matemático e físico francês. Uma das suas principais
obras foi sobre a Equação de Laplace que estabelece a relação entre pressão e tensão em um corpo esférico.
Assim, P= (2*T)/R, onde P=pressão, T=tensão e R=raio da esfera.
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Paralelamente, a retenção de sódio na parede vascular e a diminuição crônica

do fluxo sangüíneo sistêmico levam a alteração na estrutura e função vasculares,

limitando sua capacidade vasodilatadora e, portanto, sua capacidade de acomodar

variações volêmicas.

Nesse ponto caracteriza-se a transição da fase compensada para a

descompensação clínica. Enquanto no início do processo os mecanismos

compensatórios eram dirigidos para dar suporte à função ventricular, nas fases mais

avançadas passam a ser acionados para garantir a perfusão periférica. A evolução é

progressiva e autoperpetuante até a IC terminal.

2.1 Sinalização Cardíaca â-AR

Há tempos acredita-se que a atividade do nervo simpático esteja aumentada

na IC (CHIDSEY & BRAUNWALD, 1966). De fato, a atividade nervosa simpática é,

atualmente, considerada importante preditor indepentende de mortalidade (COHN et

al., 1984; SANTOS, MUNHOZ, RONDON, FRANCO, MATOS, MIDDLEKAUFF,

NEGRÃO & BARRETTO, 2004). Da mesma maneira, os efeitos cardiotóxicos das

catecolaminas têm sido reconhecidos desde o início do século 20 (JOSUE, 1907).

Porém, os estudos envolvendo os mecanismos moleculares são recentes. Os efeitos

deletérios da hiperestimulação simpática parecem estar diretamente relacionados

com a ativação da via β1-AR (COMMUNAL, SINGH, SAWYER & COLUCCI, 1999;

LOHSE, ENGELHARDT & ESCHENHAGEN, 2003; XIAO, ZHU, ZHENG, CHAKIR,

BOND, LAKATTA & CHENG, 2004). Terapias com ação direta sobre o receptor β-AR

e sobre a via de sinalização adrenérgica parecem, realmente, ser o potencial

tratamento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na progressão da IC.

Os receptores adrenérgicos formam uma interface entre o SNS e o sistema

cardiovascular. Como mencionado anteriormente, a função cardiovascular é regulada

pelo SNS, por meio da estimulação dos receptores β-adrenérgicos. Desse modo,

pode ser observado o aumento da FC (cronotropismo), da força de contração

(inotropismo), do relaxamento ventricular (lusitropismo) e da automaticidade.

Em 1948, Ahlquist (AHLQUIST, 1948) classificou os receptores adrenérgicos

como α (para excitatórios) e â (para inibitórios) baseado no controle da contratilidade
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dos vasos sangüíneos. Suas observações inicialmente sugeriam que a ativação α-

AR freqüentemente levava à contração da musculatura lisa, evidenciada pela

vasoconstrição ou contração uterina, embora a estimulação β-AR tivesse produzido

efeito de relaxamento na musculatura lisa. A classificação de Ahlquist foi, mais tarde,

complementada por Lands, que reconheceu dois subtipos distintos para ambos os

receptores á- e â-ARs. Mais recentemente, por meio de clonagem molecular, foram

identificados 9 subtipos dos receptores adrenérgicos (á1A, á1B, á1D, á2A, á2B, á2C, â1,

â2, e â3) (BYLUND, EIKENBERG, HIEBLE, LANGER, LEFKOWITZ, MINNEMAN,

MOLINOFF, RUFFOLO JÚNIOR & TRENDELENBURG, 1994). A família dos

receptores â-AR consiste de três membros, â1-AR, â2-AR, e â3-AR, cada qual

acoplado a proteínas G, resultando em diferentes cascatas de sinalização intracelular

e, desse modo, efeitos celulares, em resposta ao mesmo sinal estimulatório.

No coração humano saudável, a expressão do subtipo β1-AR se sobrepõe à

expressão do subtipo β2-AR (70/30) e, ambos, aumentam a freqüência e a

contratilidade cardíacas (WALLUKAT, 2002). Os receptores â3-AR têm sido descritos

com a função de mediar os efeitos inotrópicos nos cardiomiócitos e, quando

estimulados, reduzem a força contrátil (DEVIC, XIANG, GOULD & KOBILKA, 2001).

Todos os três subtipos dos receptores â-ARs são membros da família de

receptores com sete domínios transmembrana acoplados à proteína G. A ativação

desses receptores por um agonista catalisa a troca de GTP em GDP, sobre a

subunidade Gá da proteína G, resultando na dissociação do heterotrímero nas

subunidades Gá- e Gâγ, as quais mantém sinalização independente (LEFKOWITZ,

PIERCE & LUTTRELL, 2002; WALLUKAT, 2002). A subunidade α da proteína G, da

qual existe cerca de 20 subtipos (Gás, Gái, Gáq, Gáo, etc), é a base central da

sinalização do receptor acoplado a proteína G (MORRIS & MALBON, 1999). Embora

os três subtipos dos receptores β-ARs sejam expressos no cardiomiócito, eles

possuem vias de sinalização celular e propriedades funcionais distintas (LOHSE,

VILARDAGA & BUNEMANN, 2003; XIANG, Y. & KOBILKA, B. K., 2003). Os efeitos

cronotrópicos positivos da ativação do receptor â1-AR são mediados via proteína G

estimulatória (Gás). Embora, recentemente, tenha sido proposto que o receptor â1-AR

pode mudar de Gás para Gái (proteína G inibitória) dependente da PKA (MARTIN,
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WHALEN, ZAMAH, PIERCE & LEFKOWITZ, 2004), o efeito intracelular dessa

mudança ainda não é conhecido. De outro modo, a capacidade dos receptores â2-

ARs de se acoplarem tanto a Gás como a Gái é evidente nos cardiomiócitos de

camundongo neonato (KUSCHEL, ZHOU, CHENG, ZHANG, CHEN, LAKATTA &

XIAO, 1999; XIAO, ZHANG, CHAKIR, AVDONIN, ZHU, BOND, BALKE, LAKATTA &

CHENG, 2003). O acoplamento do receptor â2-AR a Gái parece estar envolvido com

propriedades anti-apoptóticas do cardiomiócito. Em cardiomiócito de camundongos

neonatos com deleção dos receptores â1 e â2-ARs, foi visto que o acoplamento do

receptor â3-AR acontece tanto no componente Gás como no componente Gái, tendo,

esse último, o domínio sobre a função (DEVIC et al., 2001). Essa propriedade

específica de sinalização das subunidades dos receptores â-AR tem sido associada

a distintas características de desdobramento intracelular (HALL & LEFKOWITZ,

2002; LEFKOWITZ, PIERCE & LUTTRELL, 2002; STEINBERG, 1999; XIANG,

DEVIC & KOBILKA, 2002; XIANG & KOBILKA, 2003).

De modo sucinto, os receptores â-ARs estimulam a enzima efetora, adenilato

ciclase (AC), resultando na catálise do ATP no segundo mensageiro, AMPc, o qual

se liga a subunidades regulatórias da PKA. Em seguida, a subunidade catalítica da

PKA fosforila resíduos serina/treonina de proteínas alvo. Em vários tecidos, incluindo

o coração, a PKA e as proteínas-alvo estão em proximidade devido às proteínas que

ancoram a PKA (AKAPs). A associação dos receptores β2-ARs com as AKAPs foi

previamente descrita (para revisão ver (WONG & SCOTT, 2004)), contudo, ainda as

informações sobre a interação do receptor β1- AR com as AKAPs nos cardiomiócitos

são muito escassas.

Além de exercer papel importante na fosforilação dos receptores β-ARs, o qual

resulta no desacoplamento e dessensibilização parcial do receptor (dessensibilização

heteróloga), a PKA também fosforila outras proteínas na cascata de sinalização β-

AR. As proteínas também fosforiladas pela PKA são: a) LTCC e receptores de RyR,

ambos levando ao aumento no Ca2+ citossólico (GERHARDSTEIN, PURI, CHIEN &

HOSEY, 1999; ZHAO, GUTIERREZ, CHANG & HOSEY, 1994); b) PLB, modulador

do RS associado à SERCA, cuja função está relacionada com o relaxamento

cardíaco, devido à recaptação de Ca2+ pelo RS (SIMMERMAN & JONES, 1998); e c)
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troponina (Tn) I e proteína C ligadora de miosina (MyBP-C), a qual reduz a

sensibilidade do miofilamento ao Ca2+ (KUNST, KRESS, GRUEN, UTTENWEILER,

GAUTEL & FINK, 2000; SULAKHE & VO, 1995; XIAO, 2000).

Como descrito anteriormente, a estimulação β-AR leva à dissociação das

proteínas G nas subunidades Gα e Gβγ. Uma função importante da subunidade Gβγ

está em facilitar a justaposição dos receptores β-ARs e das quinases que os

fosforilam (GRK2 também conhecida como β-ARK1), mediando a fosforilação e a

dessensibilização do receptor dependente da ligação do seu agonista

(dessensibilização homóloga).

Finalmente, os receptores β-ARs nos cardiomiócitos podem regular outros

efetores de forma independente da ativação da AC como, por exemplo, via canais de

Ca2+ e sódio voltagem-dependente (KAUMANN, 1991; MATSUDA, LEE & SHIBATA,

1992; REITER, 1988).

2.2 Alterações na sinalização intracelular pelos receptores β-ARs e na

sinalização intracelular de Ca2+ na insuficiência cardíaca.

A IC decorrente de diferentes etiologias é caracterizada tanto pela

hiperatividade simpática, como pela redução da densidade dos receptores β-ARs e

dessensibilização dos remanescentes, levando à diminuição da resposta contrátil e à

ativação do receptor β-AR. A redução na densidade dos receptores β-ARs, bem

como sua dessensibilização, foi primeiramente demostrada na IC em 1982

(BRISTOW, GINSBURG, MINOBE, CUBICCIOTTI, SAGEMAN, LURIE,

BILLINGHAM, HARRISON & STINSON, 1982). Alterações na sinalização do receptor

β-AR têm sido observadas pela expressão da proteína Gái, da AC e da GRK2.

Conforme foi descrito anteriormente, o subtipo β1-AR compreende,

aproximadamente, 70 a 80% dos receptores β-ARs em corações saudáveis. Na IC, a

downregulation do receptor β1-AR muda a razão para 50/50 para os subtipos β1 e β2

(WALLUKAT, PODLOWSKI, NISSEN, MORWINSKI, CSONKA, TOSAKI & BLASIG,

2003). Além disso, os receptores β2-ARs parecem estar funcionalmente

dessensibilizados (LOHSE, ENGELHARDT & ESCHENHAGEN, 2003; PORT &

BRISTOW, 2001; POST, HAMMOND & INSEL, 1999), muito provavelmente devido
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ao fato da fosforilação do receptor por quinases específicas, nomeadas: a) GRK2 (β-

ARK 1) que fosforila ambos os subtipos dos receptores β-ARs dependentes da

ligação do agonista ao receptor e, b) PKA e proteína quinase C (PKC) que fosforilam

os receptores β-ARs, independente do agonista estar ligado ao receptor

(HAUSDORFF, LOHSE, BOUVIER, LIGGETT, CARON & LEFKOWITZ, 1990;

SIBLEY, STRASSER, BENOVIC, DANIEL & LEFKOWITZ, 1986). De maneira

interessante, os elevados níveis da GRK2 na IC também têm sido observados

(UNGERER, BOHM, ELCE, ERDMANN & LOHSE, 1993).

A ativação crônica do receptor β-AR, também pode influenciar a expressão da

proteína G e da AC. Tem sido demonstrado que a expressão da Gái está aumentada

na IC de diferentes etiologias (ESCHENHAGEN, MENDE, DIEDERICH, NOSE,

SCHMITZ, SCHOLZ, SCHULTE AM ESCH, WARNHOLTZ & SCHAFER, 1992;

FELDMAN, CATES, VEAZEY, HERSHBERGER, BRISTOW, BAUGHMAN,

BAUMGARTNER & VAN DOP, 1988; NEUMANN, SCHMITZ, SCHOLZ, VON

MEYERINCK, DORING & KALMAR, 1988; PING & HAMMOND, 1994) levando à

diminuição da razão Gás:Gái. A razão está reduzida o suficiente para causar

desacoplamento do receptor de superfície à AC, de modo que a noradrenalina

liberada pelos terminais nervosos simpáticos liga-se ao seu receptor, mas isso não

resulta em aumento no teor intracelular de AMPc (KOUCHI, ZOLK, JOCKENHOVEL,

ITTER, LINZ, CREMERS & BOHM, 2000; PING & HAMMOND, 1994; XIAO, 2001).

Do mesmo modo, as isoformas V e VI da AC parecem estar menos expressas na IC

(ISHIKAWA, SOROTA, KIUCHI, SHANNON, KOMAMURA, KATSUSHIKA, VATNER,

VATNER & HOMCY, 1994). Em conjunto, tanto a menor expressão e

dessensibilização do receptor β-AR, como a menor razão Gás:Gái e expressão das

isoformas V e VI da AC, culminam na menor produção do AMPc e, a redução na

formação do AMPc, por outro lado, leva à diminuição da ativação da PKA. Contudo, a

redução na atividade da PKA nem sempre está relacionada com a menor fosforilação

dos efetores intracelulares na IC. Os receptores de RyR2, por exemplo, parecem

estar hiperfosforilados (MARX, REIKEN, HISAMATSU, JAYARAMAN, BURKHOFF,

ROSEMBLIT & MARKS, 2000; REIKEN, GABURJAKOVA, GUATIMOSIM, GOMEZ,

D'ARMIENTO, BURKHOFF, WANG, VASSORT, LEDERER & MARKS, 2003;
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WEHRENS, LEHNART, REIKEN, VAN DER NAGEL, MORALES, SUN, CHENG,

DENG, DE WINDT, LANDRY & MARKS, 2005) e, essa hiperfosforilação pode estar

relacionada tanto com a dissociação da proteína FKBP12.6, resultando no

vazamento de Ca2+ pelos receptores de RyR2 durante a diástole e adicional

depleção de Ca2+ pelo RS, como pela menor associação das fosfatases com os

receptores de RyR2 (REIKEN et al., 2003; WEHRENS & MARKS, 2003).

Recentemente foi evidenciado que o aumento na atividade da CaMKII na IC, pode

contribuir para a redução no conteúdo de Ca2+ no RS e a disfunção sistólica, tanto

por causar o vazamento de Ca2+ pelos receptores de RyR como por alterar as

correntes de Ca2+ que podem ser arritmogênicas (AI, CURRAN, SHANNON, BERS &

POGWIZD, 2005). Por outro lado, a fosforilação do PLB no resíduo Ser16 pela PKA

parece estar inalterada na IC (BOHM, REIGER, SCHWINGER & ERDMANN, 1994;

KIRCHHEFER, SCHMITZ, SCHOLZ & NEUMANN, 1999), e a fosforilação do resíduo

Tre17, pela CaMKII, aumentada. No entanto, talvez pela ação da proteína fosfatase

do tipo 1 (PP1) aumentada a recaptação de Ca2+ possa estar prejudicada. O que

sugere a sobreposição da fosfatase sobre a fosforilação do resíduo Tre17 do PLB (AI

et al., 2005). Em paralelo à diminuição na fosforilação do PLB, também tem sido

observada redução na expressão da SERCA2 na IC (HAJJAR, MULLER, SCHMITZ,

SCHNABEL & BOHM, 1998; SCHWINGER, WANG, FRANK, MULLER-EHMSEN,

BRIXIUS, MCDONOUGH & ERDMANN, 1999). Enfim, todas as alterações

observadas até então nas vias de sinalização do receptor β-AR resultam na

diminuição das respostas inotrópicas e lusitrópicas à estimulação adrenérgica.

Alterações na transdução do sinal do receptor β-AR não estão somente

envolvidas no prejuízo da função cardíaca, mas também nas alterações estruturais

observadas na transição de hipertrofia compensada para IC (LOWES, GILBERT,

ABRAHAM, MINOBE, LARRABEE, FERGUSON, WOLFEL, LINDENFELD,

TSVETKOVA, ROBERTSON, QUAIFE & BRISTOW, 2002; MORISCO, ZEBROWSKI,

VATNER, VATNER & SADOSHIMA, 2001). Os efeitos tóxicos sobre o cardiomiócito

pela exposição às altas concentrações de catecolaminas circulantes, levam à

degradação de miofibrilas e aumento na fração do colágeno cardíaco mediada pela

estimulação do receptor β-AR (MANN, KENT, PARSONS & COOPER, 1992; RONA,
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1985). Contudo, evidências apontam para diferenças importantes entre os subtipos

β1 e β2 dos receptores adrenérgicos, na capacidade de estimular a apoptose, ou

morte cellular programada, em miócitos cardíacos isolados (XIAO et al., 2004). A

estimulação do receptor β1-AR resulta no aumento da apoptose via mecanismos

dependentes de AMPc (COMMUNAL, SINGH, PIMENTEL & COLUCCI, 1998;

COMMUNAL et al., 1999), embora a estimulação do subtipo β2 do receptor

adrenérgico iniba a apoptose por meio de uma via acoplada à Gái, envolvendo PI3K e

Akt-PKD (CHESLEY, LUNDBERG, ASAI, XIAO, OHTANI, LAKATTA & CROW, 2000;

ZAUGG, XU, LUCCHINETTI, SHAFIQ, JAMALI & SIDDIQUI, 2000; ZHU, ZHENG,

KOCH, LEFKOWITZ, KOBILKA & XIAO, 2001). Esses dados apresentam importante

implicação clínica na terapia da IC, uma vez que fornecem os prováveis mecanismos

celulares e moleculares envolvidos nos efeitos benéficos da administração de

antagonistas do receptor β-AR, bem como a possibilidade de combinação de

bloqueio do subtipo β1 com ativação do subtipo β2 dos receptores ARs.

2.3 Deleção dos receptores α2-ARs como um novo modelo genético de

cardiomiopatia induzida por hiperatividade simpática

Nos neurônios pós-ganglionares simpáticos, os principais autorreceptores

inibidores da liberação de noradrenalina são os receptores α2A e α2C-ARs, sendo que

ambos apresentam características funcionais distintas. O receptor α2A-AR regula a

liberação de noradrenalina em estimulações nervosas de alta freqüência enquanto

que o receptor α2C-AR o faz em estimulações neurais de baixas freqüências (HEIN,

ALTMAN & KOBILKA, 1999; PHILIPP, BREDE & HEIN, 2002). Mais recentemente,

esses achados foram confirmados com estudos com indicadores fluorescentes de

Ca2+ (FURA 2) e imunocitoquímica (BRUM, HURT, SHCHERBAKOVA, KOBILKA &

ANGELOTTI, 2006).

Os receptores α2A-ARs nos terminais nervosos regulam o tônus simpático

(ALTMAN, TRENDELENBURG, MACMILLAN, BERNSTEIN, LIMBIRD, STARKE,

KOBILKA & HEIN, 1999; MACMILLAN, HEIN, SMITH, PIASCIK & LIMBIRD, 1996),

enquanto os receptores α2A e α2C-ARs atuam como autorreceptores pré-sinápticos

regulando a liberação das catecolaminas no átrio de camundongos controle (HEIN,
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ALTMAN & KOBILKA, 1999). O bloqueio de ambos os receptores adrenérgicos α2A e

α2C em camundongos, conduz a uma elevação crônica do tônus simpático (HEIN,

LIMBIRD, EGLEN & KOBILKA, 1999). Brum e colaboradores (BRUM et al., 2002)

mostraram que os camundongos com deleção para os receptores α2A e α2C-ARs têm

um decréscimo na função cardíaca no quarto mês de idade. Estes camundongos têm

menor tolerância à realização de exercício físico, diminuição no consumo máximo de

oxigênio e na contratilidade cardíaca comparados ao grupo controle. Além disso,

observaram-se, por meio de microscopia eletrônica, evidências diretas de lesão dos

miócitos cardíacos. Esses resultados evidenciaram que a elevação da atividade do

SNS pode conduzir, diretamente, a mudanças funcionais e estruturais patológicas no

coração. Portanto, esses camundongos constituem um ótimo modelo para estudar a

fisiopatologia e o tratamento da IC.

2.4 Efeito do Treinamento Físico na IC

Até o início da década de 70, os pacientes com IC eram aconselhados a

restringir suas atividades físicas para evitar aumento exacerbado da FC. A partir da

década de 70 e início da década de 80, no entanto, o efeito crônico do exercício

físico na IC começou a despertar interesse. Nesse período, demonstrou-se que um

programa regular de exercícios físicos é seguro e, sobretudo, eficiente para melhorar

a capacidade funcional de pacientes infartados com disfunção ventricular esquerda,

retardando o aparecimento de angina pectoris ou alterações isquêmicas durante

exercício físico progressivo (CONN, WILLIAMS & WALLACE, 1982).

Os efeitos do treinamento físico sobre a hiperatividade simpática

(MIDDLEKAUFF, 1997), a diminuição do tônus vagal e a disfunção de controles

reflexos (MIDDLEKAUFF, 1997; RONDON, BRASILEIRO-SANTOS, MOREIRA,

RONDON, MATTOS, COELHO, SILVA, BRUM, FIORINO, IRIGOYEN, KRIEGER,

MIDDLEKAUFF & NEGRÃO, 2006) observados em pacientes com IC, têm tido

implicações importantes na qualidade de vida e na sobrevida desse paciente. O

aumento crônico da atividade nervosa simpática para o coração, decorrente de maior

liberação e menor recaptação de noradrenalina (MIDDLEKAUFF, 1997), pode levar à

redução na resposta inotrópica (MYERS & FROELICHER, 1991) por
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dessensibilização dos receptores β-ARs cardíacos (BRISTOW, 1997). Em pacientes

com IC, o treinamento físico aeróbio reduziu a atividade nervosa simpática para o

coração (verificada por meio do spillover de noradrenalina) e aumentou o tônus vagal

(ADAMOPOULOS et al., 1995). Esses resultados têm implicações clínicas

importantes, uma vez que um melhor balanço autonômico pode diminuir a incidência

de arritmias e, conseqüentemente, de morte súbita no paciente com IC. O

treinamento físico também parece promover diminuição na atividade nervosa

simpática renal (NEGRÃO, IRIGOYEN, MOREIRA, BRUM, FREIRE & KRIEGER,

1993) e muscular (GRASSI, SERAVALLE, CALHOUN & MANCIA, 1994) em animais

de experimentação e em indivíduos normais, respectivamente. Estudo mais recente

mostrou que o treinamento físico aeróbio em pacientes com IC com classe funcional

II e III atenuou a atividade nervosa simpática muscular medida por microneurografia

(ROVEDA et al., 2003).

As manifestações periféricas da insuficiência cardíaca, como a disfunção

endotelial, alterações no perfil metabólico e morfológico dos músculos esqueléticos e

distúrbios no controle ventilatório, são determinantes maiores para o aparecimento

de sintomas como a intolerância à realização de exercício físico decorrentes do

comprometimento da perfusão periférica e do metabolismo muscular (DREXLER,

HAYOZ, MUNZEL, HORNIG, JUST, BRUNNER & ZELIS, 1992; FERRARI &

CECONI, 1998). Os estudos sobre essas modificações periféricas, decorrentes do

treinamento físico na insuficiência cardíaca, vêm sugerindo que os ganhos funcionais

obtidos, em grande parte, provêem da recuperação da função do endotélio vascular,

dos aumentos da densidade capilar e da atividade enzimática oxidativa da

musculatura esquelética (HAMBRECHT, FIEHN, YU, NIEBAUER, WEIGL,

HILBRICH, ADAMS, RIEDE & SCHULER, 1997; WALTHER, GIELEN &

HAMBRECHT, 2004). Por fim, estudos têm demonstrado potenciais benefícios que

podem ser obtidos com o treinamento físico em portadores de IC, como o aumento

do consumo de oxigênio de pico, melhora na função respiratória e no controle

autonômico da circulação, associada à redução da atividade do SNS e aumento da

atividade vagal (BELARDINELLI et al., 1999). Estes efeitos induzem melhora

significativa na tolerância à realização de exercício físico, alívio parcial dos sintomas

de dispnéia, fadiga, distúrbios do sono e fraqueza muscular, melhora na classe
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funcional e, principalmente, na qualidade de vida (GOTTLIEB, FISHER,

FREUDENBERGER, ROBINSON, ZIETOWSKI, ALVES, KRICHTEN, VAITKEVICUS

& MCCARTER, 1999).

Contudo, estudos sobre as bases moleculares envolvidas na melhora da

função ventricular observada após a realização de programa de treinamento físico

aeróbio na IC ainda são escassos. A redução na força contrátil do miocárdio

observada em pacientes com IC parece ser causada pelo menor conteúdo de Ca2+

no RS do cardiomiócito. O aumento na atividade e na expressão do NCX, a reduzida

função da SERCA2 e o vazamento de Ca2+ pelos receptores de RyR durante a

diástole contribuem, em conjunto, para a depleção de Ca2+ no RS e redução da

função cardíaca. De fato, as alterações na expressão das proteínas envolvidas na

regulação intracelular de Ca2+ podem ser afetadas tanto pela progressão da IC como

pelos diferentes níveis de estimulação â-ARs. O efeito do treinamento físico em

modelo de IC por aumento da freqüência cardíaca utilizando marcapasso em cães

observou melhora da função contrátil, em paralelo com a recuperação na expressão

das proteínas SERCA2a e NCX1. Apesar de não terem observado a mesma resposta

rem relação à função contrátil, Wisloff et al. demonstraram redução da resposta

hipertrófica em ratos infartados treinados, acompanhada de maior recaptação de

Ca2+ pelo RS via SERCA2.

Portanto, estudar os mecanismos pelos quais o aumento da atividade nervosa

simpática por si só pode conduzir à IC, é de fundamental importância para identificar

possíveis alvos biológicos para tratamentos farmacológicos ou não-farmacológicos

em pacientes com IC. Dessa forma, a utilização de camundongos geneticamente

modificados que apresentam fenótipo de hiperatividade simpática semelhante ao

observado na IC, pode permitir avanços no entendimento da complexidade

relacionada às respostas deletérias observadas nessa síndrome. E ainda, viabilizar

estudos que sustentem a recomendação do treinamento físico como coadjuvante nas

terapias convencionais.
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3 OBJETIVOS

3.1 Geral

Estudar o efeito terapêutico do treinamento físico sobre a função e a estrutura

cardíacas e a expressão de proteínas integrantes da via de sinalização intracelular

de Ca2+ em camundongos com IC induzida por hiperatividade simpática.

3.2 Específicos

Estudar em camundongos controle e α2A/2C-ARKO, submetidos ou não ao

treinamento físico:

→  a tolerância à realização de esforço físico;

→ o comportamento da FC de repouso ao longo do período experimental;

→ a função ventricular;

→ o tônus simpático cardíaco e a concentração plasmática das catecolaminas;

→ o remodelamento cardíaco;

→ o transiente intracelular de Ca2+ dos cardiomiócitos;

→ a expressão de proteínas integrantes da via de sinalização intracelular de

Ca2+ dos cardiomiócitos: SERCA2, PLB, PLB fosforilado no resíduo Ser16 e no

resíduo Tre17, RyR2, RyR fosforilado no resíduo Ser2809, PP1 e NCX;

→  a curva de sobrevida ao longo do período experimental.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Amostra

Para a realização do presente projeto, foram utilizados camundongos machos

selvagens (controle - WT) e α2A/2C-ARKO, linhagem C57/BL6, de 20 semanas de

vida, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina da USP.

Os camundongos foram mantidos em biotério com temperatura controlada

entre 22 e 25°C e ciclo claro-escuro (12 horas) invertido, respeitando o ciclo biológico

natural dos roedores. Água e comida (Nuvital Nutrientes S/A, Curitiba, PR Brazil)

foram administradas ad libitum.

Os animais foram divididos em quatro grupos: α2A/2C-ARKO (n=26), α2A/2C-

ARKO treinados (n=25), WT (n=28) e WT treinados (n=37). A partir do quinto mês de
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idade, fase em que a cardiomiopatia encontra-se instalada, foi dado início ao estudo

experimental com duração de dois meses.

4.2 Identificação dos Animais

Os animais foram identificados com um dispositivo eletrônico introduzido

subcutaneamente no dorso, durante a utilização do anestésico volátil halotano 1%,

com fluxo de 1 L/min (vide padronização em ANEXO I). Cada dispositivo continha um

código com letras e números, o qual foi identificado através de um leitor automático.

Essa identificação foi de fundamental importância para a realização do estudo

cego para o genótipo. As caixas foram separadas conforme os grupos, sedentários

ou treinados, e cada uma continha cinco camundongos, sendo que a mesma caixa

tinha camundongos controle e α2A/2C-ARKO. A identificação individual dos

componentes de cada um dos grupos foi realizada ao final do período experimental.

4.3 Identificação do Genótipo

Para a identificação do genótipo (genotipagem) dos camundongos

α2A/α2CARKO foi extraído o DNA genômico através da biopsia realizada na orelha

esquerda dos animais, no mesmo instante em que foram anestesiados para a

introdução do dispositivo eletrônico de identificação. O procedimento padrão para

extração do DNA genômico consiste na digestão do tecido com proteinase K e

precipitação do DNA com isopropanol.

A genotipagem é realizada pela reação da polimerase em cadeia (PCR -

polymerase chain reaction) por meio de um termociclador, utilizando

oligonucleotídeos iniciadores (primers) à jusante (sense) e à montante (antisense) do

sítio de inserção do gene que confere resistência à neomicina (neo). A amplificação

do fragmento gênico de DNA permite a identificação dos genes intactos (WTC ou

WTA sense e antisense) e com deleção dos genes dos receptores α2A e α2C-

adrenérgicos (Neo/sense e WT antisense).

Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores α2A-adrenérgicos:

WTA sense: 5’ CTG CTC ATG CTG TTC ACA GTC ATT TG3’

WTA antisense: 5’ CCA CAC GGT GAC AAT GAT GGC CTT3’

Neo/sense: 5’ CGA GAT CCA CTA GTT CTA GCC TCG3’
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Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores α2C-adrenérgicos:

WTC sense: 5’ CAT CTT GTC CTC CTG CAT AGG CTC3’

WTC antisense: 5’ TCT CAT CCG GCT CCA CTT CAG TG3’

Neo/sense: 5’ GGG AGG ACA ATA GCA GGC ATG CTG3’

4.4 Treinamento Físico em Esteira Rolante

O treinamento físico foi realizado em esteira rolante, durante o período de dois

meses, cinco vezes por semana, com duração de 60 minutos cada sessão. A

intensidade do treinamento foi determinada a partir da medida da máxima fase

estável de lactato (cerca de 60% da velocidade atingida durante teste progressivo

máximo).

O programa de treinamento físico consistiu numa fase inicial de adaptação

com incrementos crescentes na intensidade e na duração até que na segunda

semana fossem alcançadas a intensidade e a duração inicialmente prescrita (ver

programa de treinamento físico em ANEXO II). Ao final da quarta semana os animais

submetidos ao treinamento físico realizaram nova avaliação da tolerância ao esforço

máximo, a fim de que fosse reavaliada a intensidade do treinamento físico.

4.5 Medidas Realizadas ao Longo do Período Experimental

4.5.1 Medida do Peso Corporal

A evolução do peso corporal de todos os animais foi acompanhada

semanalmente, ao longo de todo o período experimental, através de balança digital

(GEHAKA).

4.5.2 Registro da Pressão Arterial de Cauda e da Freqüência Cardíaca

Nos diferentes grupos experimentais, a evolução da pressão arterial foi

acompanhada semanalmente através do esfigmomanômetro de cauda. Os animais

foram previamente submetidos a aquecimento moderado, para promoção da

vasodilatação da artéria caudal, e mantidos sob restrição de seus movimentos, em

uma caixa de acrílico. O equipamento de registro da pressão arterial de cauda

consistiu de um manguito de borracha, adaptado à região proximal da cauda,
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conectado ao esfigmomanômetro para insuflar e desinflar gradualmente a uma

variação de pressão de 0 a 250 mm Hg. Numa porção mais distal da cauda foi

acoplado um transdutor de pulso pneumático para detecção dos sinais de onda de

pulso da pressão arterial na artéria caudal e registro no sistema de aquisição de

sinais CODAS (DataQ Instruments, Inc., Ohio, USA) utilizando uma freqüência de

amostragem de 1000 Hz.

A pressão arterial de cauda é equivalente à pressão exercida pelo manguito,

no instante em que o pulso de pressão reaparece, ou seja, quando a pressão

exercida pelo manguito sobre a cauda tornar-se ligeiramente menor que o valor da

pressão intra-arterial, desobstruindo parcialmente a artéria caudal e permitindo a

detecção do pulso de pressão. A freqüência cardíaca foi calculada a partir do

intervalo de cada ciclo do pulso de pressão arterial detectado pelo transdutor sem a

oclusão da passagem do fluxo sangüíneo pelo manguito. Para a determinação da

pressão arterial caudal e da freqüência cardíaca de repouso foi realizado, para cada

animal, um total de seis medidas da pressão arterial de cauda e da freqüência

cardíaca de repouso, sendo desprezadas a primeira e a última medida e calculada a

média aritmética entre as medidas restantes. As medidas foram realizadas no dia em

que os animais não eram submetidos ao treinamento físico.

A utilização do método de registro indireto da pressão arterial caudal e da

freqüência cardíaca visa flagrar o momento em que a bradicardia de repouso, típica

de treinamento físico aeróbio, ocorre e se estabiliza. Além disso, acompanhar

comportamento da freqüência cardíaca nos camundongos α2A/α2CARKO não

submetidos ao treinamento físico, uma vez que possuem aumento da atividade

simpática e contínuo aumento da freqüência cardíaca (BRUM et al., 2002).

Para nos assegurarmos da precisão do método de medida indireta da pressão

arterial em camundongos, foi realizada, de maneira simultânea, a medida da pressão

arterial pela introdução de um catéter na artéria carótida (n=5). Os resultados

forneceram evidências de que os valores da pressão arterial caudal se assemelham

aos valores da pressão arterial sistólica (118,09 + 13,72 e 126,09 + 5,76 mm Hg,

respectivamente; P<0.05).
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4.6 Medidas Realizadas Antes e Após o Período Experimental

4.6.1 Avaliação da Tolerância ao Esforço

A capacidade máxima de realização do exercício físico foi avaliada por meio

da distância total percorrida durante a realização do teste de tolerância ao esforço

máximo. O teste consiste em incrementos de cargas de 3 m/min a cada 3 min após

30 min de repouso.

4.6.2 Avaliação da Função Ventricular

A avaliação da função ventricular foi realizada através da medida

ecocardiográfica, de acordo com as recomendações da Sociedade Americana de

Ecocardiografia (SAHN, DEMARIA, KISSLO & WEYMAN, 1978). É importante

salientar que a acurácia e a reprodutibilidade do exame ecocardiográfico

transtorácico em estimar as estruturas anatômicas cardíacas e as medidas dos

diâmetros das cavidades em roedores têm sido confirmadas em uma série de

estudos (CHAVES, WEINSTEIN & BAUER, 2001; JANSSEN, DALLMEIJER & VAN

DER WOUDE, 2001; LITWIN, KATZ, MORGAN & DOUGLAS, 1994).

O exame ecocardiográfico transtorácico foi realizado por um único observador,

cego para o genótipo, antes e após o período experimental em todos os grupos

estudados. Em cada exame foi coletado um total de cinco medidas para cada

variável, sendo calculados posteriormente as médias aritméticas dessas medidas. O

animal foi posicionado lateralmente, a fim de expor o hemitórax esquerdo que foi

cuidadosamente depilado. Sobre o precórdio do animal foi aplicado gel de

transmissão para ultra-som de viscosidade média/alta (General Imaging Gel, ATL.

Reedsville, USA). O exame ecocardiográfico foi realizado utilizando o equipamento

SEQUOIA 512 (ACUSON Corporation, Mountain View, CA), equipado com transdutor

de 15 MHz, em animal anestesiado. Para a medida das estruturas cardíacas, foram

utilizadas imagens em modo M com o feixe de ultra-som orientado pela imagem

bidimensional com o transdutor na posição para-esternal eixo menor. A imagem da

cavidade ventricular esquerda foi obtida posicionando o cursor do modo M logo

abaixo do plano da valva mitral entre os músculos papilares. As imagens da aorta e

do átrio esquerdo também foram obtidas na posição para-esternal eixo menor com o

cursor do modo M posicionado ao nível da valva aórtica.
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Após a realização das medidas foi calculada a fração de encurtamento (FE) do

ventrículo esquerdo (%FE = [(DDFVE-DSFVE)/DDFVE]x100), utilizado como índice

de função sistólica.

4.7 Medidas Realizadas Após o Período Experimental

4.7.1 Balanço Autonômico Cardíaco

Por se tratar de um estudo com um modelo que desenvolve cardiomiopatia

induzida por hiperatividade simpática, foi necessária a realização de medidas que

fornecessem evidências do aumento de tônus simpático ou mesmo das

concentrações das catecolaminas circulantes. O tônus simpático foi estimado através

da medida da freqüência cardíaca após bloqueio farmacológico dos receptores

muscarínicos, com administração endovenosa de atropina (1 mg/kg, Sigma

Chemical, USA), e dos receptores â-adrenérgicos, com administração endovenosa

de propranolol (3 mg/kg, Sigma Chemical, USA). O tônus simpático foi analisado

como a diferença entre a freqüência cardíaca máxima, obtida com a administração

da atropina, e a freqüência cardíaca intrínseca (freqüência cardíaca obtida após o

bloqueio farmacológico duplo).

4.7.1.1 Implantação de Eletrodos

O procedimento cirúrgico consistiu na realização de tricotomia da região

torácica, cervical e dorsal e algumas incisões de aproximadamente 5 mm na região

torácica, na altura do coração e na região dorso-cervical medial e dorsal, na altura do

peritônio. O tecido adiposo sofreu divulsão até que o tecido muscular subcutâneo se

torne aparente. Na incisão realizada na região dorso-cervical, foi introduzido um

trocarte, através do qual foram inseridos eletrodos de aço inoxidável nas regiões

torácica direita e esquerda, bem como na região dorsal. Porções tissulares destas

regiões foram pinçadas e, nas mesmas, foram fixadas duas terminações dos

eletrodos em forma de argola (aproximadamente 1,5 mm), com fio de sutura de nylon

(5-0). Após este procedimento foi realizada a sutura das incisões e a fixação das

extremidades externas dos eletrodos junto à pele, na região dorso-cervical. Após o

término da implantação dos eletrodos, foi implantada uma cânula venosa. Todo o

procedimento foi realizado com o animal anestesiado (halotano 1% com fluxo 1
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L/min).

4.7.1.2 Implantação da Cânula Venosa

Uma cânula, confeccionada em Tygon (0,05 mm de diâmetro interno) com 3,0

cm de comprimento, soldada a um segmento de policloreto de vinila (0,05 mm de

diâmetro interno) de 1,0 cm de comprimento e preenchida com solução salina (NaCl,

0,9%), foi implantada na veia jugular dos animais posicionados em decúbito dorsal,

com as patas e cabeça mantidas em extensão. Foi realizada incisão de

aproximadamente 3 mm na altura do esterno, entre este e a cabeça do úmero. O

tecido subcutâneo sofreu uma divulsão até que a veia fosse alcançada. Foi realizada

uma incisão parcial e transversal da veia, objetivando a exposição da luz do vaso

para introdução de 1,0 cm da extremidade de policloreto de vinila. A cânula foi

exteriorizada na porção dorso-cervical através da utilização de um trocarte. Após a

finalização do procedimento, os animais foram mantidos em gaiolas individuais para

adequada recuperação.

4.7.1.3 Bloqueio Farmacológico e Registro do Eletrocardiograma

Vinte e quatro horas após a implantação dos eletrodos e da cânula venosa, foi

realizado o registro eletrocardiográfico dos camundongos acordados. A seqüência

experimental consistiu de 30 minutos iniciais, estando o animal em repouso, seguida

da injeção de atropina. Após 15 minutos, foi injetado o propranolol e sua ação foi

acompanhada pelo mesmo tempo (15 minutos).

4.8 Sacrifício e Coleta de Tecidos

Após a finalização do período experimental, os animais foram sacrificados para

coleta de tecidos e posterior análise das variáveis de interesse.

Dois métodos de sacrifício foram adotados (ver itens 4.8.1 e 4.8.2 para

detalhes), de acordo com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA)c

em função dos distintos procedimentos exigidos para a preservação dos tecidos

coletados e adequação das medidas.

c www.cobea.org.br
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4.8.1 Deslocamento Cervical

O descolamento cervical é um método de sacrifício comumente utilizado em

roedores com menos de 150g e é útil se forem necessários tecidos livres de resíduos

químicos. Trata-se de um método rápido que leva o animal à perda total de

sensibilidade devido ao rompimento da medula espinhal e à morte.

O método foi aplicado aos animais vinte e quatro horas após o último

experimento. Após o deslocamento cervical foi realizada a excisão e pesagem do

coração e a coleta imediata do sangue. O músculo sóleo, as gorduras retroperitoneal

e epididimal e demais órgãos (pulmões, rins, baço, fígado e glândulas adrenais)

foram retirados e pesados. A tíbia direita foi dissecada para medida do seu

comprimento e posterior utilização na normalização da massa ventricular esquerda.

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

direito (VD) e VE, sendo que o septo ventricular em sua totalidade fez parte do

ventrículo esquerdo. O sangue foi centrifugado para separação do soro e do plasma,

sendo que o plasma foi utilizado para a dosagem de catecolaminas. Logo em

seguida, os ventrículos esquerdos e as amostras de plasma foram imediatamente

mantidos em freezer -80ºC para ulterior processamento e utilização em

experimentos.

Os valores absolutos da massa do ventrículo esquerdo foram normalizados de

duas diferentes formas. Essas normalizações se fazem necessárias pelo fato da

massa ventricular variar entre animais de diferentes pesos corporais. Foi calculado o

índice de hipertrofia cardíaca através da divisão da massa do ventrículo esquerdo

(em gramas de tecido) pelo peso corporal (em quilogramas). Além disso, a massa do

ventrículo esquerdo e o tecido adiposo branco foram normalizados pelo comprimento

da tíbia (em centímetros) (YIN, SPURGEON, RAKUSAN, WEISFELDT & LAKATTA,

1982). O tamanho da tíbia foi medido a partir da palpação externa de dois pontos de

referências. Foram localizados o maléolo medial e o côndilo medial do trem posterior

direito e a distância entre esses pontos foi medida com auxílio de um paquímetro

(MYTUTOYO – 150 mm). A opção em se utilizar duas formas de normalização da

massa do ventrículo esquerdo (através do peso corporal e comprimento da tíbia)

ocorreu devido à necessidade de se encontrar uma variável que não fosse
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influenciada por fatores externos e, portanto, obter um índice de hipertrofia cardíaca

fidedigno.

4.8.1.1 Concentração Plasmática das Catecolaminas

A concentração plasmática de noradrenalina tem sido utilizada na prática

clínica como um indicador da atividade simpática periférica (ESLER, JENNINGS,

BIVIANO, LAMBERT & HASKING, 1986; ESLER, LAMBERT, FERRIER, KAYE,

WALLIN, KALFF, KELLY & JENNINGS, 1995). Por isso, além da avaliação do tônus

simpático, foi analisada a medida da concentração plasmática de catecolaminas. A

concentração de catecolaminas foi realizada através de cromatografia líquida de alta

pressão (HPLC). Estes experimentos foram realizados em colaboração com a Profa.

Dra. Dulce Casarini, da Universidade Federal de São Paulo.

4.8.1.2 Transiente de Ca2+

A medida do transiente de Ca2+ foi realizada em colaboração com a Profa.

Silvia Guatimosim do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de

Minas Gerais.

4.8.1.2.1 Microscopia Confocal

Para aquisição de imagens e medida da concentração intracelular de Ca2+

([Ca2+]i) no miócito cardíaco foi utiliado o microscópio confocal Zeiss 510 localizado

no Centro de Microscopia Eletrônica do Instituto de Ciências Biomédicas,

Universidade Federal de Minas Gerais. As imagens obtidas foram analisadas

utilizando-se programa IDL, confocal assistant e Zeiss software. Acesso ao programa

IDL foi fornecido pelo Dr. W.J.Lederer (University of Maryland Biotechnology

Institute).

4.8.1.2.2 Medida da [Ca2+]

Cardiomiócitos foram marcados com a sonda fluorescente sensível ao Ca2+,

flúor-4 para a medida da [Ca2+] intracelular (6µM). As células foram incubadas com o

flúor-4 por 30 minutos. Após este tempo as células foram centrifugadas e
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ressuspendidas em meio DMEM até a realização dos experimentos. As células

foram estimuladas na frequência de 1 Hz com estimulador de campo Grass.

(1) Medida do transiente de Ca2+ intracelular. A FIGURA 1 apresenta um transiente

de Ca2+ típico obtido à partir da estimulação elétrica do miócito cardíaco marcado

com sonda fluorescente flúor-4, utilizando-se o microscópio confocal (configuração

line-scan). Esse tipo de medida fornece informação sobre: (i) a amplitude e a cinética

do transiente de Ca2+ (setas 1 e 2 da FIGURA 1A), e (ii) a amplitude e a cinética da

contração celular (seta 3 da FIGURA 1B). As condições experimentais para a medida

da [Ca2+]i já foram publicadas.

FIGURA 1 - A estimulação elétrica da célula cardíaca leva a um aumento da [Ca2+]i,

conhecido como transiente de Ca2+ (2A). Perfil do transiente de Ca2+ (2B)

4.8.1.3 Expressão de Proteínas Cardíacas

A quantificação da expressão das proteínas cardíacas é uma busca pelo

entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos com a disfunção ventricular

observada (BRUM et al., 2002). Para tal, foi avaliada a quantificação da expressão

de algumas das proteínas do tecido cardíaco da via de sinalização intracelular de

Ca2+, responsáveis pela extrusão de Ca2+ celular (NCX), pela recaptação de Ca2+

pelo RS (SERCA2, PLB, PLB fosforilado na Ser16, PLB fosforilado na Tre17), pela

liberação de Ca2+ pelo RS (RyR e RyR fosforilada na Ser2809) e pela fosfatase PP1A.

Em conjunto, trata-se de importante evidência dos mecanismos moleculares

responsáveis pela disfunção ventricular observada no modelo genético em estudo e,

da abrangência do efeito terapêutico do treinamento físico sobre a cardiomiopatia.

4.8.1.3.1 Preparação da Homogeneização dos Ventrículos

Os ventrículos dos animais foram homogeneizados utilizando homogeinizador

2

1

3
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Polytron (PT-K Brinkman Instruments) em volumes (9X seu peso) de tampão de lise

hipotônico contendo tampão de fosfato de potássio 50 mM (pH 7,0), sucrose 0,3 M,

DTT 0,5 mM, EDTA 1 mM (pH 8.0), PMSF 0,3 mM, NaF 10 mM e coquetel de inibidor

de fosfatase (1:100). O processo de homogeneização foi realizado 3x durante dez

segundos com intervalos de 20 segundos entre as homogeneizações. Todo o

processo foi realizado a 4oC, inclusive a centrifugação do homogeneizado (12000

rpm por vinte minutos a 4oC). O sobrenadante foi transferido para tubos de 1,5 mL e

a concentração de proteína das amostras analisada através do método de Bradford

(Bio-Rad - EUA). Alíquotas dos homogeneizados foram armazenadas em freezer –

80oC até o momento em que foram utilizadas.

4.8.1.3.2 Western Blotting

O Western Blotting consiste na identificação de uma determinada proteína

numa mistura contendo várias outras proteínas, baseada no reconhecimento de

antigênicos específicos da mesma por anticorpos monoclonais (derivado de um clone

de células de hibridoma que reconhece somente um sítio antigênico) ou policlonais

(originado de múltiplas linhagens de produtores de anticorpos, sendo menos

homogêneos e específicos, mas que reconhecem uma gama de antígenos maior do

que os anticorpos monoclonais). Para tal, utiliza-se a técnica de Eletroforese em Gel

de Poliacrilamida (SDS-PAGE - Sodium Dodecyl Sulfate Polycrylamide Gel

Electrophoresis) que consiste na migração de moléculas com carga, numa solução,

decorrente da aplicação de um campo elétrico. Posteriormente, as proteínas são

transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Amersham Biosciences;

Piscataway, NJ) do mesmo modo que foram separadas no SDS-PAGE. A razão para

a transferência das bandas de proteínas para uma membrana de nitrocelulose é

permitir a chegada dos anticorpos às bandas com maior facilidade e eficácia, uma

vez que o gel de poliacrilamida não permite a difusão de grandes moléculas. As

membranas são coradas com Ponceau S, para a verificação das bandas protéicas

obtidas pela eletroforese.

A fim de bloquear ligações inespecíficas, uma das principais causas de

coloração de fundo sem especificidade, a membrana é incubada em solução
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contendo caseína, proteína inerte que compete com os sítios de ligação e reduz a

absorção inespecífica de conjugados da peroxidase.

A membrana de nitrocelulose é, então, 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 primário não

ligado, ela é exposta ao anticorpo secundário conjugado a horseradish peroxidase

(HRP), direcionado a porções espécies-específicas do anticorpo primário. A enzima

peroxidase funciona como um sinalizador molecular que permite a visualização do

local da proteína detectada. No entanto, para que a enzima seja visualizada é

necessário que seja usada em conjunção com um agente quimioluminescente,

produzindo fluorescência proporcionalmente à quantidade de proteína. Por isso, é

adicionado um substrato cromogênico, que ao ser degradado pela enzima conjugada

com o anticorpo dará origem a um precipitado insolúvel colocalizado com o anticorpo

primário que por sua vez se ligou à proteína.

Como anticorpos primários foram utilizados os seguintes anticorpos:

§ SERCA2, camundongo IgG1 (ABR Incorporation, CO-USA): bomba de Ca2+ do

RS, dependente de ATP. Esta bomba é em parte responsável pela manutenção de

baixas concentrações de Ca2+ livre no citoplasma. A expressão do gene SERCA2 é

tecido-dependente e responsável pela geração de SERCA2a e SERCA2b. A

SERCA2a é músculo-específica e expressa em fibras do tipo I da musculatura

esquelética, cardíaca e de vasos. A SERCA2b é expressa em todos os tipos

celulares. A titulação recomendada pelo fabricante é de 1:2.500.

§ PLB, camundongo IgG2a (ABR Incorporation, CO-USA): é uma fosfoproteína

de 52 aminoácidos que regula a bomba de Ca2+ do RS (SERCA2). Sob estimulação

adrenérgica, o fosfolambam pode ser fosforilado tanto no resíduo Ser16 como no

resíduo Tre17, viabilizando o transporte de Ca2+ através da membrana do RS e

promovendo o relaxamento das fibras cardíacas. A concentração recomendada pelo

fabricante é de 2 µg/ml.

§ Anti-fosfo-fosfolambam (Ser16), coelho IgG (RDI Incorporation, NJ-USA):

fosfolambam fosforilado no resíduo Ser16. Esta fosforilação ocorre quando o sistema
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nervoso simpático é ativado, aumento o estímulo β-adrenérgico. A concentração

recomendada pelo fabricante é de 0,5-2 µg/mL.

§ Anti-fosfo-fosfolambam (Tre17), coelho IgG (RDI Incorporation, NJ-USA):

fosfolambam fosforilado no resíduo Tre17. Esta fosforilação ocorre para altos níveis

de estimulação β-adrenérgica ou da concentração de Ca2+ citosólico. A concentração

recomendada pelo fabricante é de 0,5-2 µg/mL.

§ Anti-fosfatase do tipo 1, coelho IgG (Upstate, Lake Placid-NY): proteína

responsável pela desfosforilação de diversas proteínas como, por exemplo, o PLB e

o RyR. A titulação recomendada pelo fabricante é de 1:1.000.

§ NCX, camundongo IgM (ABR Incorporation, CO-USA): é o principal

mecanismo de extrusão de Ca2+ da célula e usa o gradiente de Na+ transmembrana

para catalisar o transporte de Ca2+ contra seu gradiente eletroquímico na troca de 3

Na+ por 1 Ca2+. A titulação recomendada pelo fabricante é de 1:1.000.

§ RyR, camundongo IgG1 (ABR Incorporation, CO-USA): é um receptor

responsável pela liberação de Ca2+ do RS, principalmente quando estimulado pelo

Ca2+ que entra pelo canal do tipo L presente no sarcolema (chamado de Ca2+ que

induz a liberação de Ca2+). A fosforilação do RyR pode ser evidenciada tanto pela

estimulação β-adrenérgica via AMPc-PKA, como pela CaMKII. As isoformas do RyR

em mamíferos são provenientes de diferentes genes. O RyR1 é expresso

predominantemente no músculo esquelético e áreas do sistema nervoso central. O

RyR2 é expresso predominantemente no músculo cardíaco e também se encontra no

estômago e células endoteliais. O RyR3 é expresso na musculatura lisa e no tálamo,

striatum e hipocampo. A titulação recomendada para Western blotting é de 1:5.000.

§ Anti-fosfo-RyR2 (Ser2809), RYR2-PS2809, coelho IgG1 (Badrilla, Leeds-UK):

reconhece exclusivamente o RYR2 fosforilado no resíduo Ser2809, não reagindo com

RYR2 desfosforilada. Esta fosforilação ocorre quando o sistema nervoso simpático é

ativado, aumentando a probabilidade de liberação do Ca2+ do RS. A titulação

recomendada para Western blotting é de 1:2.000.

Como anticorpo secundário, foram utilizados anticorpos conjugados à

peroxidase (IgG anti-camundongo ou anti-coelho, ECL, Amersham Biosciences, NJ-

USA) contra os anticorpos primários utilizados na titulação de 1:10.000.
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Todos os anticorpos primários e secundários foram testados em diferentes

titulações. Além disso, foi realizado o controle positivo para cada anticorpo primário

utilizado. As análises quantitativas dos blots foram realizadas por meio do programa

Scion Image (Scion Corporation based on NIH Image).

As amostras foram divididas em gel de poliacrilamida de forma randomizada,

ou seja, cada um dos géis tinha uma amostra normalizadora e amostras de todos os

grupos estudados distribuídas de modo uniforme. A amostra normalizadora,

correspondeu a um homogeneizado cardíaco de um animal controle que foi utilizado

em todos os géis, possibilitando o cálculo da expressão relativa das proteínas de

interesse. Para que não houvesse dúvidas de que as amostras seriam pipetadas de

forma homogênea, foi realizada a quantificação de uma proteína que não

apresentasse alteração com o genótipo ou mesmo com a interferência do

treinamento físico. Para tal, foi utilizado o Gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase

(GAPDH), enzima catalítica expressa de maneira constante e abundante nas células

de mamíferos.

4.8.2 Cloreto de Potássio

Após o término do período experimental, uma parte dos animais foi

anestesiada com uma solução de Pentobarbitol sódico (40 mg/Kg) através de injeção

intraperitoneal, e posteriormente sacrificada por meio da perfusão tecidual com

cloreto de potássio. Para a coleta de tecidos para análise histológica, o anestésico é

acrescido de 25 UI de heparina sódica por animal. A presença da heparina não influi

na anestesia e melhora consideravelmente a qualidade da perfusão. Para tal, foi feita

incisão ventral, da região abdominal até a torácica, a fim de expor a cavidade

peritoneal e o coração. Para infusão da solução de perfusão, foi introduzida uma

agulha hipodérmica descartável (30x7) no VE, sendo que o extravasamento do

volume perfundido, foi realizado por meio de uma incisão feita no átrio direito. Em

seguida, os animais foram submetidos a 5 minutos de perfusão tecidual (pressão e

fluxo constante, 80 a 90 mm Hg), com solução fisiológica e cloreto de potássio

(19,1%).

Após a parada do coração em diástole, o mesmo foi perfundido com solução

fisiológica durante 10 minutos para retirada adequada do sangue contido nos vasos
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e, logo após, foi realizada a perfusão com solução 4% de formol tamponado durante

10 minutos, para fixação completa dos tecidos.

A seguir, foram retirados os seguintes tecidos: músculo gastrocnêmio direito,

glândulas adrenais e coração que foram imediatamente imersos em solução 4% de

formol tamponado por 48 horas, para posterior separação dos ventrículos e utilização

em experimentos.

4.8.2.1 Análises Morfométricas e Morfológicas Cardíacas

Estudo realizado anteriormente por Brum e colaboradores (BRUM et al.,

2002), evidenciou alterações na ultraestrutura e nas dimensões do VE, mesmo sem

alteração no peso do coração. Com a finalidade de estudar o possível

remodelamento cardíaco, conseqüente à hiperestimulação simpática crônica, foram

realizadas as medidas do diâmetro transverso do cardiomiócito e da fração de

colágeno cardíaco I e III. Estas medidas foram realizadas em colaboração com o

Prof. Dr. José Eduardo Krieger (InCor/HC-FMUSP).

Após 48 horas de fixação em formalina (4%), os corações foram submetidos

ao processamento e posterior inclusão em parafina. A partir de então, foram feitos

cortes de 4 µm de espessura e realização de colorações específicas: hematoxilina-

eosina (hematoxilina para coloração nuclear com característica cor azul-púrpura e

eosina com uma cor rósea caracterizava as estruturas celulares) e picrossírius red

para quantificação do colágeno das fibrilas em vermelho-grená. A medida do

diâmetro transverso dos cardiomiócitos foi realizada em sistema computadorizado

(LEICA QUANTIMET 500), com aumento de 400x. Os cardiomiócitos utilizados para

medida foram localizados na parede livre do ventrículo esquerdo e orientados em

corte longitudinal. O critério de escolha foi a integridade do cardiomiócito e a

localização central do núcleo. O diâmetro dos cardiomiócitos foi considerado a partir

de uma média de 10 valores medidos para cada animal, para determinação do grau

de hipertrofia do VE.

Para a medida da fração do volume do colágeno cardíaco, os ventrículos

esquerdos foram cortados em cinco níveis eqüidistantes (anéis) de 5 µm ao longo do

seu maior eixo. A fibrose miocárdica foi analisada sob aumento microscópico de
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400x. A fração de volume do colágeno foi calculada pela razão percentual da área do

tecido miocárdico corado positivamente para as fibras colágenas (quantidade

absoluta de colágeno) e a área total do tecido miocárdico em cada região ventricular

examinada (quantidade absoluta de colágeno e cardiomiócitos), campo a campo. Um

número de 15 a 20 campos foi examinado na amostra de cada um dos animais.

Esta análise teve como objetivo identificar possíveis alterações

histopatológicas decorrentes da cardiomiopatia tóxica desenvolvida pelos

camundongos α2A/α2CARKO e o possível remodelamento cardíaco após o período de

treinamento físico.

4.9 Curva de Sobrevida

Conforme identificado em estudo realizado anteriormente por Brum e

colaboradores (BRUM et al., 2002), os animais α2A/α2CARKO apresentam

mortalidade em torno de 50% aos sete meses de vida. Por isso, um dos nossos

objetivos foi o de acompanhar a sobrevida dos animais α2A/α2CARKO, bem como

daqueles que se submeteram ao programa de treinamento físico. Portanto, a

hipótese da melhora na função cardíaca após o treinamento físico deveria refletir

aumento na sobrevida desses animais.

4.10 Análise Estatística

As variáveis: tônus simpático cardíaco, concentração de noradrenalina

plasmática, razão peso úmido/peso seco dos pulmões, peso corporal, peso das

gorduras epididimal e retroperitoneal, massa ventricular esquerda normalizada pelo

peso corporal e pelo comprimento da tíbia, diâmetro transverso do cardiomiócito,

fração de colágeno cardíaco, expressão das proteínas cardíacas, pico do transiente

de Ca2+ intracelular e tempo de decaimento do Ca2+ intracelular, avaliadas ao final

dos dois meses do período experimental, foram comparadas entre os grupos pela

análise de variância (ANOVA) de dois fatores, considerando o genótipo (α2A/2C-ARKO

e WT) e o grau de atividade física (treinado e controle) como os fatores.

As variáveis: pressão arterial de cauda, freqüência cardíaca, distância

percorrida e fração de encurtamento, avaliadas ao final dos dois meses do período
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experimental, foram comparadas entre os grupos pela análise de variância (ANOVA)

de três fatores, considerando o genótipo (α2A/2C-ARKO e WT), o grau de atividade

física (treinado e controle) e o tempo (antes e depois ou considerada cada medida

realizada semanalmente) como os fatores.

Níveis de significância inferiores a 5% foram considerados estatisticamente

significativos. Em ambos os casos, após verificar a significância estatística, foram

utilizados o pós teste de Duncan para localizar as diferenças (Statistica, StatSoft,

Inc., Tulsa, OK, USA). Os dados foram representados na forma de média + erro

padrão da média.

A sobrevida dos animais ao longo do protocolo experimental foi avaliada por

meio da análise de Kaplan-Meier. As curvas de sobrevida foram comparadas pelo

teste de log-rank e os riscos de morte calculados utilizando-se o modelo de riscos

proporcionais de Cox (Stata 9, Statacorp LP, College Station, TX, USA). O registro

das mortes por acidente que ocorreram na esteira rolante durante o treinamento

físico não foi considerado para a análise de sobrevida.

5 RESULTADOS

5.1 Evidências da hiperatividade simpática em camundongos á2A/2C-ARKO

O modelo genético utilizado nesse estudo, mimetiza a hiperatividade simpática

observada na insuficiência cardíaca, bem como os efeitos deletérios desenvolvidos

com a cardiomiopatia crônica. Por isso, a atividade nervosa simpática foi estimada

nos camundongos á2A/2C-ARKO e controle aos sete meses de idade, a fim de

identificar o grau do comprometimento cardíaco associado à ativação neurohumoral.

Os resultados apresentados na FIGURA 2 evidenciam o tônus simpático

aumentado no grupo á2A/2C-ARKO comparado ao grupo controle. Como pode ser

observado, o treinamento físico tem papel importante no controle da atividade

nervosa simpática, restaurando o tônus simpático para os níveis do grupo controle.
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FIGURA 2 - Tônus simpático cardíaco nos grupos controle sedentário (WT), controle

treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO sedentário (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado

(DKOtr).

Na FIGURA 3, pode-se observar que, de fato, o grupo á2A/2C-ARKO

apresentou a concentração plasmática de noradrenalina maior quando comparado ao

grupo controle, corroborando o dado de tônus simpático aumentado nesses animais.

No entanto, o treinamento físico aumentou ainda mais a concentração de

noradrenalina plasmática.
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FIGURA 3 - Concentração plasmática de noradrenalina nos grupos controle (WT),

controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado

(DKOtr).

Apesar da ativação neurohormonal, a pressão arterial de cauda dos animais

em estudo não sofreu variação nem pelo genótipo, nem pelo treinamento físico (ver

dados no ANEXO VII, VIII, IX, X e XI), demonstrando que esses animais não

desenvolvem hipertensão arterial mesmo na presença de hiperatividade simpática.

Em relação à freqüência cardíaca, observou-se taquicardia característica do

modelo experimental, ainda maior com o aumento da idade quando comparado ao

grupo controle (FIGURA 4). Como já esperado, os camundongos controle

apresentaram bradicardia típica após o programa de treinamento físico aeróbio,

parâmetro funcional indicativo da eficácia do protocolo de treinamento físico utilizado,

corroborando estudos da literatura realizados em outras espécies (MARSLAND,

1968; MEDEIROS, OLIVEIRA, GIANOLLA, CASARINI, NEGRÃO & BRUM, 2004;

SCHEUER & TIPTON, 1977).

Entretanto, o mesmo comportamento não foi obtido com relação aos

camundongos á2A/2C-ARKO submetidos ao treinamento físico, uma vez que a
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freqüência cardíaca permaneceu inalterada ao longo do período experimental,

mantendo níveis similares aos dos camundongos controle que permaneceram

inativos durante o mesmo período. Portanto, foi de grande relevância observar que,

apesar de não apresentar a resposta bradicardica típica, o grupo á2A/2C-ARKO

submetido ao treinamento físico não apresentou o contínuo aumento da freqüência

cardíaca apresentado pelo grupo á2A/2C-ARKO que não realizou o treinamento físico,

inclusive, restaurando os valores para os níveis obtidos pelos camundongos controle.

A importância desse resultado pode ser refletida sobre os efeitos deletérios da

cardiomiopatia, tal como foi evidenciado por Brum e colaboradores (BRUM et al.,

2002), por meio da degradação das mitocôndrias e das miofibrilas, associadas à

taquicardia crônica.
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FIGURA 4 - Evolução da freqüência cardíaca ao longo do período experimental nos

grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e

á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).

5.2 Sinais de IC induzida pela hiperatividade simpática

Os sinais e sintomas da disfunção cardíaca podem ser identificados quando

um indivíduo é submetido a estresse físico ou mental. O exercício físico tem sido

importante ferramenta utilizada para a obtenção de informações sobre a gravidade

da cardiomiopatia e seu prognóstico. A realização do teste de tolerância ao esforço

máximo permitiu a identificação da intolerância ao esforço dos camundongos á2A/2C-

ARKO aos cinco meses de vida quando comparados com os animais controle

(FIGURA 5). Observou-se também o aumento na tolerância à realização do exercício
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físico tanto nos camundongos controle como nos camundongos á2A/2C-ARKO após o

período de treinamento físico.

Entretanto, o sinal clínico de IC foi evidenciado aos cinco meses nos

camundongos á2A/2C-ARKO pelo aumento no teor de água nos pulmões, o que

sugere edema pulmonar nesses animais (FIGURA 6).

FIGURA 5 - Distância percorrida durante teste de tolerância ao esforço máximo antes

e depois do período experimental, realizado pelos grupos controle (WT),

controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado

(DKOtr).
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FIGURA 6 - Razão peso úmido/peso seco dos pulmões dos grupos controle (WT) e

á2A/2C-ARKO (DKO) aos três, cinco e sete meses de idade.

5.3 Mortalidade nos camundongos á2A/2C-ARKO dos cinco aos sete meses de

idade

A curva de sobrevida dos animais estudados foi realizada ao longo de todo o

período experimental, com o registro sendo feito a cada dia em que fora observado o

óbito de algum dos animais. A maior perda observada no grupo á2A/2C-ARKO, sugere

a importância da intervenção terapêutica nessa idade e, o treinamento físico parece

exercer função coadjuvante, na medida em que reduz a mortalidade dos animais em

20% nos animais á2A/2C-ARKO submetidos ao treinamento físico (FIGURA 7).
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FIGURA 7 - Curva de sobrevida dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr),

á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).

5.4 Alterações estruturais e funcionais cardíacas decorrentes da

hiperativação adrenérgica

Não foi observada alteração no peso corporal de nenhum dos grupos ao longo

do estudo (ver dados no ANEXO XVIII). Porém, ao final do período experimental,

quando os animais atingiram sete meses de idade, o peso corporal foi menor nos

camundongos á2A/2C-ARKO comparados aos camundongos controle. Observou-se

também, redução do peso corporal do grupo controle submetido ao programa de

treinamento físico (FIGURA 8). Redução no peso dos depósitos de tecido adiposo

branco, também foi observada nos animais á2A/2C-ARKO para a mesma fase

experimental (FIGURA 9).
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FIGURA 8 - Peso corporal dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-

ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr) ao final do período

experimental.

Evidências têm indicado o importante controle da lipólise pela norepinefrina a

partir da inervação simpática do tecido adiposo. Este neurotransmissor age por meio

da ligação ao receptor â3-AR sobre os adipócitos, estimulando a lipólise. Ao que

parece, na hiperestimulação simpática, a lipólise é ainda maior, refletindo no peso do

tecido adiposo branco dos camundongos á2A/2C-ARKO comparados aos controles.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


45

FIGURA 9 - Peso das gorduras epididimal (9A) e retroperitoneal (9B) dos grupos

controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-

ARKO treinado (DKOtr) ao final do período experimental.

No presente estudo, observou-se aumento da massa ventricular aos sete

meses nos camundongos á2A/2C-ARKO quando comparados aos controles. Esse

dado é evidente quando o peso do VE foi normalizado tanto pela medida do

comprimento da tíbia como pelo peso corporal (FIGURA 10A e 10B,

respectivamente). Na análise da ultraestrutura cardíaca observou-se aumento no
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diâmetro transverso do cardiomiócito, bem como da fração de colágeno (3x) nos

animais á2A/2C-ARKO quando comparados aos animais controle aos sete meses de

idade (FIGURA 11A e 11B, respectivamente). Portanto, existem evidências

suficientes de que há remodelamento cardíaco decorrente da hiperestimulação

adrenérgica crônica. Provavelmente, houve a hipertrofia dos cardiomiócitos

remanescentes de forma compensatória à perda de função das células que sofreram

alterações estruturais.
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FIGURA 10 - Massa ventricular esquerda normalizada pelo comprimento da tíbia

(10A) e pelo peso corporal (10B) dos grupos controle (WT), controle

treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr)

aos sete meses de idade.

As alterações funcionais observadas após o período de treinamento físico

foram acompanhadas pela regressão parcial do diâmetro transverso do

cardiomiócito, mas de nenhuma alteração na fração de colágeno cardíaco (FIGURA

11A e 11B, respectivamente). A massa ventricular inalterada e o diâmetro transverso
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do cardiomiócito parcialmente restaurado demonstram a possibilidade de uma

hipertrofia excêntrica típica do treinamento físico aeróbio.
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FIGURA 11 - Diâmetro transverso dos cardiomiócitos (11A) e fração de colágeno

cardíaco (11B) dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr),

á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).

A avaliação da função ventricular foi realizada por meio da avaliação

ecocardiográfica. Aos cinco meses de idade os camundongos á2A/2C-ARKO

apresentaram diminuição da fração de encurtamento de 20% quando comparados

aos camundongos controle (FIGURA 12). Porém, a função sistólica foi restaurada
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pelo treinamento físico para níveis similares aos do grupo WT, conforme demonstrado

na FIGURA 12.

FIGURA 12 - Dados da fração de encurtamento antes e depois do período

experimental dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr),

á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).

5.5 Sinalização de Ca2+ na IC induzida por hiperatividade simpática

A fim de estudar os mecanismos potencialmente envolvidos com a IC induzida

pela hiperatividade simpática e com os efeitos do treinamento físico sobre a função

cardíaca, foram avaliados o transiente de Ca2+ dos cardiomiócitos e a expressão de

proteínas integrantes da via de sinalização intracelular pós-estimulação dos

receptores β1-AR nos cardiomiócitos.

Aos sete meses de idade os camundongos á2A/2C-ARKO apresentaram

alterações no transiente de Ca2+ intracelular, evidenciada pela redução do pico do

transiente de Ca2+ sistólico intracelular (FIGURA 13A). No entanto, após o

treinamento físico os camundongos á2A/2C-ARKO não somente restauraram a

liberação do Ca2+ durante a sístole como reduziram o tempo de decaimento de Ca2+,

medido pelo tempo de decaimento do Ca2+ citoplasmático (FIGURA 13B).
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FIGURA 13 - Pico do transiente de Ca2+ intracelular (13A) e tempo de decaimento do

Ca2+ citoplasmático (13B) dos camundongos controle (WT), controle

treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).

A FIGURA 14 contém identificações representativas das proteínas estudadas.

A quantificação da expressão da proteína responsável pela recaptação de Ca2+ pelo

RS, SERCA2, foi menor nos animais á2A/2C-ARKO comparados aos animais controle

(FIGURA 15A), sugerindo aumento na concentração do Ca2+ diastólico no citoplasma

e importante contribuição para a disfunção do relaxamento miocárdico. No entanto, a

expressão da proteína NCX, responsável pelo efluxo de Ca2+, encontrava-se

aumentada nos camundongos á2A/2C-ARKO (FIGURA 15C), talvez na tentativa de

compensar a menor recaptação de Ca2+ pelo RS durante a diástole. Não foram

observadas alterações na expressão do PLB e dos receptores de RyR no

cardiomiócito dos camundongos á2A/2C-ARKO aos sete meses de idade (FIGURA
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15B e 15D, respectivamente). O treinamento físico promoveu o aumento na

expressão da SERCA2 apenas no grupo á2A/2C-ARKO (FIGURA 15A), o que sugere

que o grupo á2A/2C-ARKO restaurou a capacidade em recaptar Ca2+ para o RS.

Porém, o efeito do treinamento físico na IC induzida pela hiperatividade simpática foi

evidente pela redução na expressão do NCX apenas no grupo á2A/2C-ARKO

comparado ao grupo á2A/2C-ARKO que não realizou o treinamento físico (FIGURA

15C). O PLB e os receptores de RyR não sofreram alteração pelo treinamento físico

em nenhum dos grupos estudados (FIGURA 15B e 15D, respectivamente).
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FIGURA 14 - Auto-radiografias representativas da expressão das proteínas

estudadas: SERCA2 (110kDa), PLB (25 kDa), Receptor de RyR

(565 kDa), NCX (120 kDa), Fosfo-PLB-Ser16 (25 kDa), Fosfo-PLB-

Tre17 (25 kDa), Fosfo-RyR-Ser2809 (565 kDa), PP1 (30 kDa) e

GAPDH (37 kDa), em homogeneizado cardíaco dos grupos controle

(WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO

treinado (DKOtr).
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FIGURA 15 - Expressão da proteína SERCA2 (15A), PLB (15B), NCX (15C) e

receptor de RyR (15D), normalizados pelo GAPDH., dos

camundongos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO

(DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).

A fosforilação do PLB, induzida pela hiperestimulação do receptor â-AR, ocorre

nos resíduos Ser16 e Tre17 via PKA e CaMKII, respectivamente. Aos sete meses de

idade, não foi observada alteração no nível de expressão do fosfo-PLB-Ser16 para os

animais á2A/2C-ARKO quando normalizada pela expressão do PLB total (FIGURA

16A). Entretanto, observou-se aumento na expressão do fosfo-PLB-Tre17, confirmado

quando essa fosforilação é normalizada pela expressão do PLB total (FIGURA 16B).
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Após o treinamento físico, observou-se aumento na fosforilação no resíduo Ser16

apenas nos animais á2A/2C-ARKO (FIGURA 16A). Ao contrário, a fosforilação no

resíduo Tre17 foi aumentada tanto nos animais controle como nos animais á2A/2C-

ARKO após o período de treinamento físico (FIGURA 16B). A fosforilação do receptor

de RyR no resíduo fosforilado tanto pela PKA como pela CaMKII, Ser2809, não foi

alterada pelo genótipo. Porém, após o treinamento físico observou-se aumento na

fosforilação do receptor de RyR para esse resíduo em específico (FIGURA 16C).

A quantificação da expressão da proteína PP1 mostrou-se aumentada nos

animais á2A/2C-ARKO comparados aos animais controle (FIGURA 16D). Os dados

sugerem que a ação da PP1 sobrepuja a fosforilação pela via da PKA, mas não sobre

a via da CaMKII, uma vez que somente a expressão da fosfo-PLB-Tre17 estava

aumentada nos animais á2A/2C-ARKO. De maneira importante, o treinamento físico

restaurou o nível da PP1 dos animais á2A/2C-ARKO, refletindo no aumento na

expressão da fosfo-PLB-Ser16 (FIGURA 16A).
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FIGURA 16 - Expressão da proteína fosfo-PLB-Ser16 (16A), fosfo-PLB-Tre17 (16B),

fosfo-RyR-Ser2809 (16C) e PP1 (16D), normalizados pelo GAPDH, dos

camundongos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO

(DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
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6 DISCUSSÃO

A disfunção contrátil observada na IC tem sido atribuída à redução no

transiente de Ca2+ do cardiomiócito devido à diminuição do conteúdo de Ca2+ no RS

(causado pelo aumento na extrusão de Ca2+ pelo NCX, pela reduzida recaptação de

Ca2+ para o RS via SERCA2 e pelo vazamento de Ca2+ do RS durante a diástole via

receptores de RyR (LINDNER, ERDMANN & BEUCKELMANN, 1998; MISHRA et al.,

2005; POGWIZD et al., 1999; SCHMIDT et al., 1998; SHANNON, POGWIZD &

BERS, 2003)). De fato, o presente estudo identificou a redução no transiente de Ca2+

no modelo de IC induzida por hiperatividade simpática. Essa resposta foi

acompanhada pelo aumento na expressão do NCX e pela redução na expressão da

SERCA2 nos camundongos α2A/2C-ARKO aos sete meses de idade. Assim, as

alterações na via de sinalização intracelular de Ca2+ podem ser consideradas como

um dos mecanismos celulares envolvidos com a disfunção contrátil observada nos

camundongos α2A/2C-ARKO.

Apesar das evidências dos benefícios obtidos com o treinamento físico em

pacientes com IC, os efeitos observados sobre a função cardíaca ainda são

controversos. De qualquer forma, a incontestável melhora na força muscular

esquelética e na capacidade funcional após um programa de treinamento físico

aeróbio em pacientes com IC podem promover a economia de trabalho do miocárdio

insuficiente. Poucos estudos têm abordado o tema com a devida abrangência

molecular em busca de fundamentos mecanicistas para essa condição patológica. A

busca por informações acerca das alterações na sinalização de Ca2+ em

cardiomiócitos de pacientes com IC, sem considerar os possíveis efeitos da

terapêutica não-farmacológica, ainda prevalece no interesse da comunidade

científica. No entanto, o fato do treinamento físico reduzir a ativação neurohumoral e

a concentração de catecolaminas circulantes em pacientes com IC, sugere a

importância da investigação das implicações moleculares não somente na

terapêutica farmacológica como também na terapêutica não-farmacológica na IC.

Portanto, o presente estudo se propôs a iniciar tal tarefa e os principais achados

foram que: 1- os camundongos α2A/2C-ARKO apresentavam alterações na sinalização

intracelular de Ca2+ e 2- o treinamento físico foi capaz de restaurar a tolerância ao
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esforço, a função cardíaca, a expressão de proteínas cardíacas envolvidas na

recaptação de Ca2+ pelo RS e o transiente de Ca2+ no cardiomiócito dos animais

α2A/2C-ARKO.

Nos últimos anos, vários estudos investigaram os efeitos da persistente

estimulação dos receptores β-ARs sobre a dessensibilização, principalmente do

receptor β1-ARs, e, eventualmente, sobre o remodelamento cardíaco patológico e a

progressão da IC (BARKI-HARRINGTON, PERRINO & ROCKMAN, 2004). A

identificação de vias específicas na sinalização β-AR responsáveis pelos efeitos

deletérios da estimulação crônica do receptor tem relevância clínica e deve ser

amplamente considerada no tratamento de pacientes com IC. Cada vez mais se

torna consensual a importância de se usar antagonistas do receptor β1-AR para

reduzir a cascata de sinalização intracelular promotora de hipertrofia, apoptose e

falência cardíaca. A estimulação do receptor β1-AR desencadeia, naturalmente, a

ativação de proteínas quinases responsáveis pela fosforilação de substratos

proteícos envolvidos no processo de acoplamento excitação-contração do

cardiomiócito incluindo, LTCC, PLB, proteína de membrana do RS, e proteínas do

miofilamento contrátil como a TnI e MyBP-C (JI et al., 2003; LINDEMANN, JONES,

HATHAWAY, HENRY & WATANABE, 1983; MCDONALD, PELZER, TRAUTWEIN &

PELZER, 1994; SIMMERMAN, COLLINS, THEIBERT, WEGENER & JONES, 1986;

TAKASAGO, IMAGAWA & SHIGEKAWA, 1989; ZHANG et al., 2003). Estudos

farmacológicos têm sugerido que a apoptose induzida pela estimulação do receptor

β1-AR provavelmente seja mediada pela via AMPc-PKA (COMMUNAL et al., 1999;

ZAUGG et al., 2000). Assim, acreditou-se que as conseqüências deletérias da

ativação tanto aguda como crônica do receptor β1-AR poderia ser exclusivamente

mediada pela clássica cascata de sinalização AC-AMPc-PKA.

Esta percepção, no entanto, tem sido contestada por estudos mais recentes

(WANG, ZHU, WANG, YANG, CROW, XIAO & CHENG, 2004). Em particular, a

contratilidade e o transiente de Ca2+ observados com a persistente estimulação do

receptor β1-AR parecem estar relacionados com a via sinalização da CaMKII,

independente da via da AMPc-PKA em cardiomiócitos de rato adulto. Uma vez

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


59

inibida a via de sinalização da PKA, não foi observada a perda da resposta contrátil

decorrentes da estimulação sustentada do receptor β1-AR. Em contrapartida,

quando a ativação da CaMKII foi inibida, observou-se bloqueio completo das

respostas observadas quando a estimulação β1-AR é sustentada, sem alterar os

efeitos agudos sobre a contratilidade cardíaca. Além disso, a produção de AMPc e a

ativação da CaMKII por um período de 24 h revelou que uma progressiva e

persistente ativação da CaMKII está relacionada com uma rápida dessensibilização

da via AMPc-PKA, consistente com suposições previamente publicadas por

Hausdorff e colaboradores (1990), sugerindo que a sinalização do receptor β1-AR

sofre uma mudança tempo-dependente da via da PKA para a via de predomínio da

CaMKII após a estimulação crônica do receptor.

Via da AMPc-PKA e da CaMKII em cardiomiócitos na IC induzida por

hiperatividade simpática

Os resultados do presente estudo demonstram alterações no transiente de

Ca2+ sistólico nos camundongos α2A/2C-ARKO aos sete meses de idade. Esses

resultados corroboram as evidências de que a via da CaMKII seja a principal via na

fase mais avançada da IC, uma vez que aos sete meses de idade, os camundongos

α2A/2C-ARKO apresentam sinais clínicos da síndrome e diminuição dos efeitos iniciais

da estimulação β1-AR, quando a via AMPc-PKA predomina sobre a via da CaMKII. O

aumento na fosforilação do PLB no resíduo Ser16 observado em estudo prévio

utilizando o mesmo modelo genético, porém mais jovens (cinco meses) (MEDEIROS,

2006), não mais foi observado pelos camundongos α2A/2C-ARKO no presente estudo.

Ao contrário, a fosforilação do resíduo Tre17 do PLB, fosforilado pela via da CaMKII,

que aos cinco meses não apresentava alteração, estava com a expressão

aumentada no grupo α2A/2C-ARKO quando comparado ao controle aos sete meses de

idade.

Apesar da menor recaptação de Ca2+ pelo RS via SERCA2, combinada com o

maior vazamento de Ca2+ do RS via receptores de RyR e com o maior efluxo de Ca2+

transsarcolemal pelo NCX serem de grande importância na identificação dos efeitos

deletérios da hiperestimulação adrenérgica (HOBAI & O'ROURKE, 2001; LINDNER,
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ERDMANN & BEUCKELMANN, 1998; POGWIZD et al., 1999; POGWIZD,

SCHLOTTHAUER, LI, YUAN & BERS, 2001; SHANNON, POGWIZD & BERS, 2003),

a atividade da PP1 e a fosforilação dos resíduos de Ser16 e Tre17 do PLB, também

podem ser considerados alvos importantes na recuperação do acoplamento

excitação-contração na IC (BOKNIK, FOCKENBROCK, HERZIG, KNAPP, LINCK,

LUSS, MULLER, MULLER, SCHMITZ, SCHRODER & NEUMANN, 2000;

HAGEMANN & XIAO, 2002; NEUMANN, 2002; SAID, MUNDINA-WEILENMANN,

VITTONE & MATTIAZZI, 2002; SANDE, SJAASTAD, HOEN, BOKENES,

TONNESSEN, HOLT, LUNDE & CHRISTENSEN, 2002; YAMADA, IKEDA, YANO,

YOSHIMURA, NISHINO, AOYAMA, WANG, AOKI & MATSUZAKI, 2006). Porém,

nem mesmo o aumento na fosforilação do resíduo Tre17 na fase mais avançada, foi

capaz de compensar os efeitos da diminuição na expressão da SERCA2 e do

aumento na expressão do NCX comprometendo a função cardíaca desses animais.

Muito provavelmente a atividade da PP1, com expressão aumentada nos animais

α2A/2C-ARKO, se sobrepôs ainda mais à maior atividade da CaMKII nos

camundongos α2A/2C-ARKO aos sete meses de idade.

Hipertrofia e aumento do colágeno no miocárdio dos camundongos

α2A/2C-ARKO

A hiperestimulação da via de sinalização β-AR também pode levar à

alterações na ultraestrutura do miocárdio. Diversos estudos têm observado efeitos

apoptótico e hipertrófico no miocárdio de animais com maior expressão do receptor

β1-AR (PONICKE, HEINROTH-HOFFMANN & BRODDE, 2003). Quando inibida a

atividade da CaMKII, sem o bloqueio da ativação da PKA, preveniu-se o efeito

apoptótico. De fato, ZHU et al. (2001) et al. observaram que a maior expressão

cardíaca da isoforma CaMKII-δC agravou a apoptose do cardiomiócito induzida pela

estimulação β1-AR. Ao contrário, quando utilizado um peptídio que inibe a atividade

da CaMKII, observou-se efeito protetor contra o remodelamento cardíaco e a

disfunção contrátil obtida com a excessiva estimulação β1-AR. Uma das vias de

sinalização intracelular ativada pela CaMKII e relacionada com a hipertrofia cardíaca

é a via de ativação do regulador de genes cardíacos, o muscle enhancer factor – 2
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(MEF-2). A ativação da CaMKII sobre o MEF-2 ocorre via fosforilação das histonas

desacetiladas (HDACs). As HDACs ligadas ao MEF-2 reprimem sua atividade e, uma

vez fosforiladas elas migram para o citoplasma e o MEF-2 passa a regular genes

envolvidos na hipertrofia cardíaca (LU, MCKINSEY, NICOL & OLSON, 2000; MISKA,

KARLSSON, LANGLEY, NIELSEN, PINES & KOUZARIDES, 1999; SPARROW,

MISKA, LANGLEY, REYNAUD-DEONAUTH, KOTECHA, TOWERS, SPOHR,

KOUZARIDES & MOHUN, 1999).

Camundongos α2A/2C-ARKO tratados com β-bloqueador de segunda geração

(metoprolol), que bloqueiam especificamente o receptor β1-AR, apresentaram

importante resposta cardioprotetora reduzindo o diâmetro transverso do cardiomiócito

e na fração do colágeno cardíaco (BARBOSA, 2006). O mesmo efeito não foi

observado de forma acentuada em camundongos α2A/2C-ARKO tratados com β-

bloqueador de primeira (propranolol) e terceira gerações (carvedilol) sem ação do

bloqueio cardio-seletivo. Dessa forma, o aumento no diâmetro transverso do

cardiomiócito, bem como na fração do colágeno cardíaco nos camundongos α2A/2C-

ARKO na fase mais avançada da doença, podem ser explicados pela maior

concentração de Ca2+ intracelular decorrente da hiperestimulação da via de

sinalização β1-AR pelas altas concentrações de catecolaminas circulantes. De acordo

com o aumento na expressão do PLB fosforilado no resíduo Tre17 e com a redução

do efeito adrenérgico sobre a contratilidade do miocárdio, pode-se ainda sugerir o

envolvimento da CaMKII no remodelamento do cardiomiócito.

No entanto, também foram observadas altas concentrações de angiotensina II

(Ang II) no tecido cardíaco dos camundongos α2A/2C-ARKO aos sete meses de idade

(FERREIRA, 2006), contribuindo para o remodelamento cardíaco patológico. A Ang II

é o principal peptídeo efetor do sistema renina-angiotensina e seus efeitos tróficos

participam sobremaneira da patogênese e da progressão da IC, exercendo

importante papel nos processos de hipertrofia do cardiomiócito, proliferação de

fibroblasto, necrose e apoptose (ANVERSA, LERI, BELTRAMI, GUERRA &

KAJSTURA, 1998; CODY, 1997; DZAU & RE, 1994; LIU, LERI, LI, WANG, CHENG,

KAJSTURA & ANVERSA, 1998; TAN, JALIL, PICK, JANICKI & WEBER, 1991).

Quando ativado, o receptor de Ang II, subtipo AT1, estimula a hidrólise do
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fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (IP2) em inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol

(DAG). Esta hidrólise é mediada via enzima fosfolipase Cβ acoplada à membrana

celular. Quando formado, o IP3 é capaz de ligar-se aos receptores de IP3 presentes

no RS e regular a saída de Ca2+ do RS para o citosol do cardiomiócito. O Ca2+

liberado exerce importante papel no processo de contração muscular e ativação de

vias de sinalização intracelular como, por exemplo, via Ca2+/calmodulina e vias de

PKC (DORN & FORCE, 2005). Diferente do IP3, o DAG age diretamente no controle

do trofismo cardíaco estimulando diretamente diferentes isoformas de PKCs

(MALHOTRA, KANG, OPAWUMI, BELIZAIRE & MEGGS, 2001) e a via das proteínas

quinases ativadas por agentes mitogênicos (MAPKs) (DORN & FORCE, 2005).

Dessa forma estes receptores são os principais responsáveis pelo desencadeamento

da sinalização intracelular que estimula a ativação dos fatores de transcrição que

acabam por promover hipertrofia do cardiomiócito e ativação da proliferação de

fibroblastos.

Função sistólica na IC induzida pela hiperatividade simpática

O modelo genético utilizado nesse estudo viabiliza a investigação dos

mecanismos pelos quais a hiperestimulação adrenérgica por si só é capaz de

conduzir à IC. Com a deleção dos receptores á2A e á2C-adrenérgicos, o cardiomiócito

perde a capacidade modulatória do SNS. Assim, maior quantidade de noradrenalina

é liberada do terminal nervoso simpático na fenda sináptica. Contudo, a quantidade

de moléculas de noradrenalina que se ligam aos receptores pós-sinápticos e

induzem os efeitos biológicos não é unicamente determinada pelas aminas liberadas

do terminal nervoso simpático, mas também pela eliminação da fenda sináptica.

Cerca de 90% da noradrenalina liberada para a fenda sináptica é recaptada para o

terminal nervoso via transportadores de noradrenalina (NET). Qualquer prejuízo na

recaptação da noradrenalina mediada pela NET aumentaria consideravelmente a

concentração de noradrenalina na fenda sináptica, potencializando os efeitos do

aumento da atividade nervosa simpática sobre os sinais de transdução pós-

sinápticos. Vários estudos observaram reduzida atividade da NET em pacientes com

IC (BOHM, LA ROSEE, SCHWINGER & ERDMANN, 1995; EISENHOFER,

FRIBERG, RUNDQVIST, QUYYUMI, LAMBERT, KAYE, KOPIN, GOLDSTEIN &
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ESLER, 1996; HIMURA, FELTEN, KASHIKI, LEWANDOWSKI, DELEHANTY &

LIANG, 1993; KAWAI, MOHAN, HAGEN, DONG, ARMSTRONG, STEVENS &

LIANG, 2000; PETCH & NAYLER, 1979; ROSE, BURGESS & COUSINEAU, 1985;

UNGERER, HARTMANN, KAROGLAN, CHLISTALLA, ZIEGLER, RICHARDT,

OVERBECK, MEISNER, SCHOMIG & SCHWAIGER, 1998). Essa alteração na

atividade de recaptação da NET foi acompanhada por alterações similares na

densidade do transportador. Portanto, a maior liberação da noradrenalina seja pela

perda da alça de retroalimentação negativa, uma vez que os receptores á2A e á2C-

adrenérgicos foram deletados, ou pela maior concentração de Ang II no cardiomiócito

desses animais, associada à possível dessensibilização das NETs, podem promover

a hiperestimulação dos receptores adrenérgicos e desencadear numerosos efeitos

adversos como, por exemplo, hipertrofia, remodelamento e arritmias cardíacas.

De fato, pode-se observar o efeito da hiperatividade simpática sobre

parâmetros ecocardiográficos evidenciando a progressão da falência cardíaca. A

redução na fração de encurtamento do miocárdio dos camundongos α2A/2C-ARKO

desde os cinco meses de idade, reproduziu bem o comprometimento da bomba

responsável pelo aporte de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Considerando o estudo

das bases moleculares desenvolvido nos camundongos α2A/2C-ARKO, a menor

recaptação de Ca2+ pelo RS via SERCA2, reduzindo o conteúdo de Ca2+ do RS e,

conseqüentemente, a quantidade liberada pelo RS e disponibilizada para os

miofilamentos contráteis é o ponto crucial da presente investigação capaz de sugerir

o mecanismo molecular responsável pela perda da função sistólica. Portanto, a

diminuição na fração de encurtamento dos camundongos α2A/2C-ARKO parece ser o

reflexo das alterações tanto nas vias de sinalizações envolvidas com processo de

acoplamento excitação-contração do cardiomiócito, como nas vias envolvidas com a

hipertrofia, fibrose e morte celular decorrentes da hiperatividade simpática.

Determinantes da intolerância ao exercício físico em camundongos

α2A/2C-ARKO

A incapacidade do coração em suprir a demanda por oxigênio e nutrientes dos

tecidos é característica na IC e resulta em sintomas como fadiga e dispnéia. Essa
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limitação em desenvolver as atividades diárias evidencia a estreita relação entre a

intolerância ao exercício e a IC. Uma vez que parâmetros de desempenho cardíaco

não apresentam correlação com a capacidade aeróbia de realização do exercício

físico, acredita-se que as limitações no desempenho do exercício sejam mais

complexas e envolvam ações sobre outros alvos além da circulação central. Vários

estudos têm sugerido a importância dos fatores periféricos para explicar a

intolerância ao exercício. Isso inclui anormalidades na resposta vasodilatadora, no

endotélio vascular, na musculatura esquelética, na distribuição do débito cardíaco e

na resposta ventilatória (PINA & DAOUD, 2004).

Avaliações estruturais da musculatura esquelética realizadas nos

camundongos α2A/2C-ARKO aos sete meses de idade, por meio da técnica de

histoquímica para ATPase miosínica, evidenciaram atrofia muscular, transição das

fibras do tipo I para fibras do tipo II e rarefação capilar (BACURAU, 2006). As

alterações descritas parecem ainda estar acompanhadas pela mudança do perfil

metabólico com redução da atividade de enzimas oxidativas, devido ao aumento da

atividade da enzima hexoquinase e da diminuição da atividade da enzima citrato-

sintase (dados não publicados). Alterações na sinalização de Ca2+ como redução na

expressão das proteínas SERCA2 e NCX foram observadas nos músculos sóleos e

plantares dos camundongos α2A/2C-ARKO aos sete meses de idade (BUENO

JÚNIOR, 2006) e caracterizam ainda mais o comprometimento da musculatura

esquelética e a intolerância à realização de exercício físico nesse modelo genético.

Entretanto, as alterações observadas na musculatura esquelética não parecem

ocorrer em pararelo àquelas observadas no miocárdio, uma vez que as alterações

observadas no músculo esquelético ocorrem mais tardiamente. Aos cinco meses de

idade, fase em que o miocárdio do camundongo α2A/2C-ARKO começa a sofrer as

conseqüências deletérias da hiperestimulação adrenérgica, ainda não se pode

observar nenhuma alteração na musculatura esquelética desses animais. Além

disso, o aumento na expressão do NCX no cardiomiócito, refletindo a necessidade de

manter o balanço de Ca2+ citoplasmático, não havia sido ainda observado nos sóleos

ou mesmo nos plantares desses animais aos sete meses de idade, ao contrário do

que foi demonstrado no tecido cardíaco. Porém, ainda assim, as alterações
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observadas na musculatura esquelética parecem tentar garantir a perfusão tecidual

num momento em que a disfunção cardíaca encontra-se instalada. Ao que parece, as

alterações no leito vascular são ainda mais tardias com a finalidade de garantir o

aporte de oxigênio e nutrientes aos tecidos.

Efeitos do treinamento físico sobre a tolerância ao exercício e a função

sistólica em camundongos á2A/á2CARKO

O treinamento físico em pacientes com IC reúne uma série de benefícios hoje

em dia incontestáveis. O aumento na capacidade de realização do exercício físico e,

mais importante, na capacidade funcional medida pelo consumo de oxigênio de pico,

retrata o papel do treinamento físico na IC (BELARDINELLI, SCOCCO, MAZZANTI &

PURCARO, 1992; COATS et al., 1992; HAMBRECHT, NIEBAUER, FIEHN,

KALBERER, OFFNER, HAUER, RIEDE, SCHLIERF, KUBLER & SCHULER, 1995;

KETEYIAN et al., 1996). A redução nas concentrações das catecolaminas

circulantes, bem como o aumento do controle vagal também têm sido documentados

em pacientes com IC submetidos a um programa de treinamento físico aeróbio

(COATS et al., 1992; TYNI-LENNE, DENCKER, GORDON, JANSSON & SYLVEN,

2001). Entretanto, a variabilidade dessas respostas parece estar relacionada tanto

com a duração e a gravidade da doença, com a intensidade e a duração do

treinamento físico, como pela presença de fármacos que modulam a atividade

simpática (PINA & DAOUD, 2004).

No presente estudo, observou-se aumento na tolerância ao exercício em

ambos os grupos submetidos ao treinamento físico. Entretanto, por meio de medida

realizada em repouso, apenas o grupo α2A/2C-ARKO treinado melhorou a função

sistólica. De modo contrário, o efeito do treinamento físico parece mais evidente na

musculatura esquelética, uma vez que ambos os grupos treinados aumentaram a

quantidade de fibras oxidativas em músculos sóleos e plantares, bem como a relação

capilar/fibra, mesmo sem ter sido observada alterações na sinalização de Ca2+

(dados não publicados). Além disso, os camundongos α2A/2C-ARKO treinados

recuperaram a área de secção transversa inicialmente reduzida nesses animais

comparados ao grupo controle (dados não publicados). Considerando que a
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capacidade de realização do exercício físico aeróbio depende da capacidade do

coração aumentar o débito cardíaco para a musculatura e da capacidade da

musculatura utilizar o oxigênio, provavelmente, as alterações observadas na

musculatura esquelética sejam as maiores responsáveis pelo aumento na tolerância

à realização do exercício físico em ambos os grupos estudados.

Ao contrário das alterações estruturais observadas na musculatura esquelética

do grupo α2A/2C-ARKO treinado, não foram observadas alterações no remodelamento

cardíaco após o treinamento físico nesses animais. Supostamente, se o estímulo

oferecido com o treinamento físico se prolongasse por um período maior, talvez

apresentasse resultados mais expressivos sobre a redução do diâmetro transverso

do cardiomiócito e, quem sabe, até mesmo sobre a fração do colágeno cardíaco,

ambos observados em camundongos α2A/2C-ARKO submetidos ao tratamento com β-

bloqueadores de primeira, segunda e terceira gerações (BARBOSA, 2006).

De qualquer forma, os parâmetros utilizados para a identificação da

adequação do programa de treinamento físico aeróbio, aumento da atividade da

citrato-sintase medida ao final do período de treinamento físico e bradicardia de

repouso observada após a sétima semana de treinamento físico, refletiram a

finalidade aeróbia do programa de exercícios físicos.

Fosforilação de substratos protéicos das vias AMPc- PKA e CaMKII em

camundongos α2A/2C-ARKO treinados

No presente estudo, o aumento da contratilidade do miocárdio, representada

pela maior fração de encurtamento, e do transiente de Ca2+ observados nos

camundongos α2A/2C-ARKO após o treinamento físico, podem ter sido mediadas pelo

aumento na expressão da SERCA2, pela redução do NCX e da PP1, mas de forma

diferenciada, pelo aumento na expressão da fosforilação do resíduo Ser16 do PLB. O

equilíbrio na regulação de quinases e fosfatases mediado por vias adrenérgicas,

determina, por fim, a homeostase do Ca2+ intracelular. Essas vias podem ser

reconhecidas por segundos mensageiros como o AMPc ou o Ca2+ intracelulares. Via

AMPc-PKA, observa-se a fosforilação de substratos protéicos como o resíduo Ser16

do PLB e resíduos Ser2809 e Ser2030 do receptor de RyR (MACLENNAN & KRANIAS,
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2003; MARX et al., 2000; WEHRENS et al., 2004; XIAO, JIANG, ZHAO, YANG,

SUTHERLAND, LAI, WALSH, WARLTIER, CHENG & CHEN, 2005), estimulando a

recaptação de Ca2+ pelo RS via SERCA2, e a liberação de Ca2+ pelo RS,

respectivamente. Via CaMKII, observa-se a fosforilação do resíduo Tre17 do PLB e

dos resíduos Ser2814 e Ser2809 do receptor de RyR, também estimulando a

recaptação de Ca2+ pelo RS via SERCA2, e a liberação de Ca2+ pelo RS,

respectivamente. Entretanto, se por um lado, a maior fosforilação do PLB promove o

aumento na recaptação de Ca2+ pelo RS e do conteúdo de Ca2+ dentro da organela,

aumentando assim a liberação de Ca2+ e a contratilidade do miocárdio; por outro

lado, a maior fosforilação do RyR pode, além de aumentar o Ca2+ citosólico durante a

sístole e, conseqüentemente, a contratilidade do miocárdio, aumentar a saída de

Ca2+ do RS também durante a diástole (vazamento), o que levaria a uma menor

disponibilização de Ca2+ aos miofilamentos durante a sístole e, então, a uma menor

força contrátil, além de predispor o miocárdio a arritmias.

Apenas o aumento na expressão da SERCA2 talvez não fosse o suficiente

para restaurar a função sistólica dos camundongos α2A/2C-ARKO submetidos ao

programa de treinamento físico, pois tanto o grupo controle como o grupo α2A/2C-

ARKO apresentaram a mesma resposta com relação à expressão dessa proteína. De

outro modo, a redução tanto na expressão do NCX como na expressão da PP1 nos

camundongos α2A/2C-ARKO, não somente disponibilizando mais Ca2+ para o RS, mas

ativamente permitindo a maior recaptação desse Ca2+, parece ter contribuído para a

melhora da força de contração observada no miocárdio nesses animais após o

treinamento físico. No entanto, a via AMPc-PKA parece determinante na recuperação

dessa função nos camundongos α2A/2C-ARKO, visto que apenas nesse grupo

observou-se aumento a resposta diferenciada de aumento na fosforilação do resíduo

Ser16 do PLB, inicialmente inalterado quando os animais apresentavam

comprometimento sistólico. Da mesma forma, a fosforilação do resíduo Ser2809 do

receptor de RyR, resíduo este fosforilável preferencialmente pela PKA do que pela

CaMKII (MARX et al., 2000; RODRIGUEZ, BHOGAL & COLYER, 2003; WEHRENS

et al., 2004; WITCHER et al., 1991), que antes do treinamento físico apresentava-se
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inalterado, parece ter aumentado sua fosforilação após o treinamento físico e a

provável recuperação da via AMPc-PKA, no grupo α2A/2C-ARKO treinado.

Entretanto, o aumento na expressão dos resíduos fosforilados pela CaMKII,

Tre17 do PLB e do resíduo compartilhado com a PKA, Ser2809 do receptor de RyR,

sugere um efeito não esperado do treinamento físico sobre essa via. MacDonnell et

al. foram os únicos a publicarem, até então, os efeitos do treinamento físico sobre a

expressão de resíduos fosforiláveis de proteínas como o PLB (Ser16 e Tre17) e o

receptor de RyR (Ser2809). Os resultados obtidos pela quantificação da expressão

dessas proteínas no miocárdio dos ratos espontaneamente hipertensos, corroboram

os resultados apresentados no presente estudo. De fato, é interessante observar o

efeito do treinamento físico tanto na via AMPc-PKA como na via da CaMKII. Porém,

considerando a melhora na função cardíaca e no transiente de Ca2+ dos

camundongos α2A/2C-ARKO treinados, torna-se evidente os efeitos benéficos do

treinamento físico sobre a via AMPc-PKA quando comparada à via da CaMKII. Ainda

mais se for resgatada a ação da CaMKII ativando vias de hipertrofia, fibrose e

apoptose, e os resultados apresentados no presente estudo no que se refere ao

efeito do treinamento físico sobre a estrutura cardíaca, diâmetro de cardiomiócito e

fração de colágeno cardíaco.

Portanto, a literatura é escassa quando se trata de efeito do treinamento físico

sobre as vias de sinalização intracelular moduladas pelos receptores adrenérgicos,

principalmente no tocante aos resíduos fosforiláveis de proteínas envolvidas na

regulação intracelular de Ca2+.

Treinamento físico reduz tônus simpático e mortalidade em

camundongos α2A/2C-ARKO

Embora a etiologia da IC possa ser complexa e envolver múltiplos fatores,

alterações da homeostasia de Ca2+ parece ser um ponto comum, subjacente tanto à

disfunção contrátil como à arritmogênese (POGWIZD et al., 2001). O aumento na

expressão do NCX e nas liberações espontâneas de Ca2+ do RS (sparks de Ca2+)

parece favorecer transientes ativados por Ca2+. Em conjunto com a redução da

corrente de potássio retificadora de saída, um importante fator para desestabilização

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


69

do potencial diastólico de membrana na IC, aumentam a propensão às arritmias

como as pós-despolarizações tardias (delay afterdepolarization) que ocorrem após a

repolarização do potencial de membrana (POGWIZD et al., 2001). Além disso,

também pode ser observada na IC, a síndrome do QT longod, principalmente pela

redução da corrente de potássio retificadora de saída (KANG, 2006). Agudamente

aumentaria a duração para o processo acoplamento excitação-contração, mas

cronicamente poderia predispor o indivíduo às pós-despolarizações precoces (early

afterdepolarization), que ocorrem na fase de platô do potencial de ação ou mesmo às

taquicardias polimórficas ventriculares (KANG, 2006). Apesar de não ter sido

identificada a causa da mortalidade nos camundongos α2A/2C-ARKO, seria de grande

importância a verificação da ocorrência de eventos arrítmicos nesses animais e

poder compará-los aos observados nas mais diversas etiologias da IC.

Vários estudos têm demonstrado o papel do treinamento físico na modulação

da função autonômica na IC. A diminuição na concentração das catecolaminas

plasmáticas em repouso em pacientes com IC isquêmica, o aumento na sensibilidade

do barorreceptor em ratos infartados refletindo um aumento no tônus vagal, foram

observados após programa de treinamento físico aeróbio (RONDON et al., 2006).

ROVEDA et al. (2003) submeteram pacientes com IC, classe funcional II e III, a um

programa de treinamento físico aeróbio e, após o período de quatro meses,

observaram dramática redução da atividade nervosa simpática medida diretamente

no nervo fibular anterior. Os dados apresentados pela literatura corroboram os

resultados obtidos no presente estudo, uma vez que se observou redução do tônus

simpático, medido através do duplo bloqueio farmacológico, bem como do

componente de baixa freqüência avaliado pela análise espectral (dados não

publicados).

O aumento na atividade vagal, decorrente do treinamento físico, parece

melhorar a estabilidade elétrica cardíaca em indivíduos saudáveis. De fato, o

treinamento físico pode estabilizar o potencial transmembrana por meio da redução

da atividade simpática, aumentando o limiar de fibrilação (BILLMAN, SCHWARTZ &

STONE, 1984; POSEL, NOAKES, KANTOR, LAMBERT & OPIE, 1989). Pacientes

d quando o intervalo QT do eletrocardiograma é maior que 460 ms. O intervalo QT normal é cerca de 300 ms.
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com IC também parecem se beneficiar da melhora no balanço autonômico após o

treinamento físico. A redução do intervalo QT foi observada nesses pacientes,

possivelmente pela melhora na repolarização do potencial de membrana. Não

somente pela melhora no balanço autonômico, mas também pelo aumento na

perfusão miocárdica e na contratilidade (BELARDINELLI, BELARDINELLI &

SHRYOCK, 2001), e pela melhora na dilatação endotélio-dependente da circulação

coronariana (FRANK, HARRIS, AHLIN & KLOCKE, 1996).

Entretanto, a duração do período de treinamento físico parece ser o fator

crucial quando o principal objetivo é a modulação do controle autonômico do sistema

cardiovascular, tanto para o componente tônico como para o componente fásico.

Assim, os efeitos do treinamento físico sobre a atividade reflexa do sistema nervoso

autonômico de pacientes coronariopatas, podem ser observados logo nas primeiras

quatro semanas de programa de reabilitação após o primeiro evento cardíaco (LA

ROVERE, MORTARA, SANDRONE & LOMBARDI, 1992). O treinamento físico por

um período mais prolongado pode, entretanto, modular o controle autonômico da FC

de modo semelhante ao obtido com o uso de β-bloqueadores (SANDRONE,

MORTARA, TORZILLO, LA ROVERE, MALLIANI & LOMBARDI, 1994) ou com a

estimulação de receptores muscarínicos (DE FERRARI, MANTICA, VANOLI, HULL

JÚNIOR & SCHWARTZ, 1993), os quais têm sido associados a prognósticos

favoráveis.

Em conjunto, todas as alterações induzidas pelo treinamento físico

evidenciadas pelo presente estudo, seja na sinalização intracelular de Ca2+, na

modulação autonômica, ou mesmo na estrutura e função cardíacas, conduzem a um

benefício maior que é a melhora do prognóstico do indivíduo portador da IC e, dessa

forma, na redução do risco de morte desses pacientes. No entanto, os resultados

apresentados pela curva de mortalidade dos camundongos α2A/2C-ARKO treinados e

daqueles que não foram submetidos ao programa de treinamento físico, deixam claro

a importância do exercício físico como terapêutica não-farmacológica coadjuvante no

tratamento da IC. Provavelmente, a combinação de terapias farmacológica e não-

farmacológica (treinamento físico) assegure resultados ainda mais expressivos aos

pacientes com IC.
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7 CONCLUSÃO

O treinamento físico foi capaz de promover a melhora na função contrátil e no

transiente de Ca2+ dos cardiomiócitos dos camundongos α2A/2C-ARKO. Ao que

parece, a via de sinalização da AMPc-PKA, inicialmente prejudicada pela

hiperestimulação adrenérgica, associada às alterações na expressão da SERCA2 e

do NCX, são os principais responsáveis pelo aumento na recaptação de Ca2+ pelo

RS e, possivelmente, pelo reestabelecimento do conteúdo de Ca2+ no RS. Portanto,

o efeito do treinamento físico sobre a via de sinalização intracelular de Ca2+ parece

reduzir a disponibilidade do miocárdio às arritmias ventriculares e à morte súbita,

reduzindo a taxa de mortalidade dos animais estudados.
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ANEXOS

ANEXO I – Padronização do Anestésico Volátil em Camundongos

O anestésico utilizado para sedação e imobilidade do animal durante os

procedimentos foram previamente testados em grupo piloto composto por animais

controle. Foram usadas três possibilidades de anestesia para testar a hipótese de

que a anestesia inalatória seria mais segura com relação à anestesia injetável.

Foram comparados os efeitos dos agentes anestésicos injetável (pentobarbital

sódico, 40 mg/kg) e inalatório (halotano 1%, 1 ml/min), em separado, bem como a

indução pelo agente injetável e a manutenção pelo componente inalatório durante

medidas ecocardiográficas (TABELA 1). Abaixo segue quadro com a descrição dos

anestésicos, bem como a resposta obtida com seu uso:

TABELA 1. Efeitos de Diferentes Agentes Anestésicos sobre Parâmetros

Cardiovasculares
AnestésicosParâmetros Cardiovasculares

Inalatório1 Injetável + Inalatório2 Injetável3

Freqüência Cardíaca (bpm) 480 450 320

Fração de Ejeção (%) 50 62 65

1. halotano 1% com fluxo 1l/min; 2. pentobarbital sódico (20 mg/kg) + halotano 1% com fluxo

1l/min e 3. pentobarbital sódico (40 mg/kg).
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ANEXO II – Protocolo de Treinamento Físico em Esteira Rolante para Camundongos

Os camundongos realizaram o treinamento físico em esteira rolante durante

oito semanas. Em cada semana foram submetidos a 5 sessões de treinamento físico.

A duração das sessões de treinamento nas três primeiras semanas sofreu aumento

progressivo, com a finalidade adaptativa à sobrecarga de exercício físico, mantendo-

se inalterada a partir da quarta semana até a última sessão de treinamento físico

(TABELA 2). Todas as sessões de treino foram predominantemente realizadas, em

intensidade equivalente a 60% da tolerância ao esforço máximo, realizadas em três

etapas: aquecimento, corrida propriamente dita e recuperação. Os animais iniciaram

o treinamento físico com 10 minutos de aquecimento e finalizaram com 10 minutos

de recuperação, em intensidades de esforço menores ao determinado como

velocidade ideal do treinamento físico (60% da velocidade máxima alcançada

durante teste de tolerância ao esforço máximo). Ao final da quarta semana de

treinamento físico os animais foram novamente submetidos ao teste de tolerância ao

esforço máximo, com a finalidade de ajustar a intensidade do treinamento físico.
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ANEXO II – Protocolo de Treinamento Físico em Esteira Rolante para Camundongos

(continuação)

TABELA 2- Esquema Demonstrativo do Protocolo de Treinamento Físico em Esteira

Rolante Utilizado nos Camundongos
Exemplo de Treinamento Físico com Velocidade de 18 m/min

VelocidadeFreqüência

(dias)

Duração

Aquecimento Corrida Recuperação

SEMANA 1

1 30’ - 5 m/min (10’) 12 m/min (10’) 10 m/min (5’) -

2 30’ 5 m/min (5’) 8 m/min (5’) 15 m/min (10’) 8 m/min (5’) 5 m/min (5’)

3 35’ 7 m/min (5’) 10 m/min (5’) 15 m/min (15’) 10 m/min (5’) 7 m/min (5’)

4 35’ 7 m/min (5’) 10 m/min (5’) 15 m/min (15’) 10 m/min (5’) 7 m/min (5’)

5 40’ 8 m/min (5’) 12 m/min (5’) 18 m/min (20’) 12 m/min (5’) 8 m/min (5’)

SEMANA 2

1 35’ 7 m/min (5’) 10 m/min (5’) 15 m/min (15’) 10 m/min (5’) 7 m/min (5’)

2 40’ 8 m/min (5’) 12 m/min (5’) 18 m/min (20’) 12 m/min (5’) 8 m/min (5’)

3 45’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (25’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

4 45’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (25’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

5 50’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (30’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

SEMANA 3

1 50’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (30’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

2 55’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (35’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

3 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

4 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

5 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

SEMANA 4

1 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

2 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

3 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

4 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)

5 60’ 9 m/min (5’) 15 m/min (5’) 18 m/min (40’) 15 m/min (5’) 9 m/min (5’)
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ANEXO III – Tabela com os dados do tônus simpático cardíaco, em batimentos por

minuto, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-

ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 157 161 198 180

2 161 157 181 185

3 118 95 245 115

4 166 94 147 134

5 148 99 179 158

6 165 173 197 157

7 176

8 174

Média 153 130 187 155

Desvio

Padrão 18 37 28 27

Erro Padrão 7 15 10 11
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ANEXO IV – Tabela com os dados da concentração plasmática de noradrenalina, em

pg/mL, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO

(DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 6576 6094 9227 12065

2 7996 4551 11770 14011

3 6797 7118 8380 15213

4 4774 9715 7194 12741

5 5451 7524 11626 15162

6 3347 4286 6909 14950

7 8390

8 8700

9 4279

Média 5823 6740 9185 14024

Desvio Padrão 1649 2045 2118 1346

Erro Padrão 673 682 865 549
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ANEXO V - Figura da concentração plasmática de adrenalina, em pg/mL, dos grupos

controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-

ARKO treinado (DKOtr).
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ANEXO VI – Tabela com os dados da concentração plasmática de adrenalina, em

pg/mL, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO

(DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 1128 6094 4265 7307

2 1968 4551 1535 9487

3 2217 7118 2120 5155

4 1307 9715 2794 9172

5 2137 7524 4178

6 1090 4286 2968

7 926 8390

8 1148 8700

9 4279

Média 1490 6740 2977 7780

Desvio Padrão 526 2045 1091 1997

Erro Padrão 186 682 445 999
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ANEXO VII - Figura da evolução da pressão arterial, em mm Hg, ao longo do período

experimental dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-

ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
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ANEXO VIII – Tabela com os dados da pressão arterial, em mm Hg, ao longo do

período experimental do grupo controle (WT).
WT Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9

1 128 126 120 135 121 127 123 125 105

2 132 129 124 110 116 108 135 103 93

3 143 119 150 138 133 108 113 126 110

4 133 129 135 118 144 127 108 92 116

5 137 109 126 128 113 112 112 124 108

6 125 150 116 118 154 121 121 92 115

7 131 116 118 124 147 122 119 114 110

8 116 137 118 126 122 101 108 122 107

9 113 118 110 132 104 132 113 103 108

10 127 152 124 139 136 127 122 92 108

11 112 84 134 94 129 124 122 116 119

12 122 124 156 117 128 127 132 130

13 104 121 127 111 128 135 132 127 130

14 126 131 116 103 114 102 102 114

15 116 104 99 122 134 119 116 115 110

16 122 131 113 132 132 131 132 135 121

17 114 109 122 101 137 123 127 134 126

18 124 116 117 126 133 107 118 120 124

19 92 114 100 112 125 109 94

20 79 108 86 101 117 103 118

21 125 97 106 111 97 86

22 103 102 96 121 93 102

23 104 91 101 99 116 91 97

24 89 97 100 102 96 116 85

25 120 120 120 115 121 118 116 117 114

26 119 117 116 119 115 121 115

Média 117 118 118 116 125 116 114 116 114

Desvio

Padrão 15 16 16 13 13 13 13 14 10

Erro Padrão 3 3 3 3 3 2 3 3 2
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ANEXO IX – Tabela com os dados da pressão arterial, em mm Hg, ao longo do

período experimental do grupo controle treinado (WTtr).
WTtr Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9

1 131 122 132 127 112 135 141 138 117

2 96 123 144 136 143 128 156 103 120

3 125 139 107 135 118 130 129 115 112

4 145 107 112 139 152 115 122 92 89

5 130 113 123 137 134 134 134 116 130

6 127 119 119 120 128 125 139 122 80

7 145 142 133 140 112 126 132 123 116

8 143 106 120 124 121 121 108 124 109

9 124 113

10 118 112 123 107 114 124 117 96 120

11 124 122 134 117 118 123 123 119

12 116 91 127 88 119 122 120 121 118

13 132 139 163 134 122 132 126 122 129

14 122 98 128 134 117 113 120 129

15 112 118 117 106 126 125 124 128

16 124 118 132 113 126 120 123 120 122

17 118 113 114 120 117 107 119 116 112

18 102 92 91 103 104 101 75

19 80 94 94 117 123 127 86

20 125 97 94 116 113 100 123

21 102 93 95 86 112 100 114

22 105 94 97 109 128 85 107

23 92 102 102 96 112 94 106

24 128 102 97 103 93 97 74

25 105 107 93 103 94 115 100

26 116 105 87 113 90 118 86

27 107 95 105 88 115 87 117

28 98 93 93 84 126 117 93

Média 118 110 114 115 118 116 115 117 114

Desvio

Padrão 16 15 19 17 14 14 20 11 14

Erro Padrão 3 3 4 3 3 3 4 3 4
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ANEXO X – Tabela com os dados da pressão arterial, em mm Hg, ao longo do

período experimental do grupo á2A/2C-ARKO (DKO).
DKO Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9

1 132 135 128 137 134 78 124 102 147

2 123 128 94 123 112 97 128 142 90

3 126 137 118 123 152 115

4 122 124 133 135 136 149 83 90 101

5 116 107 120 111 149 128 125 127 132

6 113 114 133 114 137 139 136 128 130

7 124 115 137 134 86 134 133 127 127

8 128 106 146 140 134 134 119 122 132

9 122 90 111 137 133 132 130 128 116

10 116 104 137 122 132 118 120 120 107

11 124 118 114 117 126 124 122 116 132

12 131 140 122 102 129 118 116 115 115

13 118 123 111 97 96 125 87

14 142 110 106 103 95 103

15 120 111 118 121 107 116 113

16 118 107 117 116 113 110 86

17 135 107 93 97 108 121 86

Média 124 116 120 119 122 121 113 120 121

Desvio

Padrão 8 13 15 14 19 17 18 14 17

Erro Padrão 2 3 4 3 5 4 5 4 5
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ANEXO XI – Tabela com os dados da pressão arterial, em mm Hg, ao longo do

período experimental do grupo á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
DKO tr Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9

1 134 151 122 123 112 126

2 120 129 132 92 119 135 95 118 135

3 132 134 138 122 129 103 125 112 133

4 133 151 99 116 134 89 127 103 106

5 127 113 122 109 116 135 129 124 122

6 124 110 135 136 108 137 114 126 130

7 122 115 121 140 133 150 143 136 129

8 136 126 152 138 125 115 71 122 109

9 132 119 139 141 142 126 104 123 122

10 135 125 145 126 133 140 111 132 127

11 120 118 113 115 129 125 122 127 130

12 118 119 130 112 130 131 130 124 122

13 122 115 111 130 123 127 125 133 135

14 130 123 112 101 105 116 96

15 125 106 106 96 97 136 118

16 132 107 114 104 127 97 129

17 87 97 93 96 96 80 93

18 122 124 106 107 97 104 100

19 112 104 115 106 123 103 133

20 123 126 114 112

21 113 106 109

Média 124 120 120 116 120 120 115 123 125

Desvio

Padrão 11 14 16 15 14 19 18 9 10

Erro Padrão 2 3 3 3 3 4 4 3 3
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ANEXO XII – Tabela com os dados da freqüência cardíaca, em batimentos por

minuto, do grupo controle (WT).

WT

Sem.

1

Sem.

2

Sem.

3

Sem.

4

Sem.

5

Sem.

6

Sem.

7

Sem.

8

Sem.

9

1 582 614 639 622 632 543 545 571

2 642 565 611 570 597 624 515 583 504

3 646 608 690 510 535 561 498 463 439

4 552 630 687 590 635 584 493 536 573

5 608 626 651 532 673 665 531 536 528

6 543 609 551 640 648 564 502 484 518

7 636 612 533 509 592 632 513 513 506

8 608 604 506 590 576 550 512 518 565

9 606 561 585 623 665 586 559 528 500

10 597 530 660 641 650 544 524 577 635

11 594 553 694 676 577 632 688 650

12 498 428 595 688 685 632 609 709

13 521 403 547 591 624 648 632 693

14 532 432 596 647 650 714 574 698 626

15 533 542 533 653 668 646 658 640 685

Média 580 555 605 605 631 609 554 577 571

Desvio

Padrão 47 76 63 57 46 48 57 79 77

Erro Padrão 12 20 16 15 13 12 15 20 21
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ANEXO XIII – Tabela com os dados da freqüência cardíaca, em batimentos por

minuto, do grupo controle treinado (WTtr).

WTtr

Sem.

1

Sem.

2

Sem.

3

Sem.

4

Sem.

5

Sem.

6

Sem.

7

Sem.

8

Sem.

9

1 631 588 599 532 595 549 530 491 490

2 671 539 621 614 674 529 601 538 520

3 650 606 524 479 649 487 522 494 420

4 690 515 509 613 634 561 515 547 468

5 616 674 647 580 558 579 517 414 497

6 642 599 632 582 485 526 598 538 511

7 523 551 646 557 489 485 542 501

8 623 611 616 609 696 562 459 508 487

9 688 670 614 643 604 672 507 607 611

10 676 645 665 647 567 709

11 491 480 660 627 471 467 437 405 433

12 530 543 436 427 495 532 528 402 454

13 514 470 462 525 491 501 511 452 476

14 486 413 620 628 508 520 404 462 456

15 458 543 593 598 421 502 426 545 423

Média 593 563 589 577 556 534 520 493 482

Desvio

Padrão 82 75 72 63 83 51 77 63 49

Erro Padrão 21 19 19 16 22 14 20 17 13
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ANEXO XIV – Tabela com os dados da freqüência cardíaca, em batimentos por

minuto, do grupo á2A/2C-ARKO (DKO).

DKO

Sem.

1

Sem.

2

Sem.

3

Sem.

4

Sem.

5

Sem.

6

Sem.

7

Sem.

8

Sem.

9

1 673 678 686 528 643 723 536 714 732

2 642 629 722 547 569 727 564 724 677

3 582 547 632 547 661 724

4 578 592 701 628 664 727 634 748 739

5 621 542 665 669 647 690 608 676 666

6 563 499 680 709 653 660 708 673 704

7 622 612 709 716 719 713 750 733 712

8 641 617 707 700 653 744 747 742 713

9 682 693 723 654 685 689 685 708 662

10 623 686 686 702 718 706 720 703 709

11 697 731 722 706 705 721 708 727 719

12 745 741 668 747 722 636 744

13 698 724 624 727 691 700

14 693 706 673 667 730 705 718

Média 647 643 685 661 676 705 679 715 703

Desvio

Padrão 53 77 31 72 44 30 71 25 27

Erro Padrão 14 21 8 19 12 8 20 8 8
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ANEXO XV – Tabela com os dados da freqüência cardíaca, em batimentos por

minuto, do grupo á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).

DKOtr

Sem.

1

Sem.

2

Sem.

3

Sem.

4

Sem.

5

Sem.

6

Sem.

7

Sem.

8

Sem.

9

1 632 660 646 594 613 719

2 556 536 586 671 512 598 540 588 576

3 589 544 666 510 531 690 545 675 592

4 621 644 686 494 499 604 559 485 550

5 567 507 579 564 601 565 651 632 627

6 582 515 578 572 576 585 554 550 546

7 542 571 619 526 617 657 691 666 622

8 610 540 564 669 548 557 577 566 546

9 603 538 606 517 526 498 685 523 512

10 602 545 704 705 693 690 660 531 540

11 632 647 649 691 625 713 682 652 666

12 624 503 740 674 685 703 667 680

13 651 669 555 619 702 624 734

14 723 740 711 716 735 667 704

15 644 727 581 663

Média 612 592 631 612 605 634 634 587 587

Desvio

Padrão 44 81 59 77 77 68 69 66 55

Erro Padrão 11 21 15 20 21 18 19 21 17
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ANEXO XVI – Tabela com os dados da distância percorrida, em metros, dos grupos

controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-

ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

pré pós pré pós pré pós pré pós

1 387 336 387 437 242 366 243 357

2 374 257 420 450 235 373 373 373

3 374 330 235 459 357 296 240 338

4 390 320 257 454 243 243 243 346

5 347 325 372 465 240 275 372 367

6 304 387 366 530 356 387 315 374

7 387 357 379 466 243 243 367 372

8 357 374 399 522 243 324 230 373

9 366 372 388 514 230 243 247 355

10 315 362 374 465 347 243 372 459

11 346 259 331 451 342 296 242 466

12 242 437 343 388 243 373

13 324 506 312 245 243 373

14 405 496 294 247

15 430 696

16 352 687

17 373 525

18 338 545

19 346 615

Média 359 334 353 511 288 298 287 379

Desvio Padrão 29 44 56 78 53 59 62 39

Erro Padrão 9 13 13 18 14 16 17 11
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ANEXO XVII – Tabela com os dados da razão peso úmido/peso seco dos pulmões

dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO

(DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT 3M WT 5M WT 7M DKO 3M DKO 5M DKO 7M

1 5.2 5.1 4.7 5.3 7.5 7.8

2 5.1 6.2 4.6 6.1 6.3 7.9

3 5.1 4.9 4.3 5.0 5.3 7.4

4 5.3 6.0 4.6 5.3 6.0 5.8

5 5.1 4.1 4.2 5.2 7.6 7.9

6 4.6 5.0 5.6 8.6

Média 5.1 5.2 4.6 5.4 6.5 7.6

Desvio

Padrão 0.2 0.9 0.3 0.4 1.0 0.9

Erro Padrao 0.1 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4
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ANEXO XVIII – Figura da evolução do peso corporal, em gramas, ao longo do

período experimental dos grupos controle (WT), controle treinado

(WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
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ANEXO XIX – Tabela com os dados peso corporal, em gramas, dos grupos controle

(WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO

treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 31.06 25.36 27.34 26.08

2 30.05 27.11 24.30 26.63

3 28.68 24.47 26.60 23.80

4 30.95 33.40 23.70 23.90

5 30.11 30.57 30.05 25.00

6 30.31 31.50 24.20 28.72

7 32.94 28.31 30.43 29.21

8 30.71 32.20 26.20 25.10

9 31.21 28.30 28.60 27.30

10 29.40 27.80

11 30.10 25.20

12 29.50 26.10

13 26.90

14 24.70

Média 30.42 27.99 26.82 26.19

Desvio Padrão 1.09 2.90 2.51 1.95

Erro Padrão 0.31 0.78 0.84 0.65
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ANEXO XX – Tabela com os dados da gordura epididimal, em gramas, dos grupos

controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-

ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 12.83 9.76 10.56 7.27

2 10.78 12.18 14.02 8.65

3 12.38 13.63 12.95 8.64

4 13.15 15.76 12.89 8.18

5 12.89 12.03 12.56 8.80

6 12.82 14.24 7.14

7 14.59 11.26

8 9.96 12.40

9 17.06 14.37

10 20.89 16.59

11 21.56 11.06

12

13

14

Média 14.45 13.03 12.60 8.11

Desvio Padrão 3.82 2.09 1.26 0.73

Erro Padrão 1.15 0.63 0.56 0.30
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ANEXO XXI – Tabela com os dados da gordura retroperitoneal, em gramas, dos

grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e

á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 2.38 4.09 2.47 2.18

2 3.13 2.16 3.45 2.30

3 3.12 3.45 2.08 2.00

4 3.29 1.60 3.47 1.82

5 3.16 3.01 2.59 2.18

6 2.30 4.43 2.15

7 2.83 1.93

8 2.40 3.47

9 6.13 4.36

10 9.68 4.09

11 8.45 3.33

12

13

14

Média 4.26 3.27 2.81 2.11

Desvio Padrão 2.61 0.99 0.62 0.17

Erro Padrão 0.79 0.30 0.28 0.07
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ANEXO XXII – Tabela com os dados da razão peso VE/ peso corporal, dos grupos

controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-

ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 3.2 3.4 4.0 3.9

2 3.3 3.3 4.1 3.8

3 3.1 3.1 3.8 3.8

4 3.2 3.3 3.9 3.7

5 3.5 3.3 3.8 4.8

6 3.3 3.1 3.8

7 3.6 3.7

8 2.9 3.0

9 3.2 3.4

10 3.5 3.2

11 3.3 3.4

12

13

14

Média 3.27 3.27 3.92 3.97

Desvio Padrão 0.20 0.20 0.13 0.44

Erro Padrão 0.06 0.06 0.06 0.18
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ANEXO XXIII – Tabela com os dados da razão peso VE/ comprimento da tíbia, dos

grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e

á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 58.13 51.56 63.80 53.88

2 57.59 49.62 57.36 60.00

3 52.44 62.74 62.89 65.83

4 58.31 58.83 60.94 63.73

5 59.40 58.32 65.79 72.49

6 52.96 46.28 62.76

7 59.44 48.50

8 61.14 60.09

9 59.31 58.02

10 65.26 51.64

11 56.44 50.22

12

13

14

Média 58.22 54.49 62.16 63.12

Desvio Padrão 3.56 6.20 3.20 6.17

Erro Padrão 1.07 2.19 1.43 2.52
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ANEXO XXIV – Tabela com os dados do diâmetro transverso do cardiomiócito, em

micrômetros, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr),

á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 17.2 16.4 20.0 18.1

2 17.6 17.4 19.8 18.5

3 17.3 17.0 20.3 17.9

4 16.5 17.2 19.4 18.5

5 17.3 16.9 20.4 18.3

6 16.2

7 16.7

Média 17.0 17.0 20.0 18.3

Desvio Padrão 0.5 0.4 0.4 0.2

Erro Padrão 0.2 0.2 0.2 0.1
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ANEXO XXV – Tabela com os dados da fração de colágeno cardíaco, em

porcentagem, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr),

á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 0.5 1.2 2.1 1.9

2 0.9 0.5 3.9 3.0

3 1.1 2.0 2.1 2.3

4 1.1 2.2 4.7 2.6

5 1.5 3.8 2.2

6 0.6 2.5 3.0

7 1.4 2.3

8 0.9

9 1.0

Média 1.0 1.5 3.1 2.5

Desvio Padrão 0.3 0.7 1.0 0.4

Erro Padrão 0.1 0.4 0.4 0.2
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ANEXO XXVI – Tabela com os dados da fração de encurtamento, em porcentagem,

dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO

(DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

pré pós pré pós pré pós pré pós

1 22 22 22 25 16 13 17 20

2 22 22 22 25 12 14 13 17

3 20 23 22 24 13 13 16 18

4 23 22 22 25 14 15 14 20

5 17 22 21 15 13 15 13 20

6 17 24 23 21 14 13 14 21

7 25 17 15 18 13 14 14 19

8 24 20 19 20 14 14 14 21

9 24 18 21 16 19 15 14 21

10 16 23 18 18

11 17 23 19 15

12 16 16

Média 22 21 21 21 15 16 15 19

Desvio

Padrão
3 2 2 4 2 4 2 2

Erro Padrão 1 1 1 1 1 1 1 1
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ANEXO XXVII – Tabela com os dados de expressão da SERCA2, em porcentagem

do controle, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr),

á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 1.34 0.88 0.87 1.18

2 0.83 1.00 0.90 1.11

3 0.73 1.08 0.88 1.23

4 0.88 1.42 0.65 1.07

5 0.94 1.45 0.80 1.39

6 0.94 0.90

7 1.24 0.80

8 1.10 0.60

9 0.99 0.59

10 1.00 0.87

Média 1.00 1.17 0.79 1.20

Desvio

Padrão 0.18 0.26 0.13 0.12

Erro Padrão 0.06 0.11 0.04 0.06
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ANEXO XXVIII – Tabela com os dados de expressão do PLB, em porcentagem do

controle, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-

ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 0.9 1.6 1.4 0.8

2 1.2 1.1 1.0 1.0

3 1.1 1.2 1.2 0.7

4 1.1 1.1 1.1 0.8

5 1.0 1.2 0.9 0.8

6 1.0 0.8 1.0

7 0.8 0.9 0.9

8 1.0 0.9

9 1.1 0.6

10 1.1 0.9

11 0.9 0.7

12 0.9

13 0.9

Média 1.00 1.12 0.94 0.81

Desvio

Padrão 0.12 0.26 0.21 0.13

Erro Padrão 0.04 0.10 0.06 0.06
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ANEXO XXIX – Tabela com os dados de expressão do NCX, em porcentagem do

controle, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-

ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 1.0 1.0 1.2 1.5

2 1.0 1.2 1.1 1.2

3 0.9 1.4 1.2 0.4

4 1.0 1.5 1.2 1.4

5 1.0 1.1 1.2 1.0

6 1.1 3.0 1.2

7 1.0 1.2

8 0.9 2.0

9 1.1 1.4

10 1.0 2.3

11 1.0 1.2

12 1.0 1.2

13 1.0 1.2

14 0.9 2.2

15 1.0

Média 1.00 1.24 1.56 1.12

Desvio

Padrão 0.04 0.17 0.59 0.41

Erro Padrão 0.01 0.08 0.16 0.17
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ANEXO XXX – Tabela com os dados de expressão do RyR2, em porcentagem do

controle, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-

ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 0.8 0.7 1.0 0.8

2 1.6 1.1 0.8 0.6

3 1.1 1.0 0.7 0.6

4 0.8 1.0 1.2 1.0

5 0.8 1.4 1.4

6 0.8 0.4 0.7

7 0.7 0.6

8 0.8 0.6

9 1.5

10 1.2

Média 1.00 0.98 0.92 0.79

Desvio Padrão 0.31 0.34 0.22 0.28

Erro Padrão 0.13 0.11 0.11 0.10
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ANEXO XXXI – Tabela com os dados de expressão do Fosfo-PLB-Ser16:PLB, em

porcentagem do controle, dos grupos controle (WT), controle

treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado

(DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 1.0 1.1 1.7 1.8

2 0.7 1.0 2.4 2.7

3 1.0 1.5 1.5 1.7

4 1.1 1.2 1.5 1.8

5 1.0 1.2 1.7

6 1.3 1.6

7 1.0 0.7

8 0.8

9 0.7

10 1.1

Média 1.00 1.22 1.30 1.92

Desvio

Padrão 0.19 0.21 0.55 0.42

Erro Padrão 0.07 0.11 0.17 0.19
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ANEXO XXXII – Tabela com os dados de expressão do Fosfo-PLB-Tre17:PLB, em

porcentagem do controle, dos grupos controle (WT), controle

treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado

(DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 0.8 2.3 1.2 3.5

2 0.8 1.9 1.4 3.7

3 0.8 2.4 1.1 2.2

4 0.6 1.2 0.9 2.5

5 0.9 2.0 0.9 2.3

6 0.8 3.1

7 0.9 4.6

8 0.8 3.0

9 0.8 2.0

10 1.5 2.3

11 1.5

Média 1.0 2.0 2.1 2.8

Desvio

Padrão 0.3 0.5 1.2 0.7

Erro Padrão 0.1 0.2 0.4 0.3
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ANEXO XXXIII – Tabela com os dados de expressão do Fosfo-RyR-Ser2809:RyR, em

porcentagem do controle, dos grupos controle (WT), controle

treinado (WTtr), á2A/2C-ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado

(DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 1.0 1.4 1.2 1.8

2 1.4 1.0 1.0 1.0

3 0.7 1.2 0.8 1.6

4 1.0 0.9 0.7 1.8

5 1.0 0.9 1.7

6 0.9 1.7 1.0

7 1.5 0.8

8 1.0 0.9

9 0.9

10 1.1

Média 1.0 1.1 0.9 1.3

Desvio

Padrão 0.2 0.3 0.2 0.4

Erro Padrão 0.1 0.1 0.1 0.2
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ANEXO XXXIV – Tabela com os dados de expressão da PP1, em porcentagem do

controle, dos grupos controle (WT), controle treinado (WTtr), á2A/2C-

ARKO (DKO) e á2A/2C-ARKO treinado (DKOtr).
WT WTtr DKO DKOtr

1 1.0 1.0 1.7 1.4

2 1.0 1.2 1.5 1.2

3 1.1 0.8 1.4 1.1

4 1.0 1.1 1.6 1.5

5 0.9 1.2 1.8 1.2

6 1.0 1.0 1.4 1.1

7 1.1 1.5 1.5

8 0.9 1.8 1.7

9 1.0 1.0

10 1.1 1.8

11 1.9

Média 1.00 1.28 1.57 1.23

Desvio

Padrão 0.08 0.38 0.16 0.15

Erro Padrão 0.03 0.12 0.05 0.06
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