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PERFIL DE microRNAs NO CORAÇÃO DE CAMUNDONGOS TREINADOS E QUE
SUPEREXPRESSAM ECA2: PAPEL NO REMODELAMENTO CARDÍACO.

RESUMO
Autor: André C. Silveira
Orientadora: Edilamar M. Oliveira

A hipertrofia cardíaca é caracterizada como um aumento da massa cardíaca e
é considerada um mau prognóstico e está associada as diversas formas de
insuficiência cardíaca. No entanto, outra forma de resposta hipertrófica pode ser
gerada por meio do treinamento físico, o qual produz aumento proporcional da
espessura da parede, levando ao fenótipo conhecido como “coração de atleta”, onde
há uma preservação ou melhora na função cardíaca. Ambos fenótipos de
remodelamento cardíaco estão estritamente associados às vias canônicas e não
canônicas do sistema renina angiotensina (SRA). Estudo prévio do nosso grupo
demonstrou, que o treinamento físico aeróbio alterou a expressão de microRNAs
envolvidos na regulação do SRA, em especial na regulação da expressão das
enzimas chave deste sistema, a enzima conversora de angiotensina 1 (ECA) e enzima
conversora de angiotensina 2 (ECA2). Porém, ainda pouco se sabe sobre o papel dos
microRNAs na modulação do SRA local cardíaco em resposta ao treinamento físico.
O presente estudo teve como objetivo traçar o perfil de expressão de microRNAs entre
camundongos treinados e com superexpressão de ECA2 cardíaca. Nós utilizamos
para isso, camundongos da linhagem C57BL/6 divididos em três grupos
experimentais: 1) Sedentário 2) Grupo Treinado e com 3) superexpressão de ECA2
no coração. A superexpressão de ECA2 cardíaca resultou em aumento da massa
cardíaca e na alteração de 14 microRNAs em relação ao grupo controle e o
treinamento aeróbio embora não tenha apresentado alteração na massa cardíaca,
alterou 4 microRNAs em relação ao controle. Destes microRNAs, 3 microRNAs (133a-5p, -208a-3p e -215) foram confirmados por RT-qPCR. A busca por alvos
preditos destes microRNAs gerou uma lista de 418 genes que resultou em 24 vias de
sinalização via KEGG Pathway. Destas, atenção foi dada para as vias próhipertróficas de PI3K e MAPK que são conhecidas por participarem do remodelamento
cardíaco fisiológico e patológico.
Palavras chave: Sistema Renina- Angiotensina, Treinamento Físico, Hipertrofia Cardíaca.

MICRORNA PROFILE IN THE HEART OF MICE TRAINED
OVEREXPRESSING ECA2: ROLE IN CARDIAC REMODELING.

AND

ABSTRACT
Author: André C. Silveira
Professor: Edilamar M. Oliveira
Cardiac hypertrophy is characterized as an increase in heart mass and is
considered a poor prognostic sign, being associated with the various forms of heart
failure. However, another form of hypertrophic response can be generated through
physical training, which produces a proportional increase in wall thickness, leading to
the phenotype known as the "athlete's heart," where there is preservation or
improvement in cardiac function. Both phenotypes of cardiac remodeling are strictly
associated with the canonical and noncanonical pathways of the renin angiotensin
system (RAS). A previous study of our group demonstrated that aerobic physical
training altered the expression of microRNAs involved in the regulation of RAS,
especially in the regulation of the expression of the key enzymes of this system,
angiotensin converting enzyme 1 (ACE) and angiotensin converting enzyme 2 (ACE2).
However, little is known about the role of microRNAs in modulating cardiac local RAS
in response to physical training. The present study aimed to identify the expression
profile of microRNAs between trained mice and mice with overexpression of cardiac
ACE2. We used C57BL/6 lineage mice divided into three experimental groups: 1)
Sedentary 2) Trained Group and 3) overexpression of cardiac ACE2. The
overexpression of cardiac ACE2 resulted in an increase in cardiac mass and in the
alteration of 14 microRNAs in relation to the control group and the aerobic training,
although it did not present alterations in the cardiac mass, altered 4 microRNAs in
relation to the control. Of these microRNAs, 3 microRNAs (-133a-5p, -208a-3p and 215-5p) were confirmed by RT-qPCR. The search for predicted targets of these
microRNAs generated a list of 418 genes that resulted in 24 signaling pathways via
KEGG Pathway. Of these, attention was given to the pro-hypertrophic pathways of
PI3K and MAPK that are known to participate in physiological and pathological cardiac
remodeling.
Keywords: Renin-Angiotensin System, Physical Training, Cardiac Hypertrophy.
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1. INTRODUÇÃO

O treinamento físico aeróbio é responsável por promover diversas adaptações
cardiovasculares. Uma das respostas fenotípicas encontradas como resultado do
treinamento físico realizado cronicamente é a hipertrofia cardíaca, sendo uma
resposta adaptativa do miocárdio frente a uma sobrecarga hemodinâmica
intermitente. Esta hipertrofia como resposta ao treinamento físico ocorre de uma forma
intermitente, e é comumente conhecida como “coração de atleta”. Nesta, há aumento
da câmara cardíaca com aumento proporcional da parede, sem prejuízo ou até
melhora da função cardíaca (MCMULLEN; JENNINGS, 2007). No entanto, há outro
tipo de remodelamento cardíaco, quando causado por estímulos contínuos de
sobrecarga, que resulta em hipertrofia cardíaca com fenótipo patológico e tem sido
considerada um mau prognóstico, no qual o coração passa de um estado adaptativo
para um modo descompensado e progride até a insuficiência cardíaca. No entanto,
essas hipertrofias apresentam em comum a participação do sistema reninaangiotensina (SRA) (MEHTA; GRIENDLING, 2007).
Como revisado por Basso em 2001, o SRA clássico é um complexo sistema
hormonal que vem sendo amplamente estudado desde a sua descoberta há mais de
um século (BASSO; TERRAGNO, 2001). Desde então, muitos estudos mostram a
participação deste sistema na homeostase do sistema cardiovascular, apresentando
também ampla participação nas respostas metabólicas mediadas pelo exercício físico,
o qual tem sido amplamente estudado como medida não farmacológica na prevenção
de doenças crônicas como hipertensão, infarto do miocárdio, obesidade e diabetes, e
até mesmo na reversão do fenótipo patológico da hipertrofia cardíaca (AUGUSTO et
al., 2000; AVELAR et al., 2007; MCCOLLUM; GALLAGHER; ANN TALLANT, 2012;
ARNOLD et al., 2014; MOTTA-SANTOS et al., 2016)
O SRA canônico tem início com a clivagem do angiotensinogênio (Agt) pela
ação da enzima renina liberada pelas células justaglomerulares nos rins, formando
então o decapeptídeo Angiotensina I (Ang-I) que por sua vez é convertida pela ação
da ECA ao octapeptídeo Ang- II, o qual desempenha papel chave na homeostase
cardiovascular quando ligada ao receptor de angiotensina 1 (AT1) e angiotensina 2
(AT2). O receptor AT1 é um receptor acoplado a proteína G e é responsável pela
1

maioria das ações conhecidas de Ang-II, quando ligada ao receptor AT1 causa
vasoconstrição, retenção hídrica e ação pró-hipertrófica pela ativação da via de
MAPK/ERK1/2 (AUGUSTO et al., 2000; BASSO; TERRAGNO, 2001; FERREIRA et
al., 2011b). No entanto, quando Ang-II é ligada ao receptor AT2, esta desempenha
um papel antagônico ao de AT1, tendo um efeito cardioprotetor (PORRELLO;
DELBRIDGE; THOMAS, 2009). O receptor de AT2 também é acoplado a proteína G
e apresenta 34% de homologia com AT1 embora suas ações sejam distintas
(PORRELLO; DELBRIDGE; THOMAS, 2009). Sua expressão é relativamente alta
durante o desenvolvimento e declina no período pós-natal. Sendo ainda que no
miocárdio sua expressão é quase indetectável, mo entanto, diante de injurias
cardiovasculares como infarto sua expressão é aumentada (STECKELINGS et al.,
2010). Nas últimas décadas vem sendo amplamente estudada uma via alternativa do
SRA, que tem como produto biológico ativo a Ang- (1-7), essa formada principalmente
pela degradação da Ang-II pela ação da ECA2. Quando a Ang-(1-7) liga-se ao seu
receptor MAS acoplado a proteína G, desempenha um papel contra-regulatório ao do
eixo canônico de Ang-II (CRACKOWER et al., 2002; CHAPPELL, 2007; PEDERSEN
et al., 2011; PATEL et al., 2014).
Os componentes do SRA clássico e os de sua via alternativa já foram
detectados em diversos tecidos (PAUL; POYAN MEHR; KREUTZ, 2006). No tecido
cardíaco, estudos mostram que há ação deste sistema no processo de
remodelamento cardíaco, tanto para o fenótipo de hipertrofia cardíaca patológico
como fisiológico (PAUL; POYAN MEHR; KREUTZ, 2006; CHAPPELL, 2007;
OLIVEIRA et al., 2009). Estudo in vitro demonstrou que miócitos tratados com Ang-II
apresentaram fenótipo de hipertrofia e não miócitos (fibroblastos) apresentaram
aumento no número de células, além disso, foi demonstrado que a administração de
bloqueadores do receptor AT1 foram capazes de cessar estes efeitos deletérios
(SADOSHIMA; IZUMO, 1993). Por outro lado, estudos com modelos animais vêm
mostrando que a administração ou até mesmo a superexpressão de Ang- (1-7)
resultam em efeito cardioprotetor (GIANI et al., 2010; MCCOLLUM; GALLAGHER;
ANN TALLANT, 2012) MACHADO-SILVA et al., 2016; DARTORA DR, IRIGOYEN MC,
CASALI KR, MORAES-SILVA IC, BERTAGNOLLI M, BADER M, 2017).
Ainda, estudos mostram que o treinamento físico aeróbio e resistido é capaz
de modular os componentes tanto da via canônica quanto da via não canônica deste
2

sistema, servindo como uma importante ferramenta, inclusive no controle do processo
hipertrófico cardíaco (BARAUNA et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009; FERNANDES;
SOCI; OLIVEIRA, 2011; ZAMO et al., 2011). Além disso, estudos recentes têm
sugerido que o exercício pode regular a expressão de reguladores da expressão
gênica, os microRNAs, que tem como alvo componentes do SRA (FERNANDES et
al., 2015).
Os microRNAs são pequenos RNAs com aproximadamente 22 nucleotídeos,
que regulam negativamente a expressão de seus genes alvos (LEE et al., 2003). Eles
vêm sendo amplamente estudados por desempenhar importante papel na regulação
de processos patológicos e fisiológicos, inclusive no remodelamento cardíaco. Já é
bem descrito na literatura que o exercício físico é capaz de modular a expressão de
diversos microRNAs (FERNANDES et al., 2011; SOCI et al., 2011; GU et al., 2014).
Um estudo anterior de nosso grupo, demonstrou que a expressão de microRNAs
modulados com o treinamento físico regulam a expressão da ECA e ECA2, mostrando
que os microRNAs tem um papel fundamental na manutenção deste sistema e que
treinamento físico aeróbio pode ser uma terapia não farmacológica à normalização do
SRA (FERNANDES et al., 2011).
Desta forma, nossos objetivos no presente estudo são compreender quais os
mecanismos moleculares envolvidos na via do SRA não canônico no tecido cardíaco
em resposta ao exercício físico e também em animais transgênicos com
superexpressão de ECA2, uma vez que está enzima é um ponto chave para o eixo
não canônico. E assim, buscar microRNAs terapêuticos que tenham como alvo este
sistema ou que modulem sua resposta em outras vias de sinalização.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Efeito Cardioprotetor do Treinamento Físico
O treinamento físico, tanto aeróbio como resistido é responsável por
desencadear diversas adaptações que influenciam diretamente no sistema
cardiovascular (DE ANGELIS et al., 2004). Em estudos clássicos de Morris com
trabalhadores londrinos em 1953 foi mostrado que motoristas de ônibus de dois
3

andares tinham maior propensão à “trombose coronariana” se comparados aos
cobradores que necessitavam percorrer os dois andares do ônibus, sendo assim, mais
ativos. Estes achados demonstram que atividade física apresenta importante papel
cardioprotetivo (MORRIS; CRAWFORD, 1958). Assim, o exercício tem sido
importante ferramenta não farmacológica tanto na prevenção como na reversão de
fatores de risco para doenças cardiovasculares que resultam em fenótipo de
insuficiência cardíaca como a obesidade, hipertensão, infarto de miocárdio e diabetes
(FRISBEE et al., 2006; BUENO et al., 2010; BARRETTI et al., 2012; SHAH et al.,
2012).
Dentre as adaptações cardíacas ocorridas com o treinamento físico aeróbio a
ocorrência de bradicardia de repouso, em resposta ao aumento do tono vagal, de
diminuição da atividade nervosa simpática ou da diminuição da atividade intrínseca
cardíaca, é bem demonstrada e funciona como importante marcador de eficiência do
treinamento e melhora da função cardiovascular (DE ANGELIS et al., 2004;
MEDEIROS et al., 2004).
Outra adaptação recorrente do treinamento físico é o fenótipo conhecido como
“coração de atleta”, causado por um conjunto de alterações eletrocardiográficas e
ecocardiográficas que resultam de treinamento físico intenso ou prolongado, que
levam a hipertrofia dos cardiomiócitos, sem alteração ou com melhora na função
cardíaca (SHARMA, 2012).
Como apresentado em revisão de Vega RB e colaboradores, o coração tem
uma capacidade inata de identificar e distinguir os tipos de estresse a que é
submetido, sendo este dinâmico ou estático e se é patológico ou fisiológico (VEGA et
al., 2017). Assim, é bem demonstrado que o treinamento modula vias de sinalização
celular preferenciais levando a uma adaptação benéfica (MCMULLEN et al., 2004).
Além disso, vias ligadas ao metabolismo celular são atividas de formas distintas na
hipertrofia fisiológica e patológica, como revisado por Vega RB, é demonstrado um
importante papel do exercício na biogenese mitocondrial, sendo está correlacioanado
a melhora na capacidade oxidativa do coração, enquanto o coração com fenótipo
patológico apresenta um metabolismo glicolitico (VEGA et al., 2017).
Nas últimas décadas, vem sendo bem demonstrada a participação de
pequenas moléculas reguladoras negativas de expressão gênica, os microRNAs, nas
4

adaptações causadas pelo exercício no sistema cardiovascular (FERNANDES et al.,
2011; SOCI et al., 2011; EULALIO et al., 2012; BERNARDO et al., 2014; LIU et al.,
2015).

2.2 Hipertrofia Cardíaca
O coração apresenta alta plasticidade, podendo se remodelar em resposta a
diferentes demandas a ele imposta. Esta adaptabilidade é resultante de um
mecanismo protetor, onde o coração tenta reduzir o stress causado frente a uma
sobrecarga. Dependendo da intensidade e da continuidade deste estímulo, serão
geradas diferentes adaptações, sendo que a principal é uma resposta hipertrófica, que
leva a mudança no fenótipo cardíaco. Essa mudança no fenótipo é dependente da
natureza do estímulo, podendo gerar uma hipertrofia cardíaca fisiológica ou
patológica. A diferença destas hipertrofias está nas respostas moleculares e também
funcionais do miocárdio (HILL; OLSON, 2008).
A hipertrofia patológica resulta comumente de um mecanismo compensatório,
quando há uma sobrecarga crônica de trabalho imposta ao miocárdio. É bem descrito
na literatura que neste fenótipo de hipertrofia leva a passagem de um mecanismo
adaptativo compensatório para um estado descompensado que progride para
insuficiência cardíaca (GROSSMAN; JONES; MCLAURIN, 1975; ROTHERMEL et al.,
2005; WARING et al., 2014). Isto ocorre, por exemplo, em doenças crônicas como
hipertensão arterial, que leva há uma contínua e excessiva sobrecarga mecânica no
coração, ativando vias de sinalizações preferenciais, que resultam no remodelamento
cardíaco patológico (AVELAR et al., 2007). Este remodelamento é caracterizado pelo
aumento de componentes da matriz-extracelular e reprogramação da carga genética
fetal, ou seja, está associada a um aumento na expressão de genes que seriam
expressos em abundância no coração apenas durante o período embrionário: betamiosina de cadeia pesada (β- MCP), α- actina esquelética, além do fator natriurético
atrial (ANF), sendo assim, estes são considerados os principais marcadores
moleculares de hipertrofia cardíaca patológica (DE SIMONE et al., 1994;
FERNANDES et al., 2011; HASHIMOTO; FERNANDES; OLIVEIRA, 2011).
O estudo de Framingham, sobre coração, é o mais clássico estudo
epidemiológico, que busca compreender os maiores fatores de risco para o
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desenvolvimento de doenças cardiovasculares (OPPENHEIMER, 2010). Este estudo
que teve início em 1948 e que atualmente está em sua terceira geração, continua
apontando que um dos principais fatores de risco cardiovascular é a inatividade física.
Em estudo de Levy e colaboradores foi analisado o coração por ecocardiografia de
4976 pacientes deste estudo de Framingham (LEVY et al., 1988). Eles observaram
que o fenótipo de hipertrofia é mais frequente com o envelhecimento e aponta que
redução da pressão arterial e redução do peso corporal ajudam na prevenção e
regressão deste fenótipo (LEVY et al., 1988). Assim, o exercício físico surge como
uma forte terapia não farmacológica para esta patologia.
Conforme mencionado anteriormente, a hipertrofia cardíaca fisiológica por sua
vez, se mostra dependente do tipo de treinamento. Diante de diferentes intensidades
e/ou volumes de treinamento pode apresentar um padrão concêntrico ou excêntrico.
A concêntrica é geralmente causada por exercícios resistidos em que é exigida maior
sobrecarga pressórica levando a um elevado pico de tensão sistólica, ocasionando o
aumento da parede do ventrículo esquerdo (VE) com a adição de sarcômeros em
paralelo, entretanto, diferente da patológica a cavidade ventricular é preservada
(PLUIM et al., 2000). Já a hipertrofia fisiológica excêntrica, adiciona sarcômeros em
série, e consequente aumento no comprimento das miofibrilas. Esta é relacionada a
exercícios aeróbicos, como a corrida onde é exigida uma maior sobrecarga
volumétrica (BYE et al., 2008). Interessantemente, em estudo publicado em 2011 por
Boström e colaboradores é mostrado um importante papel do treinamento físico sobre
a plasticidade cardíaca, no qual a hipertrofia cardíaca fisiológica induzida pelo
treinamento físico leva a aumento de novos cardiomiócitos, sendo este mecanismo
regulado pelo fator de transcrição CEBPβ (CCAAT/ enhancer- binding protein beta)
(BOSTRÖM et al., 2011). Estes achados são de grande importância, uma vez que era
pensado que a capacidade proliferativa do coração era cessada no período pós-natal.
Um importante entreposto nas duas formas de hipertrofia é a participação do
SRA. Este possui grande importância neste processo de remodelamento cardíaco por
ativar vias de sinalização preferencias. Sendo que diversas terapias, inclusive o
treinamento físico mostram eficiência na modulação deste sistema para a prevenção
e até mesmo reversão do processo hipertrófico cardíaco patológico (MEHTA;
GRIENDLING, 2007).
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2.3 Sistema Renina Angiotensina
O SRA é um complexo sistema hormonal que desempenha importante papel
para fisiologia cardiovascular, principalmente pela sua regulação na pressão arterial e
volume homeostático (DZAU; BURT; PRATT, 1988).
No SRA canônico, a enzima renina é liberada pelas células justaglomerulares
nos rins. Esta enzima foi descrita pela primeira vez em 1898 quando Tigerstedt e seu
aluno, Bergman, analisando a influência do extrato renal de coelhos sobre a pressão
arterial, conseguiram detectar a presença de um componente pressórico que
denominaram de “renina” (MARKS; MAXWELL, 1898). Esta enzima é responsável por
hidrolizar o Agt, liberando a Ang-I, que por sua vez sofre a ação da ECA, convertendoa em um octapeptídeo biologicamente ativo conhecido como Ang-II, que se liga ao
receptor AT1, como foi descrito por Inagami e colaboradores (DE GASPARO, M.,
CATT, K. J., INAGAMI, T, WRIGHT, J. W. AND UNGER, 2000) e desencadeia assim
diversos efeitos como retenção de sódio, hídrica e vasoconstrição (AUGUSTO et al.,
2000). Ou ainda, pode ligar-se aos receptores AT2 acarretando em efeitos
antagônicos ao de AT1 (STECKELINGS et al., 2010).
A ECA foi descrita por Skeegs e colaboradores em estudo onde eles
apresentaram que neste sistema havia uma enzima além da renina, e que esta seria
capaz de converter “hypertensin I” em “hypertensin II” (SKEGGS; KAHN; SHUMWAY,
1956). Esta enzima foi denominada de ECA, tendo papel chave no SRA sendo a
responsável por formar seu produto biológico ativo. Após isso, começou uma grande
busca por terapias farmacológicas a fim de inibi-la para o controle da pressão arterial,
como revisado por Basso e Terragno em 2001 (BASSO; TERRAGNO, 2001).
Curiosamente, com o avanço das técnicas de biologia molecular e genética, foi
possível identificar polimorfismos no gene da ECA. O polimorfismo II/DD é
caracterizado pela inserção (alelo I) ou pela delação (alelo D) de 287 pares de base.
Indivíduos que apresentam no seu genótipo o alelo D apresentam maior quantidade
de ECA circulante, sendo que esta condição foi relacionada à maior propensão de
desenvolver hipertrofia cardíaca patológica (SAYED-TABATABAEI et al., 2006). No
entanto, Montgomery em editorial publicado na Heart em 1997 cita que os fatores
ambientais influenciam mais do que o genótipo para este fenótipo (MONTGOMERY,
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1997). Este polimorfismo também apresenta grande importância na resposta ao
treinamento físico.

No fenótipo de hipertrofia cardíaca fisiológica, os indivíduos

homozigotos DD são mais responsivos aos estímulos hipertróficos fisiológicos e
apresentam melhor desempenho para esporte de força e potência, enquanto os
homozigotos II apresentam melhor desempenho aeróbio (MONTGOMERY et al.,
1997, 1998).
Outro componente deste sistema que gerou inúmeros estudos a fim de buscar
tratamentos farmacológicos foram os receptores de Ang-II, sendo que terapias
inibitórias para o receptor AT1 já existem há mais de 20 anos (TIMMERMANS et al.,
1995, KASCHINA UNGER, 2003). Estes receptores de angiotensina apresentam
importante papel em diversos processos patológicos e fisiológicos. As maiores ações
de Ang-II são mediadas por dois subtipos de receptores de angiotensina, os
receptores AT1 e AT2. Estes são receptores acoplados à proteína-G com sete
domínios transmembrânicos e desempenham papeis independentes(TIMMERMANS
et al., 1995). O receptor AT1 é acoplado à proteína Gq, sendo assim,
preferencialmente ativa a fosfolipase C (FLPC) que desencadeia os principais efeitos
gerados pelo componente biológico ativo de SRA canônico, a Ang-II. Na literatura é
bem demonstrado que um destes efeitos é o processo hipertrófico, que comumente é
gerado pela ativação da via de sinalização da MAPK/ERK1/2 (mitogen-activated
protein kinase) responsável por efeitos como proliferação e crescimento celular
(LUZARDO et al., 2014). A ligação de Ang-II ao receptor AT1 também é responsável
por ativar fibroblastos aumentando assim componentes da matriz extracelular
(SADOSHIMA; IZUMO, 1993). Por outro lado, o receptor AT2 desempenha efeitos
antagônicos e independentes do AT1 (KASCHINA; UNGER, 2003). O receptor AT2
tem sua expressão relativamente alta durante o desenvolvimento e declina no período
pós-natal (PORRELLO; DELBRIDGE; THOMAS, 2009). Sendo ainda que no
miocárdio sua expressão é quase indetectável. No entanto, diante de injurias
cardiovasculares como infarto sua expressão é aumentada. Como revisado em 2015
por Mendoza- Torres, o receptor AT2 também pode ter a Angiotensina A e
Angiotensina- (1-9) como ligantes, não apenas a Ang-II.
Na hipertrofia cardíaca fisiológica, o receptor AT1 parece exercer um papel
chave, em trabalho de Barauna e colaboradores (2008) foi demonstrado que a inibição
deste receptor cessou o remodelamento cardíaco induzido por treinamento resistido
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(BARAUNA et al., 2008), ativado B-arrestina e a via de sinalização da PI3K-AKTmTOR e ERK 1/2, independente da ação sobre receptores de IGF-1 (MELO et al.,
2017).
Com os avanços nas técnicas de bioquímica e biologia molecular se tornou
possível à identificação de um novo eixo deste sistema, tendo uma ação antagônica
ao SRA canônico. Este SRA não-canônico tem como principal produto biológico ativo
a Ang-(1-7), que é formada pela ação da ECA2 (PAUL; POYAN MEHR; KREUTZ,
2006; CHAPPELL, 2007; PHYSIOLOGICAL; OF; RENIN, 2011; MCCOLLUM;
GALLAGHER; ANN TALLANT, 2012). Está enzima apresenta uma sequência de 40%
dos aminoácidos homólogos à ECA e é responsável principalmente em metabolizar
Ang-II para formação do heptapeptídeo Ang-(1-7), no entanto, há outro mecanismo
onde ela é capaz de remover o resíduo (Leu) da Ang-I convertendo-a em
Angiotensina-(1-9) (Ang-[1-9]) que é clivada à Ang-(1-7) (TIPNIS et al., 2000;
MENDOZA-TORRES et al., 2015). Ang-(1-7) quando ligada ao receptor MAS
desencadeia vias de sinalização com um papel chave em contra-regular os efeitos do
SRA canônico, levando à vasodilatação, efeito anti-fibrótico e anti-hipertrófico. A ECA2
se mostra um ponto chave neste sistema, uma vez que é necessária sua ação para a
formação dos produtos biológicos ativos. Está enzima foi descrita por Tipinis e
colaboradores em 2000. Porém, o mecanismo de ação foi descrito por Donoghue e
colaboradores. Nesta publicação ele demonstra que ECA2 é responsável por
hidrolisar a Leucina carboxi-terminal da Ang-I gerando assim Ang-(1-9) (DONOGHUE
et al., 2000).
Recentemente, estudos vêm demonstrando que a Ang-(1-9) desempenha um
papel cardioprotetor quando ligada ao receptor AT2 (OCARANZA et al., 2014). Esta
até então era descrita como um produto biológico inativo deste sistema. No entanto,
Ocaranza e colaboradores demonstraram que animais que foram infundidos

com

Ang-II combinada com Ang-(1-9) e com inibição do receptor AT1 apresentaram efeitos
anti-hipertrófico e anti-fibrótico independente de Ang-(1-7) (OCARANZA et al., 2014;
MENDOZA-TORRES et al., 2015).
Aumentando ainda mais o conhecimento sobre esta nova via, Lautner e
colaboradores (2013) publicaram a descoberta de mais um novo componente ativo
para SRA, a alamandina, detectada por espectrometria de massa. Esta possui papel
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similar à ação de Ang-(1-7) e é sintetizada pela ação de ECA2 clivando Angiotensina
A ou pela descarboxilação de Ang-(1-7) e tem suas ações mediadas pelo receptor
Mas-related GPCR, member D (MrgD) (LAUTNER et al., 2013).

Figura 1. Vias do SRA: ECA2 e peptídeos vasoativos. ECA, Enzima conversora de
Angiotensina; ECA2, Enzima conversora de angiotensina 2; AT2R, Receptor de
angiotensina 2; MasR, Mas receptor; MrgD, Mas-related G protein- coupled receptor
member D. Adaptado de (MENDOZA-TORRES et al., 2015).

2.4 Sistema Renina Angiotensina e Coração
Com o avanço das técnicas experimentais foi possível identificar RNAm dos
componentes de SRA em diversos tecidos, entre eles no coração. Em estudo de
Campbell em 1986, ele buscou em 17 tecidos diferentes à expressão de Agt, a fim de
determinar se havia um sistema local, uma vez que seria necessário Agt para
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formação de Ang-II (CAMPBELL; HABENER, 1986). Assim, foi possível identificar em
12 destes tecidos, dentre eles no átrio, embora não em altas concentrações. Em
estudo posterior ao de Campbell, de Dzau e colaboradores demonstraram que há
expressão de renina no cérebro e no coração, embora a concentração de Agt seja
muito superior a de renina (CAMPBELL; HABENER, 1986; DZAU et al., 1987). No
entanto, é consenso de que a síntese de renina é baixa e praticamente indetectável
no coração e que para viabilidade do SRA local, há um processo de captação de
renina circulante para o coração por difusão e através da ligação de receptores (DE
MELLO; DANSER, 2000).
Porém, em estudo de Pieruzzi (1995) foi demonstrado um aumento significante
de renina cardíaca em resposta a diferentes graus de insuficiência cardíaca,
mostrando assim que o desenvolvimento de insuficiência está correlacionado ao
aumento da atividade de SRA local (PIERUZZI; ABASSI; KEISER, 1995).
Ang-II, por sua vez, apresenta baixas concentrações no coração em condições
fisiológicas se comparado ao plasma. No entanto, estudos mostram a relação da AngII local desempenhando efeitos tróficos no coração, como a hipertrofia de
cardiomiócitos e aumento de fibrose (DE MELLO; DANSER, 2000).
Os receptores do SRA também desempenham papel importante na fisiologia
cardiovascular. Samyn (1998) demonstrou que a expressão cardíaca de AT1 é
inalterada durante o período fetal e neonatal, no entanto, o receptor AT2 apresenta
uma alta expressão no período fetal e tem sua expressão diminuída logo após o
nascimento, mostrando assim importante papel deste receptor no desenvolvimento
embrionário (SAMYN et al., 1998). Ainda, corroborando com a importância destes
receptores, estudos com animais knockout (KO) para o receptor AT1 demonstram que
frente a um estímulo patológico como infarto do miocárdio, estes animais possuem
menor desenvolvimento de hipertrofia cardíaca e aumento de sobrevida (HARADA et
al., 1999). Assim, vista a relação do SRA com o processo trófico no miocárdio,
diversos estudos mostram que a inibição da ECA e do receptor AT1 com uso de
fármacos é capaz de cessar o processo de remodelamento cardíaco (SADOSHIMA;
IZUMO, 1993; BARAUNA et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009).
O SRA não- canônico também tem seus principais componentes (Ang- (1-7)/
ECA2/MAS) detectados localmente no coração (BADER, 2010). Muitos estudos vêm
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mostrando que Ang-(1-7) via seu receptor desempenha uma ação local
cardioprotetora, melhorando a função cardíaca com diminuição do conteúdo fibrótico
e prevenindo hipertrofia cardíaca patológica, além disso, também é demonstrado que
a deleção do receptor MAS causa aumento de fibrose cardíaca (SANTOS et al., 2003;
PAUL; POYAN MEHR; KREUTZ, 2006; MERCURE et al., 2008; IWAI; HORIUCHI,
2009; OLIVEIRA et al., 2009; BADER, 2010; DIAS-PEIXOTO et al., 2012; GAVA et al.,
2012).
Uma vez que há um componente biológico com expressão local capaz de
contra regular os efeitos prejudiciais do SRA canônico, o qual já foi demonstrado ter
participação local na progressão de insuficiência cardíaca, abre-se uma nova busca
por terapias (PIERUZZI; ABASSI; KEISER, 1995). No entanto, a administração de
componentes deste SRA não canônico, como a Ang-(1-7) como terapia ainda causa
algumas controvérsias (MERCURE et al., 2008). A literatura lista diversos efeitos da
Ang-(1-7) na prevenção do processo de remodelamento cardíaco patológico, como
em estudo de Giani e colaboradores (2010), que mostrou que a administração crônica
de Ang-(1-7) preveniu o processo de hipertrofia cardíaca e aumento da fibrose
cardíaca em ratos submetidos a uma sobrecarga de frutose (GIANI et al., 2010).
Corroborando com estes achados, em estudo de McCollum LT e colaboradores
(2011), mostraram que ratos infundidos com Ang-II com co-infusão de Ang-(1-7)
tiveram atenuação no processo de remodelamento cardíaco patológico quando
comparado ao grupo que foi tratado apenas com Ang-II (MCCOLLUM; GALLAGHER;
ANN TALLANT, 2012). Porém, apesar dos diversos estudos que mostram a
administração de Ang-(1-7) com seus efeitos cardioprotetores, também há estudos
que mostram que a superexpressão de outros componentes deste eixo podem ter
efeitos deletérios como arritmias e morte súbita, além disso, podendo levar ao
aumento de NADPH oxidase, mostrando um possível aumento no estresse oxidativo
(DONOGHUE et al., 2000; LO et al., 2013). Contrapondo-se e endossando o efeito
cardioprotetor deste eixo não canônico, Ferreira AJ e colaboradores (2011)
demonstraram que este eixo (ACE-2/ Ang-(1-7) /Mas) está presente no nó-sinoatrial
de ratos saudáveis e que Ang-(1-7) desempenha importante papel arritmogênico em
animais frente à isquemia (FERREIRA et al., 2011a).
A ECA2 possui papel chave neste eixo não canônico e é altamente expressa
no coração. Estudos apontam que a superexpressão de ECA2, feita por meio de
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adenovírus, foi responsável por prevenir a hipertrofia cardíaca patológica induzida por
hipertensão e diminuir a fibrose cardíaca (CRACKOWER et al., 2002; DÍEZ-FREIRE
et al., 2006) e inibir a via de sinalização de MAPK/ERK1/2, cessando o processo
hipertrófico ativado pela interação de Ang-II com o seu receptor AT1(FERREIRA et
al., 2011b).

2.4 Sistema Renina Angiotensina e Exercício Físico
Muitos estudos mostram a participação do SRA na homeostase do sistema
cardiovascular, prevenindo o remodelamento cardíaco em diversas patologias. Ao
mesmo tempo, o exercício físico tem sido amplamente estudado como medida não
farmacológica na prevenção e reversão deste remodelamento em diversas patologias,
como hipertensão, obesidade, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca
(FERNANDES; SOCI; OLIVEIRA, 2011; SILVA et al., 2011; DIAS-PEIXOTO et al.,
2012).
Nosso grupo já demonstrou que o treinamento físico aeróbio, é capaz de
modular os componentes do SRA em diferentes estágios da hipertensão controlando
o remodelamento cardíaco patológico (ZAMO et al., 2011), o mesmo é visto em estudo
com modelo de ratos Zucker Obeso, estes animais apresentaram um aumento de
Ang-II cardíaca e o treinamento foi capaz de normalizar está expressão e prevenir a
hipertrofia cardíaca patológica (BARRETTI et al., 2012). Ainda, já demonstramos que
a hipertrofia cardíaca fisiológica, tanto por treinamento físico aeróbio como por
treinamento resistido também é regulada por componentes do SRA (BARAUNA et al.,
2008). Oliveira em estudo publicado em 2009, mostrou que animais com inibição de
componentes do SRA (Enalapril [inibidor de ECA]) e Losartan (inibidor do receptor
[AT1]), quando submetidos ao treinamento físico aeróbio de natação tinham
atenuação do remodelamento cardíaco fisiológico se comparados ao grupo que
apenas realizou treinamento físico aeróbio sem inibição de ECA ou do receptor AT1
(OLIVEIRA et al., 2009). Ainda, em estudo com treinamento resistido, Barauna
demonstrou que a expressão de Ang-II não apresentou nenhuma diferença
significante, no entanto, o receptor AT1estava significantemente aumentado nos
grupos treinados e sua inibição combinada com o preveniu o remodelamento
cardíaco, indicando que este receptor pode desempenhar um papel chave no fenótipo
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de hipertrofia cardíaca fisiológica em decorrência do treinamento resistido (BARAUNA
et al., 2005, 2008).
Recentemente, alguns estudos também têm investigado o papel do exercício
físico na regulação do sistema não canônico (Ang- [1-7]/ECA2/MAS). Estudos com
modelos animais demonstram que o treinamento físico é capaz de aumentar Ang-(17) assim como, a atividade de ECA2 e do receptor MAS, proporcionando melhora na
complacência vascular e prevenção no remodelamento cardíaco patológico,
mostrando o papel fundamental desta via alternativa do SRA para manutenção do
funcionamento fisiológico do miocárdio (DÍEZ-FREIRE et al., 2006; FILHO et al., 2008;
FERNANDES et al., 2011; DIAS-PEIXOTO et al., 2012; PATEL et al., 2014; SILVA et
al., 2015). Em 2014, estudo de Bertagnolli M demonstrou que a administração oral de
Ang-(1-7) produziu efeitos benéficos em ratos SHR, semelhantes aos benefícios
causados pelo treinamento físico (BERTAGNOLLI et al., 2014).
Em recente estudo de Motta-Santos e colaboradores, foi demonstrado que
animais KO para ECA2 apresentavam deficiência nas respostas causadas pela
atividade física voluntária em camundongos (MOTTA-SANTOS et al., 2016). Ainda, o
treinamento físico aeróbio de natação, em ratos, aumentou a expressão da ECA2 e a
concentração de Ang-(1-7) e diminuição de Ang-II local, no coração. Este estudo
também foi o primeiro a demonstrar a participação dos microRNAs na regulação da
expressão destes componentes do SRA com o treinamento físico (FERNANDES et
al., 2011).
2.5 microRNAs
Os microRNAs, são pequenos RNAs com uma sequência de aproximadamente
22 nucleotídeos, que regulam a expressão de seus genes alvo, inibindo a tradução do
RNAm ou degradando-o (LEE et al., 2003). Os microRNAs são transcritos
endogenamente pela ação da enzima RNA-Polimerase II, originando um transcrito
primário chamado pri-microRNA, este pri-microRNA apresenta uma longa sequência
de nucleotídeos até ser clivado pela Ribonuclease III conhecida como DROSHA (LEE
et al., 2003). Após essa clivagem é formado um pré-microRNA, com aproximadamente
60-70 nucleotídeos, que é exportado do núcleo para o citoplasma pela Exportina-5
(LEE et al., 2003). No citoplasma o pré-microRNA sofre ação da enzima Dicer,
clivando-o à 19-22 nucleotídeos (LEE et al., 2003). A enzima Dicer ainda carreia o
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pré-microRNA ao complexo RISC (RNA induced silence complex), onde uma das fitas
do microRNA se liga ao complexo RISC (LEE et al., 2003). Como parte do complexo
RISC, os microRNAs regulam negativamente a expressão gênica por meio de dois
mecanismos, a repressão translacional e clivagem do RNAm, que dependem do grau
de complementaridade entre o microRNA e seu RNAm alvo ( LEE et al., 2003;
GRUETER et al., 2012; van ROOJI et al. 2012).
Os microRNAs vem sendo amplamente estudados por apresentar importante
papel regulatório em diversos processos patológicos e fisiológicos (GRUETER et al.,
2012). No entanto, ainda são pouco elucidativos os estudos que mostram a
participação de microRNAs atuando especificamente sobre componentes da via nãocanônica do SRA e doenças cardiovasculares.
Por fim, muitos estudos têm demonstrado a eficácia do treinamento físico em
modular a expressão de diversos microRNAs, regulando seus genes alvos em
processos patológicos e fisiológicos, como angiogênese, hipertensão, hipertrofia
cardíaca, obesidade e infarto do miocárdio. Portanto, o treinamento físico é um
importante agente terapêutico não farmacológico para prevenção e reversão de
processos patológicos (MCMULLEN; JENNINGS, 2007; FERNANDES; SOCI;
OLIVEIRA, 2011; SOCI et al., 2011; MELO et al., 2014).

2.7 Sistema Renina Angiotensina e microRNAs
Diversas terapias farmacológicas visando modular componentes do SRA vêm
sendo descritas há décadas, por exemplo, inibição dos seus receptores
(TIMMERMANS et al., 1995). Com a descoberta dos microRNAs abre-se um novo
campo de busca para terapias do controle deste sistema.
Recentemente, Diniz e colaboradores (2015) demonstraram que a hipertrofia
cardíaca causada por hipertireoidismo em ratos é induzida via receptor AT1, uma vez
que a inibição deste com o uso de fármaco Losartan preveniu este fenótipo hipertrófico
(DINIZ et al., 2015). Ainda, neste estudo foi demonstrado que este mecanismo
hipertrófico está relacionado com a expressão do microRNA-133a (DINIZ et al., 2015).
Este mesmo microRNA também é mostrado, no estudo de Rana e colaboradores
(2015)(RANA et al., 2015), que este junto com os microRNAs -1, -212 e -132 seriam
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possíveis candidatos há um efeito cardioprotetor em animais que apresentavam
doença renal.
Nosso grupo vem mostrando que o treinamento físico também é capaz de
modular a expressão de diversos microRNAs, que participam do processo de
remodelamento cardíaco (FERNANDES et al., 2015).
O efeito do treinamento físico e a expressão de microRNAs ligados ao SRA
cardíaco foi visto em estudo de Fernandes (FERNANDES et al., 2011), no qual os
autores mostraram que o treinamento físico aeróbio de natação em animais
normotensos causa modulação na expressão de de microRNAs que tem como alvo
componentes do SRA. A expressão dos microRNAs-27a e -27b foi aumentada nos
grupos treinados quando comparado ao grupo sedentário, enquanto a expressão de
seu alvo, a ECA, foi diminuída nestes grupos treinados (FERNANDES et al., 2011). O
mesmo foi observado para a expressão do microRNA-143, que foi diminuído nos
animais treinados, se opondo a expressão do seu alvo direto, a ECA2, que estava
aumentada nos grupos treinados em relação ao grupo sedentário. Este estudo de
Fernandes e colaboradores foi o primeiro estudo que demonstrou a participação dos
microRNAs e treinamento físico na regulação dos componentes do SRA canônico e
do não- canônico SRA [eixo ECA2/Ang-(1-7)] (FERNANDES et al., 2011).

3. JUSTIFICATIVA

A descoberta da ECA2 no ano 2000 abriu um novo capítulo na história do SRA,
o que claramente configura uma segunda via do sistema, do qual emergem a Ang-(17), ECA2 e o receptor MAS. A ECA2 desempenha papel chave neste eixo por gerar
um potente produto biológico ativo com função vasodilatadora e anti-fibrótica, a Ang
(1-7), por metabolizar a Ang-II. Desta forma, contrabalançando os efeitos
vasopressores da ECA mediados pela Ang-II.
Em 2011, nosso grupo demonstrou que os genes da ECA e ECA2 podem ser
regulados pelos microRNA-27a e -27b e pelo microRNA-143 (FERNANDES ET AL.,
2011), porém pouco se sabe sobre o efeito do treinamento físico na regulação de
outros microRNAs que interagem com o SRA. Estes resultados do nosso laboratório
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mostraram que estes microRNAs podem promover um balanço positivo na via de
formação do vasodilatador Ang-(1-7) em detrimento de uma via de vasoconstrição da
Ang-II. Diante das informações científicas disponíveis até o momento, é evidente que
a ECA2 é uma enzima chave para o remodelamento benéfico cardíaco, entretanto
ainda não existem estudos que mostrem o perfil de expressão dos microRNAs no
coração de animais que superexpressam ECA2.
Uma vez que o treinamento físico aeróbio promove aumento da ECA2 e
diversas outras moléculas no coração, comparar o perfil de microRNAs expressos
nesta condição com o perfil expresso em animais que superexpressam ECA2 no
coração pode possibilitar identificarmos um perfil de microRNAs terapêuticos para
doenças cardíacas.

4. HIPÓTESE

Uma vez que o treinamento físico aumenta os níveis de ECA2 e Ang-(1-7)
cardíaca e que este aumento parece estar relacionado ao fenótipo de hipertrofia
cardíaca, será investigado se a superexpressão de ECA2 cardíaca apresenta
adaptações cardíacas semelhantes as geradas pelo treinamento físico.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral
Traçar o perfil de expressão dos microRNAs em camundongos que superexpressam ECA2 cardíaca e comparar com o perfil de microRNAs expressos no
coração de camundongos submetidos ao treinamento físico aeróbio em esteira.

5.2 Objetivos Específicos
o Determinar e comparar o perfil de microRNAs expressos no coração dos
animais treinados com animais que super-expressam ECA2 cardíaca.
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o Confirmar por RT- qPCR os microRNAs diferencialmente expressos.
o Buscar por análise in silico possíveis alvos dos microRNAs
diferencialmente expressos selecionados e confirmados.
o Determinar a concentração cardíaca de componentes do SRA, por
HPLC
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6. MATERIAIS E MÉTODOS

6.1 Grupos Experimentais
Foram utilizados para este estudo camundongos da linhagem C57BL/6 com a
idade em torno de 100 a 120 dias. Os animais foram divididos em 3 grupos, cada um
com n=6: 1) grupo sedentário (SD); 2) grupo treinado (TR); 3) grupo com
superexpressão de ECA2 (ECA2+/+). Os animais foram identificados com marcação
na cauda e pesados semanalmente. Os animais submetidos ao treinamento em
esteira foram sacrificados 24 horas após a última sessão de exercício físico e todos
os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética da EEFEUSP sob o número
CEUA 01/2015.
Os corações dos animais com superexpressão de ECA2 foram provenientes,
do Laboratório do Prof. Dr. Eric Lazartigues, da School of Medicine do Health Science
Center da Louisiana State University, de New Orleans. Nós tivemos acesso somente
ao tecido cardíaco, cérebro e plasma desses animais. Nós não tivemos acesso à
esses tecidos preparados para realização de técnicas histológicas.

6.2 Protocolo de Treinamento
O treinamento do grupo TR foi realizado segundo o protocolo desenvolvido por
Ferreira e seus colaboradores (2007) em sistema de esteira. O treinamento teve
duração de 8 semanas sendo 5 sessões semanais com aumento progressivo do
tempo, chegando a 60 minutos, e aumento progressivo de sobrecarga de trabalho,
chegando a 60% da velocidade máxima conseguida no teste de exaustão que
corresponde a intensidade de máxima fase estável de lactato. Esse trabalho é
caracterizado como de moderada intensidade com predomínio de metabolismo
aeróbio (FERREIRA et al., 2007).

6.3 Avaliações das Respostas Hemodinâmicas
A pressão arterial sistólica (PA) e a frequência cardíaca foram aferidas após
período de treinamento físico, por pletismografia de cauda (sistema da KENT
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SCIENTIFIC RTBP1001 para ratos e camundongos, Litchfield, USA) nos grupos de
animais.
Para que fossem realizadas estas medidas os animais passaram uma semana
de ambientação com a técnica de medida. Durante as medidas os animais estavam
acordados, em repouso e com restrição de movimentos.
O equipamento de registro da PAS de cauda consiste em um manguito de
borracha que é adaptado a região proximal da cauda, que está ligado ao pletismógrafo
para insuflar e desinflar gradualmente o manguito de 1 a 250/300mmHg. Numa região
mais proximal da cauda é acoplado um transdutor de pulso pneumático para detecção
dos sinais de passagem da onda de pulso de PA na artéria caudal e registrado no
sistema de aquisição de sinais. Os resultados foram expressos em mmHg.

6.4 Análise Histológica
Durante o sacrifício dos animais, parte do VE foi congelada em tissue tek e
armazenada em nitrogênio líquido para confecção de lâminas histológicas. Para
confecção destas, foram realizados cortes histológicos de 5µm. Os cortes foram
posteriormente corados com hematoxilina e eosina (HE). A imagem foi amplificada em
400x e os miócitos cardíacos com núcleos visíveis e membrana celular intacta foram
escolhidos para análise. Foi traçada uma reta entre uma membrana e outra passando
pelo núcleo da célula, sendo utilizada a distância em µm para quantificação. A análise
foi realizada por microscópio óptico associado a um sistema de análise de imagens
QuantimetLeica® (Leica, UK). No mínimo 10 campos visuais foram analisados por
animal.

6.5 Análises Bioquímicas e Moleculares
6.5.1 Obtenção do Plasma e Coleta do Tecido Cardíaco
Finalizado o prazo dos protocolos experimentais os animais foram sacrificados
por excesso de anestésico inalatório (isoflurano). Neste momento, amostras de
sangue foram coletadas para quantificar os peptídeos de angiotensina (angiotensina
I, angiotensina II, angiotensina 1-7) no plasma e coração, por HPLC e a atividade da
ECA e ECA2 no coração por fluorometria. Para quantificação dos peptídeos de
angiotensina no plasma, o sangue foi rapidamente coletado em micro tubos
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refrigerados contendo uma mistura de inibidores de protease (25 mmol EDTA
potássio; 0,44 mmol o-fenantrolina; 0,12mmol pepstatin A; 1 mmol ácido 4cloromercuribenzoato), que previne in vitro a produção e a degradação de peptídeos
de angiotensina. O coração foi removido da cavidade torácica e dissecado para
separar o VE e ventrículo direito (VD) e congelados em freezer -80ºC. A hipertrofia
cardíaca foi avaliada pesando-se o coração (peso úmido) e os resultados foram
expressos pela relação entre o peso da massa total cardíaca pelo peso corporal (mg/g)
e pelo comprimento da tíbia do animal (g/mm).
O sangue, mantido em gelo, foi centrifugado a 1.500g durante 10 minutos a
uma temperatura de 4°C. Após centrifugação, os sobrenadantes foram armazenados
a -80°C até a sua utilização, para determinação da atividade da ECA e ECA2, por
método fluorimétrico.

6.5.2 Determinação das Concentrações de Angiotensinas no plasma
A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (BIRD, 1989) foi
realizada em colaboração com a Profª Drª Dulce Elena Casarini, coordenadora do
Laboratório de Rim e Hormônios.
A extração das angiotensinas plasmáticas foi realizada através de colunas
Oasis C18 (Waters, MA, USA), previamente ativadas com metanol (5ml), hexano (5ml),
metanol (5ml) e água (10ml). Após ativação, as amostras foram aplicadas nas
colunas, lavadas com água e eluídas em etanol/ ácido acético/ água na proporção
90%/ 4%/ 6%. As frações eluídas foram liofilizadas e redissolvidas em 500µL de
veículo em fase A (5% acetonitrila em 0,1% ácido fosfórico) e filtradas em membranas
de 0,22mm para análise de cromatógrafo (HPLC, SHIMADZUSYSTEM, Japão). As
angiotensinas de cada amostra foram separadas em coluna de fase reversa ODS
Aquapor 300 (240x4,6mm), 7µL (Colunas Browlee, Perkin Elmer), usando um
gradiente de 5 a 35% de fase móvel B (95% de acetonitrila em 0,1% de ácido fosfórico)
sob um fluxo de 1,5ml.min-1 por 40min. As angiotensinas foram identificadas por
comparação com o tempo de retenção das amostras padrão de angiotensinas, e os
resultados expressos em pmol.ml-1 de plasma.
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6.5.3 Atividade da Enzima Citrato Sintase
A atividade da citrato sintase (CS) foi determinada por espectrofotômetro, no
sóleo, segundo ALP e colaboradores (ALP; NEWSHOLME; ZAMMIT, 1976). Está
enzima é usada como um marcador de atividade oxidativa no músculo para mostrar a
eficácia do protocolo de treinamento físico aeróbio através de parâmetros
bioquímicos. A atividade da enzima foi medida em homogeneizado de músculos
inteiros e a quantidade do complexo resultante de acetil-coA e oxaloacetato será
determinada em 412nm e 25ºC, em um intervalo de 10min. Atividade de CS foi
expressa em as μmol•ml−1•mg−1 de proteína.

6.5.4 microRNA Microarray
O VE (20- 35 mg de tecido) foi homogeneizado em 1mL de Trizol (Invitrogen)
em tubo de ensaio e transferido para micro tubo de 1,5 mL de volume. A extração do
RNA total seguiu as instruções do fabricante (Thermo Fisher Scientific). O RNA
precipitado foi lavado com etanol 70% para eliminar resíduos de fenol e sal, e
solubilizado em 20 µl de água tratada com dietil pirocarbonato livre de endonucleases
(DEPC). A concentração das amostras de RNA total foi quantificada usando o
espectrofotômetro NanoDrop (NanoDrop Technologies, USA), a qual variou entre 700
a 1000 ng/µl.
A plataforma de microarray foi realizada baseado no sistema microRNABase
Versão 17.0, com chip 3.0. O experimento foi realizado com os kits da companhia
AFFYMETRIX (USA), possibilitando assim a determinação de um perfil de expressão
dos microRNAs no coração dos três grupos experimentais.
Para a realização do microarray a amostra de RNA total extraída do VE foi
purificada e foi realizado o isolamento dos pequenos RNAs (microRNAs). Ambos
processos

foram

realizados

por

meio

de

um

kit

da

Ambion

(microRNAVanaTMmicroRNAisolation kit) seguindo as recomendações do fabricante.
Devido a isso foi necessário a utilização de um pool (3 amostras de VE para n=1
amostra) para a realização do microarray. Após o processo de purificação e
isolamento dos microRNAs, concentramos as amostras para que fosse possível obter
valores que ficassem entre 130 a 400 ng de microRNA presentes em um volume
máximo de 8 µl (concentração e volume especificados pelo fabricante para realização
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do microarray). Para a realização do microarray utilizamos uma concentração de 185
ng de microRNAs em 8 µl (n = 2 por grupo experimental).
O microRNAarray foi realizado utilizando o kit FlashTagTMBiotin HSR RNA
Labeling, que marca o RNA das amostras para a análise através do Affymetrix Gene
Chip microRNA Arrays. Inicialmente, foi feito o anelamento da cauda poli-a no RNA
total seguido da ligação com DNA marcado com biotina. Após essa primeira parte do
experimento, testamos através do ensaio de ELOSA se esse anelamento e a ligação
da biotina foram efetivos.
Após esses testes nas amostras de RNA, a hibridização foi realizada por
incubação dos chips, overnight, a 48oC, sob agitação. No chip, cada probe consiste
de um nucleotídeo modificado quimicamente que codifica segmentos complementares
ao microRNA alvo e um segmento espaçador de propilenglicol para estender o
segmento codificante a partir do substrato. Após a hibridização, os chips foram
submetidos a estação de lavagem para posterior detecção de fluoróforos específicos
para cada amostra. As detecções das imagens foram feitas utilizando um scanner
laser (Affimetrix, USA).
Os dados gerados foram analisados primeiramente subtraindo o background e
então normalizando os sinais para balancear as intensidades dos fluoróforos, de forma
que a razão da expressão diferencial pudesse ser calculada. Para isso foram
utilizados os softwares Expression Console para o controle de qualidade e
normalização dos chips e o Transcriptome Analysis Console (TAC) para obter os
valores de expressão (expressos em Log2) disponibilizados pela Affymetrix. O tipo de
análise utilizada pelo software TAC foi o Gene Level Differential Expression Analysis
para arraymicroRNA-3.0.

6.5.5 Análise da Expressão Gênica Utilizando qPCR após Transcrição Reversa
Para extração do RNA total, aproximadamente 40mg de tecido foram
homogeneizados com o reagente TRIZOL (Invitrogen, USA). O homogeneizado foi
transferido para tubos de 1,5mL e centrifugados por 5 minutos a 10.000rpm a 4oC. O
sobrenadante foi retirado e transferido para um novo tubo 1,5mL, onde foi adicionado
200µL de clorofórmio. Os tubos foram mantidos em temperatura ambiente por 10
minutos, e novamente centrifugados por 15min a 12.000rpm à 4 oC. Após a
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centrifugação, observou-se 3 fases, que consistiam no RNA, DNA e proteína
respectivamente. O RNA foi retirado e transferido para novos tubos. Em temperatura
ambiente, foi acrescentado 1mL de álcool isopropílico. Novamente, os tubos foram
centrifugados por 10min à 12.000rpm e 4oC. Foi observada a formação de um
precipitado. O sobrenadante foi retirado e a ele acrescentado 1mL de etanol 75% para
que o precipitado perdesse a aderência com o tubo. Os tubos foram centrifugados
novamente por 5min a 12.000rpm e 4oC. O etanol foi retirado dos tubos e, uma vez
seco, o precipitado foi ressuspenso em H2O DEPC, agitando os tubos para dissolvêlo. Para confirmação da qualidade do processo de extração, foi utilizada uma relação
RNA/DNA, determinada em espectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific,
EUA), entre os comprimentos de onda de 260 e 280nm, sendo somente utilizadas
amostras que atingissem o intervalo de 1,6 a 2,0nm. A partir disto, foi verificada a
integridade do RNA em gel de agarose 1% corado com Nancy- 520 (Sigma
#10171990).
A transcrição reversa (cDNA) foi confeccionada com RevertAidTM First Strand
cDNA synthesis kit (Fermentas, EUA). Para isso, 2µg de RNA total foram adicionados
num tubo contendo 0,5µg de oligo dT, 20uL de RiboLockTM RNAse inhibitor, 1mM de
dNTP mix, 200µL de RivertAidTM Reverse transcriptase, totalizando uma solução final
de 20µL (Fermentas, EUA), que foi incubada a 42ºC por uma hora e mais 10min a
70ºC para o término da transcrição reversa. A expressão do RNA mensageiro foi
avaliada por polimerase chain reaction (PCR) em tempo real, utilizando uma alíquota
de cDNA, primers específicos para os genes estudados e o marcador fluorescente
SYBR Green qPCR (Fermentas, EUA), que se liga à dupla-fita amplificada. Para os
microRNAs foi utilizada TaqMan MicroRNA Assays da Applied Biosystems
(#4373142).
Cada amostra foi analisada em duplicatas. Quantidades relativas da expressão
dos genes alvos nos grupos foram comparadas após a normalização dos valores de
ciclofilina para os genes e U6 para os microRNAs [mudança no limiar do ciclo(ΔCT)].
As mudanças na expressão de microRNA foram calculadas usando as diferenças nos
valores de ΔCT entre as duas amostras (ΔΔCT) e a equação 2 −ΔΔCT. Dados estão
expressos em porcentagem relacionada ao grupo SED (controle).

24

Tabela 1. Sequência dos primers utilizados para expressão gênica por RT- qPCR.

6.5.5 Quantificação da Expressão de Proteínas por Western Blot
Para quantificação da expressão de proteínas do SRA foi utilizada a técnica de
Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE), que consiste na migração de
moléculas com carga, numa solução tampão, decorrente da aplicação de um campo
elétrico no aparelho minigel, sendo que foram colocados 30ug de proteína por poço
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do gel (Mini Protean, BioRad, EUA). As proteínas foram transferidas para uma
membrana de nitrocelulose (American Biosciences, NJ, EUA). A membrana foi
incubada em solução contendo albumina e incubada com o anticorpo primário para
mouse anti-AT1 (ab9391- Abcam, USA), rabbit anti-AT2 (sc-9040, Santa Cruz, USA),
mouse anti-ECA (ab11734- Abcam, USA) e rabbit anti-ECA2 (sc-20998, Santa Cruz,
USA) , os quais se ligam à proteína que se pretende detectar, formando um complexo
anticorpo-proteína. Depois de lavar a membrana para remover o anticorpo não ligado,
ela foi exposta ao anticorpo secundário, direcionado à porções espécies-específicas
do anticorpo primário. As bandas existentes nas membranas incubadas foram
visualizadas através do uso do Kit para detecção por quimioluminescência. Para se
medir a intensidade das bandas nas auto-radiografias, as figuras obtidas por escaner
foram analisadas utilizando o programa de análise de densitometria óptica
ScionImage, fornecido gratuitamente pela NIH (USA) via internet. Os resultados foram
expressos em unidades arbitrárias (U.A.).

6.7 Predição Bioinformática para Análise in silico:
A análise de bioinformática, foi realizada inicialmente com uma busca para cada
microRNA através do programa microRNAWalk 2.0, afim de encontrar os genes
preditos como alvo para cada um dos microRNAs. Dos 10 programas de identificação
de alvos de microRNAs (sendo que obrigatoriamente este gene alvo deveria ser
predito pelo Targetscan e mais 6 dos outros 10 programas de busca utilizados:
microRNAWalk,

Microt4,

microRNAanda,

microRNAbridge,

microRNADB,

microRNAMap, Pictar2, RNA22 e Targetscan). Essa lista de microRNAs foi submetida
a base de dados biológicos do DAVID Bioinformatics resources 6.7 (Database for
Annotation, Visualization and Integrated Discovery), que através de uma análise
funcional (Functional Annotation Chart) utilizando a base de dados KEGG (Kyoto
Encyclopedia of Genes and Genomes) identificou os mais relevantes termos
biológicos associados com a lista.
Para analisarmos as diferenças entre os grupos avaliamos primeiramente os
microRNAs que tiveram sua expressão alterada no grupo controle (SED) quando
comparado ao grupo treinado (TR) e posteriormente fizemos uma comparação entre o
grupo SED vs. Grupo ECA2+/+, afim de encontrar os microRNAs que tinham mesmo padrão
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de expressão entre TR vs. ECA2+/+. Utilizamos como parâmetro de análise após a
realização da ANOVA (oneway) o valor de p < 0,05 e excluímos o corte realizado pelo
FoldChange < -2 ou > 2 como parâmetro, uma vez que esse critério excluiu quase todos
os microRNAs que foram encontrados diferencialmente expressos.

5.8 Análise Estatística
As variáveis dependentes foram analisadas por meio de ANOVA de 1 fator
(grupo: sedentário x treinado x superexpressão da enzima ECA2). O nível de
significância foi estabelecido com p<0,05. Comparações post-hoc foram realizadas
por meio do teste de Tukey. Os dados estão apresentados como média e erro padrão.
As análises foram feitas usando-se o programa GraphPad Prism6.
.
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7. RESULTADOS

7.1 Parâmetros de Treinamento
A Figura 2 mostra os parâmetros avaliados a partir dos testes máximos. O
primeiro teste (Teste 1) foi realizado no início do protocolo afim de inferir a máxima
fase estável de lactato para posterior realização do protocolo de treinamento físico
(FERREIRA et al., 2007). Após 4 semanas realizamos um novo teste para que
houvesse readequação da velocidade do treinamento, uma vez que os animais já
estariam adaptados (Teste 2). Ao final da 8ª semana foi realizado o terceiro e último
teste máximo afim de comparar as adaptações ocorridas com o treinamento físico de
corrida em esteira. Na Figura 2a temos uma representação da periodicidade em que
foram realizadas as sessões destes testes máximos.
Nas Figuras 2b, 2c e 2d mostram que o treinamento físico resultou em aumento
significante da distância percorrida, na velocidade e no tempo máximo de teste,
respectivamente, quando comparados os resultados do grupo treinado no teste 2 e
teste 3 em relação aos demais. Na distância percorrida, também se observa diferença
estatística significativa intragrupo quando comparamos teste 2 e teste 3 do grupo
treinado.
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FIGURA 2. Parâmetros avaliados a partir do teste máximo em esteira. Figura 2a)
representação esquemática da periodicidade da realização dos testes. Figura 2b) Distância
percorrida durante o teste máximo comparando Grupo sedentário (SED) vs. Grupo treinado
(TR). Figura 2c) Velocidade máxima atingida durante o teste máximo comparando Grupo
sedentário (SED) vs. Grupo treinado (TR). Figura 2d) Tempo máximo do teste máximo
comparando Grupo sedentário (SED) vs. Grupo treinado (TR). *p<0,0001 TR: Teste 2 e Teste
3 vs. SED: Teste 1, Teste 2, Teste 3. Тp<0,05 TR: Teste 2 vs. Teste 3.
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7.2 Medidas Morfométricas
A massa corporal dos animais foi medida semanalmente desde o início do
protocolo experimental. A figura 3 mostra os valores médios finais da massa corporal
dos animais sedentários (SED), treinados (TR) e com superexpressão da enzima
conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+). Observar-se que não houve diferença
estatística significativa entre os grupos.

FIGURA 3
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FIGURA 3. Massa corporal ao final do protocolo experimental. Grupos Sedentário (SED),
Treinado (TR) e com superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+).

7.3 Medidas Hemodinâmicas
Ao

final

do

protocolo

experimental,

foram

realizadas

as

medidas

hemodinâmicas de pressão arterial e frequência cardíaca por pletismografia de cauda
nos grupos SED e TR. A Figura 4a mostra os valores de pressão arterial sistólica,
onde não obtivemos diferenças estatísticas significativas quando comparado o grupo
treinado (TR) com o grupo sedentário (SED).
A frequência cardíaca foi avaliada a fim de demonstrar a eficácia do protocolo
de treinamento aeróbio empregado, uma vez que a bradicardia é uma importante
adaptação resultante do treinamento físico aeróbio. Na Figura 4b temos os valores
obtidos, os quais mostram que o treinamento foi eficiente diminuir a frequência
cardíaca de repouso.
30

FIGURA 4
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FIGURA 4. Parâmetros hemodinâmicos avaliados por pletismografia de cauda. Figura 4a)
Valores de pressão arterial sistólica comparando o grupo Treinado (TR) e grupo Sedentário
(SED). Figura 4b) Valores de frequência cardíaca de repouso comparando os grupos Treinado
(TR) e Sedentário (SED) **p<0,0001 vs. SED.

7.4 Hipertrofia Cardíaca
A hipertrofia cardíaca foi avaliada pela razão entre massa total do coração
corrigida pelo comprimento da tíbia, como mostra a Figura 5a. Os resultados mostram
aumento significante da massa do coração no grupo ECA2+/+, quando comparado aos
demais grupos (SED e TR). Na Figura 5b, observa-se a razão entre a massa total do
coração corrigida pela massa corporal. Os resultados mostram que houve um
aumento significante no grupo ECA2+/+ quando comparado aos grupos TR e SED.
Ainda, foi realizada análise histológica, pela técnica de HE, para avaliar o diâmetro
dos cardiomiócitos entre os grupos SED e TR, porém, não foram observadas
diferenças nesta análise. Na análise histológica não contamos com o grupo ECA2+/+
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pois não foi possível o envio das amostras preparadas para que pudéssemos realizar as
técnicas de confecção de lâminas histológicas.
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FIGURA 5. Análise da morfologia cardíaca dos animais sedentários (SED), treinados (TR) e
com superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+.). Figura 5a) Razão
entre a massa total do coração corrigido pelo comprimento da tíbia. Figura 5b) Razão entre a
massa total do coração corrigido pela massa corporal. Figura 5c) Diâmetro dos cardiomiócitos
avaliados pela técnica histológica de Hematoxilina e Eosina (HE). Figura 5d) Imagem
representativa dos cortes histológicos corados com HE aumento de 200x, flechas em amarelo
indicando cardiomiócitos. *p<0,0001 ECA2+/+ vs. SED e TR.

7.5 Análises Bioquímicas e Moleculares
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7.5.1 Citrato Sintase
A enzima citrato sintase é responsável pela primeira reação do ciclo de Krebs,
na qual há a condensação do Acetil-coA com Oxalacetato formando ácido cítrico (6C).
Devido ao seu papel chave no metabolismo aeróbio, está enzima tem sido utilizada
como importante marcador para demonstrar a adaptabilidade ao treinamento físico
aeróbio (ALP; NEWSHOLME; ZAMMIT, 1976). Assim, ao fim do protocolo de
treinamento físico aeróbio de corrida em esteira avaliamos a atividade desta enzima
no sóleo dos animais dos grupos SED e TR. Esta apresentou um aumento significante
de sua atividade no grupo submetido ao protocolo de treinamento, como pode ser
observado na Figura 6.

**

4

-1

-1

( n m o l /m i n . g p r o t e i n )

A tiv id a d e d a E n z im a C itr a to S in ta s e

FIGURA 6

3

2

1

0
S ED

TR

FIGURA 6. Avaliação da atividade da enzima citrato sintase no músculo sóleo dos grupos
sedentário (SED) e treinado (TR). **p<0,01 TR vs. SED.

7.5.2 Marcadores de Hipertrofia Cardíaca
Realizamos a expressão dos marcadores de hipertrofia cardíaca, afim de
identificar qual o fenótipo de hipertrofia cardíaca encontrado. Observar-se na Figura
7a que os marcadores de hipertrofia cardíaca β-MCP estava significativamente
diminuída no grupo ECA2+/+em relação ao grupo SED e TR. Na figura 7b observar-se
que houve diminuição da α-actina esquelética no grupo ECA2+/+ comparado ao grupo
SED e não foram encontradas diferenças significantes em relação ao ANF. Ainda,
podemos ver na Figura 7d, que o treinamento físico foi capaz de aumentar a
expressão gênica de α-MCP comparado aos grupos SED e ECA2+/+.
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FIGURA 7
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FIGURA 7. Expressão gênica dos marcadores de hipertrofia cardíaca. Figura 7a) expressão
gênica da beta-miosina de cadeia pesada (β-MCP) nos grupos sedentários (SED), treinados
(TR) e com superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+). Figura 7b)
Expressão gênica da alfa-actina esquelética (α-actina esquelética). Figura 7c) Expressão
gênica do fator natriurético atrial (ANF) Expressão gênica da alfa-miosina de cadeia pesada
(α-MCP). *p<0,01 TR vs. ECA2+. Тp<0,05 TR vs. SED.

7.5.3 Expressão Gênica do Colágeno IAI e Colágeno 3AI
A expressão dos genes de colágeno IAI e 3AI não foi alterada nos 3 grupos
experimentais, embora houvesse uma tendência estatística (p=0,09) para o aumento
de colágeno 3AI (Figura 8b) no grupo ECA2+/+ comparado ao grupo SED.
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FIGURA 8
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FIGURA 8. A) Expressão gênica do colágeno IAI e B) Expressão gênica do colágeno 3AI dos
animais sedentários (SED), treinados (TR) e com superexpressão da enzima conversora de
angiotensina 2 (ECA2+/+).

7.5.4 Expressão Gênica, Proteica e Atividade da enzima Conversora de Angiotensina
I (ECA)
A enzima conversora de angiotensina é responsável por clivar Ang-I à Ang-II.
A Figura 9a apresenta os valores obtidos da atividade da ECA no plasma, observa-se
que houve uma redução significante da atividade desta enzima no grupo treinado
quando comparado aos demais grupo (SED e ECA2+/+). Entretanto, não encontramos
diferenças significantes na expressão proteica, como mostrado na figura 9B, porém, há um
aumento estatisticamente significante na expressão gênica de ECA no grupo treinado em
relação à ECA2+/+.
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FIGURA 9
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FIGURA 9. Expressão Gênica da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) (A). Expressão
Proteíca de ECA (B). Atividade da enzima ECA no plasma (C). Blots representativos da ECA
(D) dos animais sedentários (SED), treinados (TR) e com superexpressão da enzima
conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+) Фp<0,001 TR vs. ECA2+/+. Тp<0,05 TR vs. SED ;
*p<0,01 TR vs. ECA2+.

7.5.5 Expressão Gênica, Proteica e Atividade da Enzima Conversora de Angiotensina
II (ECA2)
A

enzima

ECA2

tem

papel

chave

no

eixo

(Ang-(1-7)/ECA2/Mas)

contrabalanceando os efeitos do eixo clássico (Ang-II/ECA/AT1) do sistema renina
angiotensina clássico.
A Figura 10a mostra aumento estatisticamente significativo na expressão
gênica de ECA2 no grupo ECA2+/+ quando comparado a SED e TR. No entanto, não
tivemos diferenças estaticamente significativas na expressão proteica de ECA2 no
coração e nem atividade da ECA2 medida no plasma (Figura 10b, c e d).
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FIGURA 10. Expressão Gênica da Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2) (A).
Expressão Proteíca de ECA2 (B). Atividade da enzima ECA2 no plasma (C). Blots
representativos da ECA2 (D) dos animais sedentários (SED), treinados (TR) e com
superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+) Тp<0,05 ECA2+/+ vs. TR ;
*p<0,01 ECA2+/+ vs. SED.

7.5.6 High Performance Liquid Chromatography (HPLC) no Plasma.
A figura 11 mostra a quantificação dos peptídeos Ang- I, Ang-II, Ang-(1-7) e a
relação entre os níveis de Ang-II e Ang-(1-7) no plasma.
Os níveis de Ang-II diminuíram significativamente no grupo TR quando
comparado ao grupo SED (figura 11b). Na figura 11c mostra aumento estatisticamente
significativo de Ang- (1-7) no grupo ECA2+/+ em relação aos grupos SED e TR. Ainda,
a razão entre os níveis de Ang-II/ Ang- (1-7) foram diminuídos significativamente para
os grupos ECA2+/+ e TR comparados ao grupo sedentário.
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FIGURA 11. Quantificação dos peptídeos Ang- I, Ang-II, Ang-(1-7) e a relação entre os níveis
de Ang-II e Ang-(1-7) no plasma pela técnica de HPLC. Sedentários (SED), treinados (TR) e
com superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+). *p<0,01 TR vs. SED;
**p<0,01 ECA2+ vs. SED e TR.

7.5.7 Receptores do Sistema Renina Angiotensina.
A Figura 12a e b mostra a expressão gênica do receptor e expressão proteica
do receptor MAS1, respectivamente. No grupo ECA2 +/+ temos um aumento da
expressão gênica quando comparado aos grupos SED e TR, porém, não foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas na expressão proteica deste
receptor.
Nas figuras 12c e d, podemos observar que não foram encontradas diferenças
estatisticamente

significantes

na

expressão

dos

receptores

AT2

e

AT1,

respectivamente. Ainda, temos a representação dos blots nas figuras 12c, f e g.
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FIGURA 12. Expressão proteica por Western Blot do receptor MAS1 (A). Expressão gênica
do receptor MAS1 por RT-qPCR (B). Representação dos blots analisados para quantificação
protéica do receptor MAS1 (C). Expressão proteica do receptor AT1 (D). Expressão proteica
do receptor AT2 (E) Representação dos blots analisados para quantificação protéica do
receptor AT1 (F); Representação dos blots analisados para quantificação protéica do receptor
AT2 (G). Grupos (ECA2) dos animais sedentários (SED), treinados (TR) e com
superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+). &p<0,001 ECA2+/+ vs.
SED *p<0,01 ECA2+/+ vs. TR.
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7.5.8 MicroArray
A figura 13 mostra o Heat-Map hierárquico do microArray de microRNAs, o qual
foi obtido da análise dos resultados do scanner laser (Affymetrix, USA). Para
analisarmos as diferenças entre os grupos avaliamos primeiramente os microRNAs
que tiveram sua expressão alterada no grupo TR quando comparado ao grupo SED,
utilizando os parâmetros apresentados nos métodos. A partir desta análise,
encontramos 4 microRNAs que estavam diferencialmente expressos quando
comparados os perfis de expressão do grupo SED com o grupo TR.
Em seguida, realizamos a mesma análise para os animais ECA2+/+ e
encontramos 14 microRNAs diferencialmente expressos, quando comparado o grupo
SED com o ECA2+/+.
Na Figura 14 temos um gráfico de VENN e gráfico em barras com os
microRNAs aumentados e diminuídos para os grupos ECA2+/+ e TR comparados com
SED.
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FIGURA 13

FIGURA 13. Heat-Map hierárquico do microArray dos animais sedentários (SED), treinados
(TR) e com superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+) com p<0,05,
FDR<0,01 e Fold-Change = >2 e <-2.
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FIGURA 14
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FIGURA 14. MicroRNAs diferencialmente expressos nos grupos experimentais treinado (TR)
e com superexpressão da enzima conversora de angiotensina II (ECA2+/+) em relação ao
controle sedentário (SED). Figura 11a) MicroRNAs aumentados nos grupos experimentais
treinado (TR) e com superexpressão da enzima conversora de angiotensina II (ECA2+/+) em
relação ao controle sedentário (SED). Figura 11b) MicroRNAs diminuídos nos grupos
experimentais treinado (TR) e com superexpressão da enzima conversora de angiotensina II
(ECA2+/+) em relação ao controle sedentário (SED).
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6.6 RT- qPCR- Confirmação dos microRNas do Array
Após a análise do perfil de microRNAs encontrados pelo microArray no
ventrículo destes animais, foram selecionados para confirmação por RT-qPCR 15
microRNAs. Conforme verificado no microArray três microRNAs apresentaram
diminuição estatisticamente significativa (microRNAs -133a-5p, -215-5p e -208a-3p)
apresentados na figura 15.
O microRNA-34c-5p não foi utilizado por apresentar uma expressão muito baixa
ao ser analisado o resultado da confirmação por RT-qPCR.

FIGURA 15
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Figura 15. Expressão gênica dos microRNAs- 215-5p (A), -208a-3p (B) e -133a-5p (C) pela
técnica de RT- qPCR nos grupos: sedentário (SED), treinado (TR) e com superexpressão da
enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+) *p<0,01 ECA2+/+ vs.SED.
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7.7 MicroRNAs para análise de bioinformática
Após a confirmação dos microRNAs encontrados no microarray pela técnica de
RT- qPCR, 3 microRNAs foram confirmados, os mesmos estão demonstrados na
figura 15. Os demais microRNAs estão representados na Figura 1 e 1.1 dos
suplementos. Estes foram submetidos a uma análise funcional de bioinformática, onde
inicialmente foi feita uma busca para cada microRNA através do programa
microRNAWalk 2.0, afim de encontrar os genes preditos como alvo para cada um dos
microRNAs. Nesta busca foram estabelecidos alguns critérios que geraram um total
de 418 genes alvos preditos para os 3 microRNAs investigados nesse estudo, e que
estavam presentes em pelo menos 8 dos 10 programas de identificação de alvos de
microRNAs (sendo que obrigatoriamente este gene alvo deveria ser predito pelo
Targetscan e mais 7 dos outros 10 programas de busca utilizados: microRNAWalk,
Microt4, microRNAanda, microRNAbridge, microRNADB, microRNAMap, Pictar2,
RNA22 e Targetscan). Essa lista de genes alvo preditos para os três microRNAs
escolhidos foi então submetida a base de dados biológicos do DAVID Bioinformatics
resources 6.7 (Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery), que
através de uma análise funcional (Functiona lAnnotation Chart) utilizando a base de
dados KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) identificou os mais
relevantes termos biológicos associados com a lista.
Após esta busca, obtivemos 24 vias enriquecidas para nossa lista de genes,
todas as vias estão apresentadas na Tabela 2 na sessão suplementar. Na figura 16
apresentamos as duas vias de sinalização ligadas ao fenótipo de hipertrofia que
selecionamos para analisar os possíveis genes alvos para os microRNAs: -133a-5p, 208a-3p e -215-5p.
Ainda, submetemos estas vias de sinalização na plataforma online STRING
Protein-Protein Interaction Networks, onde podemos identificar a interação destes
genes dentro da lista. Utilizando o High confidence de minimum required interaction
score para identificar as interações que estão apresentadas na Imagem 1 e Imagem
2 e relacionadas aos respectivos microRNAs.
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FIGURA 16
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Figura 16. Genes alvos presentes nas Vias de sinalização de PI3K-AKT e MAPK para os microRNAs -133a-5p,
208a-3p e -215-5p selecionados no estudo. Via de sinalização de PI3K-Akt: Nras - Neuroblastoma ras oncogene;
Phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, beta polypeptide; CREB1- cAMP responsive element binding protein 1;
Lpar4 - Lysophosphatidic acid receptor 4; LPAR3- Lysophosphatidic acid receptor 3; GNG4- Guanine nucleotide
binding protein (G protein), gamma 4; PIK3R3- Phosphatidylinositol 3 kinase , regulatory subunit, polypeptide 3
(p55); KITL- Kit ligand; THBS4- Thrombospondin 4; F2R- Coagulation factor II (thrombin) receptor; IL6RAInterleukin 6 receptor; COL4A5- Collagen, type IV, alpha 5. Via de Sinalização de MAPK: NRAS- Neuroblastoma
ras oncogene; MAP3K2- Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2; TAOK1- TAO kinase 1; NLK- Nemo
like kinase; TGFBR2- Transforming growth factor, beta receptor II; NF1- Neurofibromatosis 1; PTPRR- Protein
tyrosine phosphatase, receptor type, R ; PRKACB- Protein kinase, cAMP dependent, catalytic, beta; MAP3K12Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12; STK3- Serine/threonine kinase

45

Imagem 1
miR-215-5p
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miR-215-5p

Interação entre genes alvos dos microRNAs -133a-5p, -208a-3p e -215-5p na via de
sinalização de PI3k-AKT.

Imagem 2
miR-215- 5p

miR-208a-3p

Interação entre genes alvos dos microRNAs -133a-5p, -208a-3p e -215-5p na via de
sinalização de MAPK.

7.8 Expressão Gênica dos Genes Alvo para os MicroRNAs -133a-5p, -208a-3p e -2155p
A figura 17 nos mostra os dados da expressão gênica para os genes validados
pela técnica de RT- qPCR das vias de sinalização de PI3K-AKT e MAPK. Como
resultado, apenas obtivemos diferença estatisticamente significativa no gene Pi3kr3,
que estava aumento no grupo TR em relação aos grupos SED e ECA2+/+.
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FIGURA 17
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Figura 17. Expressão gênica dos genes alvos preditos: Nras - Neuroblastoma ras oncogene;
Phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, beta polypeptide; PIK3R3- Phosphatidylinositol 3
kinase , regulatory subunit, polypeptide 3 (p55); KITL- Kit ligand; THBS4- Thrombospondin 4;
F2R- Coagulation factor II (thrombin) receptor; Via de Sinalização de MAPK: NRASNeuroblastoma ras oncogene; NF1- Neurofibromatosis 1; para os microRNAs- 215-5p, -208a3p e -133a-5p pela ténica de RT- qPCR nos grupos: sedentário (SED), treinado (TR) e com
superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+) *p<0,05 TR vs. ECA2+/+
e.SED.
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8. DISCUSSÃO

No presente estudo, foram utilizados animais com superexpressão da enzima
ECA2, enzima chave para o SRA não canônico e animais submetidos ao treinamento
físico aeróbio crônico em esteira. Uma vez que nosso grupo demonstrou que o
treinamento é capaz de modular componentes do SRA canônico e não-canônico,
assim como alguns microRNAs envolvidos neste processo, o objetivo deste estudo foi
traçar um perfil de expressão dos microRNAs, na busca de alvos relacionados ao
processo de remodelamento cardíaco. Embora apenas o grupo ECA2 +/+ tenha
apresentado diferença significativa no remodelamento cardíaco, o treinamento físico
realizado foi capaz de induzir diminuição na frequência cardíaca, aumento de α-MCP
e ainda tivemos uma melhora discreta na função diastólica, pela análise do pico de onda
E, analisado por ecocardiografia (Tabela 3 nos suplementos). Além disso, o treinamento
mostrou-se eficiente em diminuir razão Ang-II:Ang-(1-7) circulantes, assim como diminuir a
atividade de ECA plasmática. Com relação ao grupo ECA2+/+, demonstramos que a
expressão de ECA2 especificamente cardíaca é capaz de aumentar os níveis
circulantes de Ang-(1-7), podendo exercer um importante papel sistêmico está
modulação.
Após a análise do microArray e da confirmação dos microRNAs pela técnica de
RT-qPCR, nós identificamos três microRNAs que podem estar envolvidos no processo
de remodelamento cardíaco acarretado por modulações no SRA não canônico
resultantes da superexpressão da enzima chave ECA2, sendo eles os microRNAs 133a-5p, -208a-3p e -215-5p. Ainda, a partir das análises de bioinformática
identificamos genes alvos destes microRNAs que poderiam desempenhar papel
chave para que este remodelamento ocorra.
Identificamos o gene Phosphoinositide-3-Kinase Regulatory Subunit 3 (Pik3r3)
como um importante alvo para as adaptações cardíacas ocorridas com o treinamento
físico aeróbio. No entanto, não encontramos nenhum resultado estatisticamente
significativo deste gene nos animais com superexpressão de ECA2 cardíaca.
No presente estudo, encontramos uma forte correlação entre a expressão do
microRNA- 215-5p e o gene Pik3r3 sendo este um possível regulador das adaptações
cardíacas decorrentes do treinamento físico. No entanto, este resultado não foi o
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mesmo encontrado para o grupo com superexpressão de ECA2 cardíaca,
possivelmente por apresentar uma distinção na ativação de vias hipertróficas que
devem ser analisadas em estudos futuros.
Nós mostramos uma maior eficiência da capacidade física aeróbia associada a
maior tolerância à realização de esforço, avaliada pelo teste máximo em esteira. A
partir da realização do teste máximo, nós determinamos a máxima fase estável de
lactato, na qual os animais realizaram o protocolo de treinamento, sendo que esta foi
reajustada na metade do protocolo (4 semanas), onde já é possível notar diferenças
entre os grupos sedentário quando comparado ao grupo treinado. Ainda, a capacidade
de tolerância ao esforço foi reavaliada novamente em teste máximo no final do
protocolo (8 semanas). A partir destes testes nós podemos acompanhar que os
animais submetidos ao treinamento físico aeróbio tiveram um aumento no tempo de
realização do teste, na velocidade máxima atingida e na distância percorrida.
A melhora nestes parâmetros provavelmente está associada a uma melhora na
capacidade oxidativa do músculo esquelético, como demonstrado em estudos
anteriores (FERREIRA et al., 2007; BUENO et al., 2010; FERNANDES et al., 2011;
SOCI et al., 2011). Para comprovar esta melhora na capacidade oxidativa, nós
avaliamos a atividade da enzima citrato sintase, sendo esta uma enzima chave para
o metabolismo aeróbio (ALP; NEWSHOLME; ZAMMIT, 1976). Corroborando com
estudo anteriores, nós mostramos um aumento da atividade desta enzima no grupo
que realizou o treinamento físico aeróbio de esteira por 8 semanas.
Além destas adaptações funcionais e adaptações moleculares periféricas, o
treinamento físico aeróbio é capaz de produzir mudanças autonômicas melhorando a
função cardiovascular (MEDEIROS et al., 2004). Assim, um dos principais marcadores
de treinamento físico aeróbio é a bradicardia de repouso. Ao final do protocolo de
treinamento, nós realizamos as medidas hemodinâmicas por plestimografia de cauda
e encontramos diferenças significantes no grupo que realizou o treinamento físico
aeróbio de esteira em relação ao grupo sedentário.
Porém, não encontramos diferenças significantes ao medirmos a PA destes
animais. Este dado é condizente com a literatura, uma vez que a redução da PA em
resposta ao treinamento físico não é alterada em animais normotensos
(FERNANDES; SOCI; OLIVEIRA, 2011; HASHIMOTO; FERNANDES; OLIVEIRA,
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2011; SOCI et al., 2011). No entanto, a literatura mostra amplamente que o
treinamento físico é fator chave para o controle da hipertensão arterial (FORJAZ et al.,
2000).
Desde a descoberta dos primeiros componentes do SRA foi vista uma
importante relação com a pressão arterial e adaptações cardiovasculares. Tigerstedt
e Bergman em 1898 explicaram que a associação entre doença renal e hipertrofia
cardíaca era devido a uma substância vasoativa que induzia constrição dos vasos
(BASSO; TERRAGNO, 2001). Posteriormente foi possível detectar expressão de
componentes do SRA em diversos tecidos, inclusive no coração (DZAU et al., 1987).
No coração a expressão destes componentes parece exercer importante papel no
processo de remodelamento cardíaco, tanto em situações de estímulos patológicos
como por meio de estímulos fisiológicos como o exercício físico (BARAUNA et al.,
2008).
Com a descoberta do SRA não- canônico muitos estudos vêm apontando sua
importância na contra regulação do SRA canônico, inclusive controlando a hipertrofia
cardíaca patológica induzida pelo SRA clássico (ISHIYAMA et al., 2004; YAMAMOTO
et al., 2006; MERCURE et al., 2008; FERNANDES et al., 2011; MCCOLLUM;
GALLAGHER; ANN TALLANT, 2012; SHAH et al., 2012; BERTAGNOLLI et al., 2014;
OCARANZA et al., 2014).
No presente trabalho, somos o primeiro grupo a demonstrar que os níveis de
Ang-(1-7) plasmático está aumentado em camundongos com superexpressão de
ECA2+/+ cardíaca em relação aos grupos SED e TR. Infelizmente, não temos os dados
funcionais de pressão arterial e frequência cardíaca destes animais.
Estes resultados corroboram com dados anteriores de nosso grupo, o
treinamento levou à uma diminuição dos níveis plasmáticos de Ang-II (FERNANDES
et al., 2011). Além disso, no presente estudo, quando realizamos a razão entre os
níveis de Ang-II/Ang-(1-7), temos uma diminuição significativa em ECA2+/+ e TR
comparados ao grupo sedentário.
Ainda, no presente estudo, quando comparamos o grupo ECA2+/+ versus o
grupo controle e grupo treinado, nós encontramos um aumento da massa cardíaca,
tanto na razão massa cardíaca:massa corporal como na massa cardíaca:comprimento
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da tíbia. Muitos estudos têm demonstrado que a ECA2 contra regula os efeitos
hipertróficos do SRA canônico seguido de infarto de miocárdio e hipertensão arterial
(BURRELL et al., 2005; HUENTELMAN et al., 2005; DÍEZ-FREIRE et al., 2006;
YAMAMOTO et al., 2006; DER SARKISSIAN et al., 2008; FERREIRA et al., 2011b;
ZHANG et al., 2014). No entanto, alguns estudos têm sugerido que a superexpressão
crônica de ECA2 leva ao aumento de fibrose e disfunção cardíaca (MASSON et al.,
2016). Em estudo de Donoghue, foi demonstrado que a superexpresão de ECA2 no
coração levou a arritimias e morte súbita (DONOGHUE et al., 2003). Além disso,
Masson e colaboradores demonstraram que a superexpressão de ECA2 por 11
semanas levou ao um aumento exacerbado de fibrose cardíaca, sugerindo que a
superexpressão crônica talvez provoque efeitos deletérios no miocárdio (MASSON et
al., 2016).
Assim, para avaliar se esta hipertrofia seria acompanhada de um fenótipo de
hipertrofia cardíaca patológico realizamos a expressão gênica dos marcadores de
hipertrofia cardíaca patológica. Estes genes marcadores são expressos durante o
desenvolvimento embrionário do coração e começam a ser re-expressos durante o
processo de remodelamento patológico, mas não são expressos na hipertrofia
induzida pelo treinamento físico aeróbio (SOCI et al., 2011). No presente estudo,
houve diminuição significativa na expressão da α-actina esquelética e da β-MCP em
ECA2+/+ em relação aos grupos sedentário e treinado. Este achado sugere que há
uma

possível

ativação

de

vias

hipertróficas

preferenciais

induzida

pela

superexpressão de ECA2 que levam à um fenótipo de hipertrofia cardíaca mais
voltado à fisiológica como a induzida pelo treinamento. Interessantemente, a β-MCP
no grupo ECA2+/+ foi reduzida drasticamente comparada ao grupo controle. Nós
especulamos que possivelmente há um mecanismo cardioprotetor ligado à
superexpressão de ECA2 no coração via microRNA-208a-MED-13 (Mediator complex
subunit 13) regulando a expressão de β-MCP (GRUETER et al., 2012).
Ainda que nosso protocolo de treinamento utilizado no presente estudo não
tenha acarretado diminuição nos genes de reprogramação fetal, este dado vai de
encontro aos observados em estudos anteriores de nosso grupo, onde apenas o
treinamento de alta frequência acarretou em mudanças significantes na expressão
destes genes. No entanto, no presente estudo nós obtivemos um aumento da α-MCP
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como resultado do treinamento, sendo este um importante marcador do
remodelamento cardíaco fisiológico (FERNANDES et al., 2011; SOCI et al., 2011).
Além dos marcadores de hipertrofia, para determinar se este remodelamento
cardíaco encontrado apresentava um fenótipo mais próximo ao fisiológico, realizamos
a expressão dos genes de colágeno IAI e IIIAI que estão associados a diversas
desordens cardíacas. Não encontramos nenhuma diferença estatisticamente
significativa em relação a expressão do COLIAI que apresenta característica de
resistência à tensão (JUNQUEIRA LC e CARNEIRO J, 10ª Ed. 2004), ou seja,
possivelmente não havia uma sobrecarga crônica imposta ao coração destes animais.
No entanto, ao realizar a expressão do COLIIIAI encontramos uma forte tendência
estatística ao seu aumento no grupo ECA2, este colágeno tem como função à
manutenção da estrutura de órgãos expansíveis (JUNQUEIRA LC e CARNEIRO J,
10ª Ed. 2004) mostrando que possivelmente há um mecanismo indutor nestes animais
com superexpressão de ECA2 cardíaca ao fenótipo de hipertrofia cardíaca.
Tentando compreender os possíveis mecanismos moleculares que levaram à
hipertrofia cardíaca nestes animais transgênicos, foi demonstrado em estudo de
VELLOSO e colaboradores (1996) que há um cross-talk entre SRA e os receptores
de insulina (IRS), podendo estar associada ao desenvolvimento de diabetes e
doenças cardiovasculares (VELLOSO et al., 1996). Passados 10 anos e a
caracterização de uma nova via do SRA, Giani e colaboradores demonstraram que há
um cross-talk envolvendo o receptor MAS, os autores observaram que a infusão de
Ang-(1-7) estimulou a fosforilação de AKT e esta foi cessada com a administração do
agonista do receptor MAS, o A779 (GIANI et al., 2007). No presente estudo, vemos
que a expressão gênica do receptor MAS no coração estava aumentada no grupo
ECA2+/+ em relação ao grupo SED, sendo assim, levantamos a hipótese de que
possivelmente a superexpressão de ECA2 cardíaca, acarreta em modulação da via
não canônica do SRA, como podemos ver, com o aumento de Ang-(1-7) circulante,
assim, estimulando vias hipertróficas como a AKT/mTOR que estão envolvidas a um
remodelamento cardíaco com padrão mais próximo do fisiológico (porém, sabemos
que não exclusivamente).
Na busca por novos mecanismos moleculares envolvidos no fenótipo
encontrado, realizamos a técnica de microArray, buscando por microRNAs
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apresentassem um padrão de expressão similar tanto no grupo TR como no ECA2+/+
quando comparados ao grupo SED. Curiosamente, alguns dos microRNAs
encontrados nesta análise de varredura têm sido diretamente implicados no processo
de remodelamento cardíaco, com destaque aos microRNA-133a-5p e -208a-3p e 215-5p, que foram validados pela técnica de RT-qPCR (CARÈ et al., 2007; VAN
ROOIJ; OLSON, 2007). Estes microRNAs estavam diminuídos tanto no TR como no
ECA2+/+ quando comparados ao grupo SED.
O microRNA-133 é expresso abundantemente na musculatura cardíaca e
esquelética (CARÈ et al., 2007; RANA et al., 2015). Este microRNA tem sua expressão
diminuída tanto no remodelamento patológico como no fisiológico, mostrando um
importante papel regulador deste fenótipo. Alguns estudos têm apontando que a
superexpressão deste microRNA cessa o processo de remodelamento hipertrófico
(CARÈ et al., 2007). Nosso dado sobre a expressão deste microRNA, analisada pela
técnica microArray e confirmada por RT-qPCR, corroboram ao que é demonstrado na
literatura (SOCI et al., 2011).
O microRNA-208a é expresso exclusivamente no coração e é codificado pelo
íntron 27 do gene da α-miosina de cadeia pesada (α-MCP). No presente estudo, este
microRNA aparece significantemente diminuído quando avaliamos sua expressão
pela técnica de microArray e pela técnica de RT-qPCR. Está diminuição explicaria um
possível mecanismo da redução na expressão da proteína β-MCP. Uma vez que esta
proteína tem sua regulação feita de forma indireta pelo microRNA-208a via regulação
de MED-13 (GRUETER et al., 2012; SOCI et al., 2016). Estudo do grupo do professor
Olson demonstrou que animais KO para este microRNA não apresentam aumento
significante na expressão da β-MCP quando submetidos a constrição aórtica. Ainda,
este mecanismo de cardioproteção ocorre com participação do receptor tireoideano
(VAN ROOIJ et al., 2007).
O microRNA-215, tem sido implicado como promissor supressor tumoral, uma
vez que este alveja diretamente o gene AKT1 diminuindo processo de proliferação em
câncer de mama (YAO J, ZHANG P, LI J, 2017). No entanto, poucos estudos têm
mostrado a participação do microRNA-215 no coração. Em estudo de Wang J
publicado em 2014, este microRNA foi um dos quatro microRNAs identificados
aumentados na circulação de pacientes com doença coronariana atípica, podendo
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servir como importante biomarcador para esta desordem cardíaca. No presente
estudo a diminuição da expressão deste microRNA no tecido cardíaco pode ser um
indicativo do papel cardioprotetor tanto do treinamento físico aeróbio como da
superexpressão de ECA2 cardíaca (WANG et al., 2014).
Após a confirmação destes três microRNAs pela técnica de RT-qPCR,
realizamos então uma busca por genes alvos preditos para estes microRNAs. A
análise in silico, como mostrado em nossos resultados, gerou uma lista de 418 genes
que foram submetidos a análise de bioinformática para buscar as vias de sinalização
enriquecida, que nos resultou em 24 vias de sinalização via KEGG PATHWAY (Tabela
2 suplementos).
Dentre as vias de sinalização enriquecidas, identificamos os genes presentes
nas vias PI3K/AKT e MAPK alvos para os três microRNAs selecionados. Realizamos
também a validação destes genes pela técnica de RT-qPCR, de dez genes
selecionados,

apenas

5

apresentaram

expressão

significativa

(-ΔΔCT<30).

Interessantemente, encontramos o gene Pik3r3, pertencente a via de PI3K/ AKT, com
sua expressão aumentada no grupo TR em relação aos grupos SED e ECA2+/+, sendo
este gene alvo predito para o microRNA-215-5p. Este gene nos despertou bastante
interesse, pois, como revisado por Oudit GY e Penninger JM em 2009, as
Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) são enzimas classificadas pela especificidade de
seus substratos, modo de ativação e estrutura molecular (OUDIT; PENNINGER,
2009). As PI3Ks estão ligadas a diversos processos celulares como crescimento,
metabolismo e motilidade celular. A Pik3r3 pertence à classe IA sendo está uma
enzima heterodimérica composta de uma subunidade regulatória adaptadora junto à
uma subunidade catalítica (OUDIT; PENNINGER, 2009). A classe IA de PI3K são
geradas por produtos altamente homólogos p85α (pik3r1), p85β (pik3r2) e p55γ
(pik3r3) (OUDIT; PENNINGER, 2009). Está classe IA de PI3K tem como função lançar
o segundo mensageiro phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate (PIP3) que por sua
vez ativa a proteína serina-treonina kinase Akt (PKB) (OUDIT; PENNINGER, 2009).
Ainda, em estudo de Luo J publicado em 2005, é demonstrado que animas com
deleção da subunidade p85 apresentam um tamanho de coração reduzido, porém,
sem alterações na função cardíaca e na análise histológica do coração destes animais
(LUO et al., 2005). Ainda, neste mesmo estudo, foi demonstrado que quando
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submetidos ao treinamento aeróbio de natação, estes animais knockout para p85 tem
o remodelamento cardíaco fisiológico cessado (LUO et al., 2005). Em 2015, Li e
colaboradores demonstraram um importante papel de Pik3r3 no controle de
proliferação de células musculares lisas na carótida de animais submetidos a injuria
por balão (LI et al., 2015). No presente estudo, este gene parece aumentado no grupo
TR em relação ao grupo SED, apresentando correlação negativa com a expressão do
microRNA-215-5p que a tem como alvo predito. Infelizmente, embora haja uma
diminuição deste microRNA também no grupo ECA2+/+ em relação ao grupo SED, não
tivemos resultados estatisticamente significativo em relação a expressão do gene
Pik3r3 quando comparado ao grupo sedentário. No entanto, não realizamos nenhuma
análise de causa e efeito, como a modulação deste microRNA para determinar a
efetividade deste em controlar a expressão gênica de Pi3kr3.
Além do Pi3kr3, conseguimos obter expressão significativa por RT-qPCR dos
genes da via de PI3K/Akt: F2R e Pi3kcb e da via de sinalização de MAPK os genes:
Nf1 e Nras, no entanto, para estes genes não foram encontradas nenhuma diferença
estatisticamente significante.

9. CONCLUSÃO
Tanto o treinamento físico aeróbio como a superexpressão de ECA2 cardíaca
acarretam na modulação de componentes circulantes de RAS. Além disso, ambos
tiveram diferenças na expressão de uma série de microRNAs, no entanto, os
mecanismos moleculares das adaptações cardíacas decorrentes desta modulação
gênica e do treinamento parecem ser distintos.

55

10. MATERIAL SUPLEMENTAR

Vias de sinalização
Genes
pValue
Fold Enrichment
HTLV-I infection
15
0,001
2.653.164.092.929.470
Progesterone-mediated oocyte maturation
8
0,002
4.521.560.875.613.140
Cholinergic synapse
9
0,002
3.916.351.953.102.980
Ubiquitin mediated proteolysis
10
0,002
3.462.815.107.203.730
Pathways in cancer
16
0,014
19.817.420.462.385.000
AMPK signaling pathway
8
0,014
30.974.472.140.027.000
Chronic myeloid leukemia
6
0,015
4.097.664.543.524.410
Oocyte meiosis
7
0,024
3.129.125.651.418.640
Endocytosis
12
0,025
21.225.312.743.435.800
Oxytocin signaling pathway
8
0,041
24.897.202.289.768.600
Estrogen signaling pathway
6
0,048
30.105.290.523.852.800
Protein processing in endoplasmic reticulum
8
0,054
23.415.225.962.996.600
Vasopressin-regulated water reabsorption
4
0,055
4.574.137.164.864.460
Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells
7
0,060
2.494.230.591.710.510
Rap1 signaling pathway
9
0,068
20.679.802.369.188.600
MAPK signaling pathway
10
0,070
1.943.556.305.228.970
Bacterial invasion of epithelial cells
5
0,073
31.520.496.488.649.300
Thyroid hormone signaling pathway
6
0,078
26.109.013.020.686.500
RNA degradation
5
0,084
2.998.291.129.408.100
Endometrial cancer
4
0,087
37.824.595.786.379.200
Viral carcinogenesis
9
0,096
19.157.912.151.542.700
PI3K-Akt signaling pathway
12
0,098
16.810.931.460.612.900
ErbB signaling pathway
5
0,099
2.825.975.547.258.210
GABAergic synapse
5
0,099
2.825.975.547.258.210
Tabela 2. Via de enriquecidos para a lista de genes-alvo preditos para os 3
selecionados no estudo.

FDR
17.978.616.064.247.600
2.266.969.693.146.910
24.658.251.123.008.200
281.317.617.309.893
164.053.664.716.878
1.655.817.707.290.790
1.727.384.089.042.520
2.610.136.940.267.640
27.321.841.229.080.400
4.082.551.237.959.220
46.193.309.304.907.200
50.070.368.350.826.700
5.133.542.711.548.030
544.644.054.499.979
588.795.654.204.155
6.012.800.182.043.050
61.362.329.777.683.300
6.426.102.715.528.440
6.685.781.405.684.880
6.843.455.501.740.220
7.188.986.519.286.420
7.278.986.870.922.850
7.313.731.094.620.130
7.313.731.094.620.130
microRNAs
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Parâmetros Ecocardiográficos

Grupos
SED

TR

p-value

FE (%)

80±1,22

79±3,52

ns

DsVE (mm)

1,83±0,11

2,00±0,07

ns

DdVE (mm)

3,12±0,24

3,31±0,10

ns

Septo (mm)

1,01±0,06

1,10±0,07

ns

E (m/s)

0,63±0,03

0,75±0,02*

*0,0061

A (m/s)

0,3±0,03

0,37±0,03

ns

E/A (m/s)

2,04±0,21

2,12±0,13

ns

0,71±0,02

0,71±0,01

ns

Função Sistólica

Função Diastólica

Hipertrofia Cardíaca
Massa (g)

Tabela 4. Característica ecocardiográficas do ventrículo esquerdo dos animais sedentários
(SED) e treinados (TR) em repouso. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FE); Diâmetro
diastólico (DdVE) e Sistólico (DsVE), espessura do septo em diástole (Septo); Relação entre
o pico de velocidade de entrada das ondas E e A no fluxo de entrada ventricular (E/A); Massa
cardíaca (massa). *p< 0,01 TR vs. SED.
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Figura 1 suplementar. Expressão gênica dos microRNAs- 199b-5p (A), -299 (B), -652 (C) 504 (D), -154 (E), -411 (F), -124a-3p e 327 pela ténica de RT- qPCR nos grupos: sedentário
(SED), treinado (TR) e com superexpressão da enzima conversora de angiotensina 2
(ECA2+/+).
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Figura 1.1 suplementar. Expressão gênica dos microRNAs- 671 (A), -208b(B) e -182 (C) pela
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enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2+/+) *p<0,01 ECA2+/+ vs.TR.
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