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RESUMO

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO NO RELAXAMENTO AÓRTICO DE
RATOS E NO CONTROLE DA BIODISPONIBILIDADE DO ÓXIDO NÍTRICO

Autor: LEONARDO YUJI TANAKA
Orientador: PROF. DR. PAULO RIZZO RAMIRES

O presente estudo avaliou o efeito do exercício físico aeróbico na função vasomotora
dependente do endotélio em aorta de ratos bem como os mecanismos envolvidos na
regulação da biodisponibilidade do NO. Para tanto, um grupo de animais foi
submetido a uma sessão de exercício (EX, n=17) enquanto o outro grupo
permaneceu em repouso (CT, n=18). Imediatamente após o exercício, os ratos de
ambos os grupos foram eutanasiados para a retirada da aorta torácica para análises
funcionais e bioquímicas. Resultados: observamos que o grupo exercitado
apresentou uma melhora no relaxamento dependente do endotélio com um efeito
máximo de 12%, sendo esse efeito relacionado a um aumento na ativação da eNOS.
Apesar de aumentar o NO, os animais do grupo EX apresentaram níveis aumentados
de superóxido (28%), efeito que foi associado à maior ativação do complexo
enzimático NAD(P)H oxidase. Além do superóxido, o peróxido de hidrogênio também
foi aumentado nos animais exercitados porém a maior produção de espécies reativas
de oxigênio não foi suficiente para causar um estresse oxidativo vascular. Esses
resultados demonstram que uma única sessão de exercício físico aeróbico é capaz
de

melhorar

a

vasodilatação

dependente

do

endotélio

por

aumentar

a

biodisponibilidade de NO e que a produção de espécies reativas oxigênio também
aumenta porém em níveis controlados .

Palavras-chave: exercício físico, vasodilatação, óxido nítrico, espécies reativas de
oxigênio
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ABSTRACT

EFFECTS OF ACUTE AEROBIC EXERCISE ON VASODILATION RESPONSE OF
RAT AORTA AND REGULATION OF NITRIC OXIDE BIOAVALABILITY

Author: LEONARDO YUJI TANAKA
Adviser: PROF. DR. PAULO RIZZO RAMIRES

The present study evaluated the effect of aerobic physical exercise on endotheliumdependent vasomotor function of rat aorta as well the mechanisms involved in nitric
oxide bioavalability control. One group of rats was submitted to one bout of exercise
(EX, n=17) while the other one was placed on the treadmill without running (CT,
n=18). Immediately after exercise both group were sacrificed and the thoracic aorta
was removed for functional and biochemical analysis. Results: we observed that EX
group showed an improvement on endothelium-dependent relaxation (12%) and it
was related to increase on eNOS activation. Despite increased nitric oxide levels, EX
group demonstrated higher superoxide production (28%) that was associated to
NAD(P)H oxidase activation. Additionally, hydrogen peroxide also increased in EX
group but the increase in reactive oxygen species was not enough to cause oxidative
stress. Theses results demonstrate that one bout of aerobic exercise can improve
endothelium-dependent vasodilation by increasing NO bioavalability, and that reactive
oxygen species also increases but in a controlled fashion.

Key words: physical exercise, vasodilation, nitric oxide, reactive oxygen species

