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RESUMO 

Gatto, Camila do Valle Gomes. Papel do treinamento físico aeróbico sobre o eixo CSE/ 

H2S/ miR-34c-3p no coração de ratos saudáveis e hipertensos.122f. Tese (Doutora em 

Ciências). Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2021. 

A hipertensão arterial (HA), associa-se à importantes alterações estruturais, 

funcionais e moleculares no coração, dentre elas, a hipertrofia cardíaca (HC) do tipo 

patológica. Por outro lado, o treinamento físico (TF) aeróbico está associado às 

adaptações cardiovasculares benéficas, incluindo a HC fisiológica. Portanto, o TF têm 

sido investigadoe utilizadocomo uma importante ferramenta terapêutica não-

farmacológica tanto para tratamento quanto prevenção nas doenças cardíacas. O sulfeto 

de hidrogênio (H2S), o mais recente gasotransmissor reconhecido, é produzido 

endogenamente nos tecidos, sendo a cistationina-gama liase (CSE), a principal enzima 

responsável pela sua síntese no coração, exercendo papel cardioprotetor no sistema 

cardiovascular. Recentes evidências demonstram que os efeitos protetores do H2S 

podem ser mediados pelos microRNAS (miRNAS) e vice-versa. Os miRNAs são uma 

nova classe de moléculas reguladoras de RNAs, conservados e não codificadores de 

proteína, e estão emergindo como potenciais alvos terapêuticos para as doenças 

cardiovasculares. Está bem estabelecido que os miRNAs são dinamicamente regulados 

pelo exercício físico. Neste sentido, publicações de nosso grupo de pesquisa já 

mostraram que dois protocolos de TF em natação (5x semana/10 semanas), promovem 

HC fisiológica no VE de ratas normotensas, a qual foi associada à melhora da função 

cardíaca. Os dois protocolos de treinamento (P1 e P2), diferem-se somente pelo volume, 

sendo o P1 de menor volume e o P2, maior volume de treino. Dados prévios de micro-

array (ainda não publicados) do nosso laboratório, realizados no VE destas ratas, 

mostrou uma pronunciada redução na expressão do miRNA-34c-3p nos grupos 

treinados, em comparação ao grupo controle, o que motivou o nosso estudo. Portanto, a 

proposta deste estudo treinamento físico aeróbico exerce seus efeitos benéficos e 

terapêuticos, por meio de regulação do eixo CSE/H2S/miR-34c-3p no coração, tanto em 

modelo de ratas saudáveis, como em modelo de ratos espontaneamente hipertensos 

(SHR). 



 
 

Para isso, este estudo foi dividido em duas etapas, onde na 1a etapa serão 

utilizadas ratas normotensas Wistar (10 semanas de vida) submetidas aos protocolos de 

TF aeróbico e no segundo utilizamos o modelo de ratos SHR que foram submetidos ao 

mesmo protocolo experimental. 

 

Palavras-chave: hipertrofia cardíaca; treinamento físico aeróbico; sulfeto de 

hidrogênio; microRNA;  

  



 
 

ABSTRACT 

Gatto, Camila do Valle Gomes. Papel do treinamento físico aeróbico sobre o eixo CSE/ 
H2S/ miR-34c-3p no coração de ratos saudáveis e hipertensos. 122 f. Tese (Doutora em 
Ciências). Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
2021. 
Arterial hypertension (AH) is associated with important structural, functional and 
molecular changes in the heart, including pathological cardiac hypertrophy (HC). On 
the other hand, aerobic physical training (ET) is associated with beneficial 
cardiovascular adaptations, including physiological GH. Therefore, TF has been 
investigated and used as an important non-pharmacological therapeutic tool for both the 
treatment and prevention of heart disease. Hydrogen sulfide (H2S), the most recent 
recognized gas transmitter, is produced endogenously in tissues, with cystathionine-
gamma lyase (CSE), the main enzyme responsible for its synthesis in the heart, playing 
a cardioprotective role in the cardiovascular system. Recent evidence demonstrates that 
the protective effects of H2S can be mediated by microRNAS (miRNAS) and vice 
versa. miRNAs are a new class of conserved, non-protein-coding RNA regulatory 
molecules and are emerging as potential therapeutic targets for cardiovascular disease. It 
is well established that miRNAs are dynamically regulated by exercise. In this sense, 
publications by our research group have already shown that two swimming TF 
protocols (5x week/10 weeks) promote physiological CH in the LV of normotensive 
rats, which was associated with improvement in cardiac function. The two training 
protocols (P1 and P2) differ only in terms of volume, with P1 having a smaller volume 
and P2 having a greater training volume. Previous micro-array data (not yet published) 
from our laboratory, performed in the LV of these rats, showed a pronounced reduction 
in the expression of miRNA-34c-3p in the trained groups, compared to the control 
group, which motivated our study. Therefore, the purpose of this study is aerobic 
exercise training exerts its beneficial and therapeutic effects, through regulation of the 
CSE/H2S/miR-34c-3p axis in the heart, both in a healthy rat model and in a 
spontaneously hypertensive rat model (SHR). ). 

For this, this study was divided into two stages, where in the 1st stage, normotensive 
Wistar rats (10 weeks of life) will be used, submitted to aerobic TF protocols, and in the 
second stage, we use the SHR rat model that were submitted to the same experimental 
protocol. 

 

Keywords: cardiac hypertrophy; aerobic physical training; hydrogen sulfide; 
microRNA;  
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SHR treinado (SHR-TR) n=7. Os dados estão expressos na forma de 
média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA Two-Way. 87 
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mercaptopyruvate sulfurtransferase, 3-MST (C), expressão de óxido 
nítrico sintase endotelial, eNOS (D). Grupo WYK sedentário (WYK-
SED), n=8; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=4; Grupo SHR 
sedentário (SHR-SED), n=8, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=7. 
Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram 
comparados por ANOVA Two-Way. *p<0,05, **p<0,01, 
***p<0,001,****p<0,0001 vs. grupo indicado. 88 

FIGURA 31 Expressão proteica da cistationina gama-liase, CSE (A), expressão proteica 
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1 INTRODUCÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 17 milhões de mortes 

anuais são atribuídas às doenças cardiovasculares (DCV) em todo o mundo.  Nesse sentido 

muitos medicamentos foram desenvolvidos e pesquisas foram realizadas para combater os 

efeitos nocivos das DCV. Destas mortes, cerca de 9,4 milhões estão relacionadas às 

complicações decorrentes da hipertensão (OMS, 2013), sendo que no Brasil, esta doença 

acomete mais de 30% da população (Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2020). A 

hipertensão possui causas multifatoriais (como por exemplo, fatores ambientais e genéticos) e 

é caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, 2020). Portanto, a hipertensão arterial é um importante problema de saúde 

pública mundial, justificando o grande interesse por parte dos cientistas com relação a este 

tema. Alguns dos mecanismos implicados na patogênese da hipertensão englobam a 

exacerbada estimulação do sistema nervoso simpático (SNS), superativação do sistema renina 

angiotensina-aldosterona, disfunção endotelial (NEVES et al., 2014), alta ingestão de sódio 

em longo prazo, deficiência de vasodilatadores e peptídeos natriuréticos e anormalidades nos 

vasos de resistência  (S. OPARIL, M. A. ZAMAN, 2003), levando a uma série de alterações 

funcionais, estruturais e moleculares no sistema cardiovascular. 

Um grande destaque atual da comunidade científica tem se voltado a uma molécula de 

sinalização gasosa, o sulfeto de hidrogênio (H2S), com importante ação vasodilatadora e 

diversos efeitos biológicos protetores em vários órgãos e tecidos (VAN DEN BORN, J. C. 

2016). Especificamente no sistema cardiovascular, o H2S exerce papel anti-apoptótico, anti-

inflamatório e pró-angiogênico, sendo, portanto, amplamente reconhecido como agente 

cardioprotetor para a maioria das desordens cardíacas (ZHANG et al., 2021). O H2S é 

produzido endogenamente de maneira tecido-específica, sendo a cistationina gama-liase 

(CSE), a enzima responsável por sua produção no coração (SHEN et al., 2015a). Há indícios 

que o H2S exerce papel positivo em proteger o coração contra a hipertrofia cardíaca (HC) 

patológica (SHEN et al., 2015a). Portanto, uma indução da hipertrofia patológica 

possivelmente associa-se a uma diminuição na concentração de H2S no miocárdio e no 

plasma. Em contrapartida, um aumento de expressão da CSE e H2S inibe a progressão desta 

hipertrofia (AHMAD et al., 2016) e reduz os níveis de angiotensina (II) no tecido cardíaco 

(HUANG et al., 2012), demonstrando seu importante papel protetor neste órgão (LU, 2021).  

Neste sentido, recentemente têm sido demonstrado que o exercício físico é capaz de 

modular o eixo CSE/H2S no coração. De fato, o treinamento físico (TF) aeróbico é capaz de 



20 
 

regular a produção de H2S através do aumento da expressão da CSE na aorta de ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) (GU et al., 2013) e no miocárdio de ratas 

ovariectomizadas (TANG et al., 2016), atenuando o remodelamento aórtico e diminuindo o 

status do estresse oxidativo no coração (GU et al., 2013)(TANG et al., 2016). No entanto, 

ainda não se sabe quais mecanismos estão envolvidos na modulação do complexo CSE/ H2S 

em resposta ao exercício físico. 

Recentes evidências também mostram que o H2S exerce seu papel pela regulação da 

expressão de microRNAs (miRNAs) e vice-versa(SHEN et al., 2015a). Por exemplo, o H2S 

inibe a hipertrofia dos cardiomiócitos hiper-regulando o miRNA-133a  (LIU et al., 2011) e 

leva a um aumento na expressão de Bcl-2, diminuindo a expressão do miR-1, por sua vez, 

protegendo os cardiomiócitos contra a apoptose durante a injúria/reperfusão (KANG et al., 

2014a). Os miRNAs estão envolvidos em diversos processos biológicos e sua desregulação 

está frequentemente associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (NEVES et 

al., 2014), sendo, portanto, alvejados como potenciais alvos terapêuticos. Já está bem 

estabelecido que os miRNAs são dinamicamente regulados pelo exercício (HENNING R, 

2021), e dados prévios (ainda não publicados) . Análises de varredura de microRNAs em 

larga escala relazidas no nosso laboratório demonstraram uma expressiva redução do miRNA-

34c-3p (SED=6959, P1=187, P2=128, au.) em animais treinados comparado com sedentários. 

Ainda, Análise in sílico realizada em sites de bioinformática aponta o gene Cth (CSE) como 

um dos alvos preditos para o miRNA-34c-3p. Diante disso, a proposta deste estudo é 1) 

avaliar a expressão do miRNA-34c-3p e da CSE frente ao TF, no coração de ratas 

normotensas e 2) avaliar se há efeito terapêutico do TF na hipertensão por meio da modução 

da expressão do eixo34/CSE. Portanto, nossa hipótese é que o TF leva a inibição da expressão 

do miRNA-34c e pode promover proteção frente às alterações fenotípicas induzidas por um 

estímulo patológico, servindo portanto, como um potencial alvo terapêutico para desordens 

observadas na hipertensão arterial, que incluem especialmente a hipertrofia cardíaca 

patológica e a apoptose dos cardiomiócitos. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O treinamento físico aeróbico exerce papel protetor no sistema cardiovascular, sendo 

utilizado como ferramenta terapêutica não-farmacológica para prevenção e tratamento de 

doenças cardíacas em geral. No entanto, ainda se faz-se necessário a busca de novos estudos 
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na compreensão dos mecanismos pelos quais o mesmo exerce seu papel protetor. Há 

evidências de que os efeitos protetores do TF em modelo de hipertensão em ratos, por 

exemplo, envolvem o reestabelecimento da expressão da CSE e formação do H2S, inclusive 

via interação com NO, desempenhando seu papel cardioprotetor. No entanto, ainda não 

existem estudos que demonstrem de que maneira o exercício físico influencia a expressão da 

CSE no coração. Diante disto e considerando nossos prévios resultados de array, este estudo 

aposta que o miRNA-34c-3pesteja envolvido nesta resposta de cardioproteção, via complexo 

CSE/H2S. Assim, uma vez que encontremos este miRNA, juntamente com seu gene-alvo, 

exercendo papel terapêutico na hipertensão.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar se o treinamento físico aeróbico exerce seus efeitos benéficos e terapêuticos, 

por meio de regulação do eixo CSE/H2S/miR-34c-3p no coração, tanto em modelo de ratas 

saudáveis, como em modelo de ratos espontaneamente hipertensos (SHR). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1a etapa–Avaliar o efeito do treinamento físico aeróbico por natação em ratas Wistar 

saudáveis, na modulação do eixo CSE/H2S e no padrão de expressão do miRNA-34c-3p no 

VE.  Para essa etapa do projeto tivemos como objetivos específicos: 

 

• Realizar o teste de esforço físico máximo em esteira; 

• Analisar as medidas hemodinâmicas (Pressão arterial e FC repouso); 

• Analisar a atividade da enzima citrato sintase no músculo sóleo; 

• Avaliar a hipertrofia cardíaca; 

• Avaliar padrão de expressão gênica do miRNA-34c-3p no VE das ratas 

normotensas, bem como expressão gênica e proteica de seu alvo predito, CSE, por técnicas de 

PCR em tempo real e western blotting, respectivamente; 

• Verificar a produção de H2S no VE por ensaio enzimático; 

 

2a etapa – Avaliar o efeito do treinamento físico aeróbico por natação em ratos SHR, 

na modulação do eixo CSE/H2S e no padrão de expressão do miRNA-34c-3p no VE. Para 

essa etapa do projeto tivemos como objetivos específicos: 

 

• Analisar as medidas hemodinâmicas (Pressão arterial e FC repouso); 

• Realizar o teste de esforço físico máximo em esteira; 

• Analisar a atividade da enzima citrato sintase no músculo sóleo; 

• Avaliar a hipertrofia cardíaca; 

• Avaliar padrão de expressão gênica do miRNA-34c-3p no VE das ratas 

saudáveis, bem como expressão gênica e proteica de seu alvo predito, CSE, por técnicas de 

PCR em tempo real e western blotting, respectivamente; 

• Verificar a produção de H2S no VE por ensaio enzimático;  
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Treinamento físico aeróbico e adaptações cardiovasculares 

 

Um estilo de vida sedentário ao longo de vários anos está associado ao aumento do 

risco de diabetes tipo 2, doença cardiovascular e mortalidade prematura (BOOTH; 

ROBERTS; LAYE, 2012). Por outro lado, a atividade física regular e o exercício físico 

podem resultar em benefícios funcionais e para a saúde à longo prazo, como a redução do 

risco de desenvolver doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, alguns tipos de câncer e 

diabetes tipo 2 (RIVERA-BROWN; FRONTERA, 2012a). Desta forma, o exercício físico 

vem sendo amplamente empregado como estratégia terapêutica hipotensiva, considerando que 

a inatividade física é apontada como uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares(LEUNG et al., 2008) e que as respostas frente ao treinamento físico 

(TF) podem equiparar-se às dos fármacos na redução dos riscos de eventos cardíacos (NACI; 

IOANNIDIS, 2013). 

De acordo com as Diretrizes de Atividade Física de 2008 para americanos, todos os 

adultos precisam de pelo menos 2 horas e 30 minutos (150 minutos) de atividade aeróbica de 

intensidade moderada por semana, além de atividades de fortalecimento muscular que 

exercitem todos os principais grupos musculares em dois ou mais dias por semana (RIVERA-

BROWN; FRONTERA, 2012a). O TF está associado à inúmeras  adaptações benéficas em 

muitos sistemas fisiológicos, sendo que, ponto de vista cardiovascular, o mesmo reduz a 

pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), aumenta a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (VE), diminui a pressão diastólica final, melhora a função vascular e aumenta a 

angiogênese cardíaca, bem como, a massa muscular do coração(FERNANDES et al., 2015).  

No entanto, é importante destacar que, todos os ajustes e respostas adquiridas frente ao 

TF, são dependentes de alguns princípios, os quais englobam: o tipo de treinamento 

empregado,a quantidade de treino (a qual é determinado pelo  volume, ou seja, tempo de 

treinamento), a intensidade (grau da carga aplicada) e a frequência (número de sessões) 

(RIVERA-BROWN; FRONTERA, 2012; NEVES et al., 2014). Ademais, o exercício físico 

pode ser categorizado em termos da principal via metabólica envolvida na contribuição de 

energia: predominantemente aeróbica ou predominantementeanaeróbica(RIVERA-BROWN; 

FRONTERA, 2012a),e pode ser caracterizado pelo seu grau de requerimento: dinâmico 

(aeróbico) ou estático (força) (OPONDO; SARMA; LEVINE, 2015).  



25 
 

As adaptações musculares cardiovasculares e esqueléticas de um atleta treinado em 

endurance, por exemplo, são bastante diferentes em comparação com um velocista, o que 

destaca um mecanismo metabólico único necessário para cada atividade. Neste sentido, as 

atividades de endurance, geralmente exigem mais da respiração aeróbica e exigem grandes 

aumentos no débito cardíaco (DC) e uma maior densidade de fibras musculares esqueléticas 

de “contração lenta”. Em contraste, tiros curtos de atividade explosiva exigem demandas 

significativas na fosforilação do níveis de substrato para fornecer rapidamente trifosfato de 

adenosina (ATP) para potência máxima (OPONDO; SARMA; LEVINE, 2015). 

No nível mais básico, o objetivo principal do sistema cardiovascular durante o esforço 

físico é fornecer oxigênio ao músculo exercitado para suportar as demandas metabólicas da 

respiração mitocondrial (OPONDO; SARMA; LEVINE, 2015). Assim, o sucesso do regime 

de exercício é avaliado pelo aumento do consumo de oxigênio (VO2) no grupo de treinamento 

em comparação com o grupo controle. A intensidade do exercício é expressa como 

porcentagem do VO2 máximo ou porcentagem da freqüência cardíaca (FC) máxima.Neste 

sentido, o exercício considerado de intensidade moderada, por exemplo, é aquele realizado em 

uma intensidade relativa de 40% a 60% do VO2 máximo e a FC do indivíduo deve ser de 50 a 

70% de sua FC máxima. Por outro lado, o exercício de intensidade vigorosa é aquele 

realizado acima de 60% do VO2 e a FCdo indivíduo pode ser de até 70 a 85% de sua FC 

máxima(TAO et al., 2015). 

Nocontexto em que a intensidade do exercício é baixa e há um suprimento constante 

de oxigênio para as células, a energia é produzida via fosforilação oxidativa. O sistema 

oxidativo tem um rendimento de alta energia e é a via mais importante para a produção de 

energia durante o exercício prolongado. Este processo aeróbico ocorre nas mitocôndrias dos 

músculos ativos e utiliza o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória (RIVERA-BROWN; 

FRONTERA, 2012).  

O treinamento aeróbico provoca diversas adaptações nos músculos esqueléticos e nos 

sistemas metabólico e cardiorrespiratório (RIVERA-BROWN; FRONTERA, 2012). Neste 

sentido, no início do exercício, a FC e o volume sistólico aumentam, de modo que o DC se 

aproxima da demanda metabólica dos músculos esqueléticos em atividade. Espera-se que este 

efeito pronunciado do exercício físico no DC máximo implique em um coração estrutural e 

funcionalmente melhorado no estado treinado. Portanto, o aumento das dimensões diastólicas 

finais do ventrículo direito (VD) e ventrículo esquerdo (VE), hipertrofia do VE, aumento da 

massa do VE e aumento do volume do átrio esquerdo (AE), juntamente com a presença de 

bradicardia sinusal em repouso, são bem estabelecidos como parâmetros do que foi definido 
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como o “coração do atleta”(hipertrofiafisiológica)(RIVERA-BROWN; FRONTERA, 2012; 

HELLSTEN; NYBERG, 2016). Estas adaptações, resultam em uma contração mais forte, o 

que contribui para o aumento da fração de ejeção e o volume sistólico,  seja em repouso ou 

durante o exercício submáximo e máximo (RIVERA-BROWN; FRONTERA, 2012).  

Alémdestas, a bradicardia de repouso tem sido considerada como uma das principais 

adaptações cardiovasculares ao treinamento físico tanto em humanos (KATONA et al., 1982) 

quanto em animais(EVANGELISTA et al., 2003; DE ANGELIS, 2004; MEDEIROS et al., 

2004; SOCI et al., 2011). Esta resposta pode ser explicada em decorrência de um aumento do 

tônus vagal; (MEDEIROS et al., 2004), uma redução da atividade simpática (GAVA et al., 

1995) e uma diminuição da FC intrínseca de marcapasso (NEGRAO et al., 1992).   

O DC em repouso e submáximo não se altera significativamente após o treinamento, 

no entanto, em virtude de um aumento do volume sistólico máximo, o DC máximo aumenta 

significativamente após o treinamento (RIVERA-BROWN; FRONTERA, 2012). Em 

hipertensão, o TF aeróbico também promove redução da PAS, em repouso e submáxima, 

acompanhada por bradicardia e por um aumento do consumo máximo de oxigênio (VO2) e 

aumento da fração de ejeção ventricular esquerda (FERNANDES et al., 2012b;OLIVEIRA et 

al. 2009; RIVERA-BROWN; FRONTERA, 2012). Assim, essas modificações estão 

associadas a uma HC do tipo fisiológica, melhora da função endotelial, angiogênese e inibição 

da apoptose cardíaca (FERNANDES et al., 2012b; NEVES et al., 2014;DA SILVA et al., 

2012).  

Somando-se a estas alterações cardiovasculares, também ocorre uma série de 

alterações sistêmicas benéficas em resposta ao treinamento físico, que incluem reduções da 

adiposidade, aumento da sensibilidade à insulina e captação glicose, aumento dos níveis de 

HDL e diminuição do LDL, contribuindo para a modificação dos fatores de risco na 

hipertensão arterial (LAI et al., 2009; NEVES et al., 2014). 

Como mencionando anteriormente, o exercício físico pode ser classificado como 

estático ou dinâmico e leva a dois tipos diferentes de sobrecarga cardíaca crônica intermitente, 

o que induz à alterações morfológicas no coração, como a HC concêntrica e excêntrica 

(FERNANDES; SOCI; OLIVEIRA, 2011) (FIGURA 1).Tanto a HC fisiológica quanto 

patológica são subdivididas em concêntrica ou excêntrica, no entanto, essas classificações são 

baseadas em mudanças de forma, que dependem do estímulo inicial (BERNARDO et al., 

2010). Neste sentido, aHC patológica, por exemplo, ocorre em resposta ao aumento crônico 

da sobrecarga pressórica (em estímulo como a hipertensão e estenose aórtica), que causa um 

estresse na parede sistólica e promove uma hipertrofia concêntrica ou em resposta a uma 
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sobrecarga de volume contínua (regurgitação da aorta, por ex.), causando um estresse na 

parede diastólica, caracterizando-se, por uma hipertrofia excêntrica (BERNARDO et al., 

2010). Portanto, este é um mecanismo compensatório na tentativa de minimizar o estresse da 

parede, sendo que, a longo prazo, a hipertrofia persistente pode finalmente resultar em 

dilatação cardíaca, declínio da fração de ejeção e subsequentemente levar a um quadro de 

insuficiência cardíaca (DRAZNER, 2011). Ademais, a HC do tipo patológica é um fator de 

risco independente para infarto do miocárdio (MI), arritmia e morte súbita (BERNARDO et 

al., 2010). 

 

 

Figura 1.A hipertrofia cardíaca pode ser classificada como fisiológica, a qual ocorre durante a 
gravidez ou em resposta ao treinamento físico, é reversível e caracterizada por morfologia e função 
cardíaca normal. Por outro lado, a hipertrofia que ocorre no contexto da doença é prejudicial para a 
estrutura e função do coração e pode levar à insuficiência cardíaca. O crescimento normal/fisiológico 
do coração está representado em verde e o patológico em vermelho. RV: ventrículo direito, LV: 
ventrículo esquerdo (BERNARDO et al., 2010). 

Por outro lado, a HC fisiológica, ocorre em resposta a estímulos que englobam o 

crescimento, exercício físico e gravidez (BERNARDO et al., 2010) e, como pudemos 

observar, está relacionada a um fenótipo protetor.Para a pesquisa básica usando modelos de 

roedores, existem dois tipos de exercícios físicos utilizados: a corrida e a natação (TAO et al., 

2015). Assim, o treinamento de natação utilizado no presente trabalho (dois diferentes 

volumes de treinamento e dois diferentes grupos, P1 e P2), tem sido extensivamente utilizado 

em nosso laboratório para os estudos sobre HC(OLIVEIRA et al., 2009; SOCI et al., 2011), o 
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qual está associado principalmente a um fenótipo de HC do VE do tipo excêntrica, 

induzidapor sobrecarga de volume (intermitente), com crescimento longitudinal predominante 

do miócito e angiogênese adequada (DA SILVA et al., 2012),não acompanhado por fibrose 

cardíaca(SOCI et al., 2011). A área transversal aumentada no coração contribui para o 

aumento do volume sistólico ventricular e do DC, o que melhora a capacidade aeróbica (MA 

et al., 2013). 

Mesmo com o grande avanço da ciência no desenvolvimento de fármacos anti-

hipertensivos, torna-se cada vez mais crescente a busca por alternativas não farmacológicas, 

seja tanto para prevenção quanto tratamento da hipertensão e comorbidades relacionadas. 

Desta forma, o exercício físico vem sendo amplamente empregado como estratégia 

terapêutica e crescecada vez mais o interesse da comunidade científica em se compreender os 

mecanismos moleculares que permeiam as modulações do TF no sistema cardiovascular, 

principalmente ao que se refere à HC.   

  

4.2 Sulfeto de Hidrogênio 

 

Reconhecido há muito tempo como um gás malcheiroso e altamente tóxico, estudos 

experimentais recentes revelaram que o sulfeto de hidrogênio (H2S) é produzido 

endogenamente em mamíferos, incluindo o homem, e exerce várias ações críticas para 

promover a homeostase cardiovascular.O H2S tem emergido como como uma molécula de 

sinalização cardiovascular crítica semelhante ao óxido nítrico (NO) e ao monóxido de 

carbono (CO), exercendo efeito no coração e na circulação(WANG, 2002; POLHEMUS et 

al., 2014;SZABO, 2018).Recentes evidências sugerem que o H2S pode mediar os efeitos 

benéficos do treinamento físico no coração (Gu et al. 2013;Tang et al. 2016), no entanto, são 

escassos estudos que decrevam os mecanismos moleculares que envolvem esta regulação. 

 

4.2.1 História do H2S 

 

A história do H2S inicia-se há milhares de anos atrás, onde os teóricos acreditam que o 

mesmo é o grande responsável pela destruição de diversos seres vivos e extinções em massa 

na Terra (FIGURA 2) (WANG, 2012a). Neste sentido, a destruição de maior significado se 

deu no final do Período Permiano, há cerca de 252 milhões de anos, onde a emissão massiva 

de erupções vulcânicas na Sibéria causou uma reação em cadeia de eventos ambientais que 

culminaram em redução extrema dos níveis de oxigênio nos oceanos. O esgotamento de 
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oxigênio, por sua vez, causou a morte de um número significativo de espécies oceânicas, 

enquanto alguns micro-organismos anaeróbicos continuaram a crescer e se reproduzir em 

altas taxas. As bactérias, por exemplo, utilizavam o sulfato dissolvido em água para a 

respiração, em vez de oxigênio, posteriormente produzindo H2S. Esta perspectiva teórica traz 

que, ao longo do tempo, quantidades letais de H2S foram produzidas, difundindo-se também 

para o ar, extinguindo tanto as espécies marinhas (95%) quanto as terrestres (70%), no final 

do Período Permiano (WANG, 2012a).  

 

 

Figura 2. Linha do tempo representando a transição do H2S como toxina ambiental tóxica, para uma 
molécula de sinalização celular intracelular em mamíferos, conhecida atualmente por  exercer  uma 
série de processos fisiológicos importantes(DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017). 

As propriedades toxicológicas do H2S só foram reconhecidas e descritas pouco antes 

do Século XVIII (FIGURA 2) quando o físico italiano Ramazzini observou infecção 

bacteriana e inflamação nos olhos em vários trabalhadores que limpavam privadas e fossas. 

Ele atribuiu os sintomas à um ácido gasoso liberado quando os trabalhadores exploravam 

certas áreas de excrementos. Por volta de 1750, Carl Wilhelm Scheele foi legitimamente 

reconhecido como o primeiro a sintetizar o gás H2S, após tratar sulfeto ferroso com um ácido 

mineral; além disso, o mesmo associou o cheiro deste gás ao forte e desagradável odor de ovo 

podre. Por volta de 1800, alguns pesquisadores estenderam os estudos aos animais para 

melhor compreender a toxicologia do H2S. No entanto, somente por volta de 1989, o H2S foi 

detectado como produto endógeno no cérebro de mamíferos (WANG, 2012a). 



30 
 

Um grande avanço à comunidade científica se deu em 1996, com o estudo de Abe and 

Kimura, demonstrando pela primeira vez que o H2S é um modulador endógeno no sistema 

nervoso central, regulando tônus vascular e a função neural por meio da enzima cistationina 

beta sintase (CBS) (WANG, 2012a; POLHEMUS et al., 2014). Nesta época, outra enzima 

capaz de sintetizar H2S já havia sido clonada no fígado, a cistationina gama liase (CSE), no 

entanto, nao era claro se ela realmente se expressava nos tecidos vasculares. Assim, em 2001, 

outro grande avanço surgiu quando  Zhao et al., pela primeira vez, clonaram o gene da CSE a 

partir de tecidos vasculares, e demonstraram, também pela primeira vez, que tanto a expressão 

quanto a atividade da CSE pode seraumentada pelo NO, por sua vez aumentando a produção 

do H2S em células musculares lisas vasculares(CMLVs).Interessantemente, este mesmo grupo 

demonstrou que diferente do NO, que relaxa a parede dos vasos sanguíneos via ativação da 

guanilato ciclase para liberar o cGMP, o alvo molecular específico do H2S nas CMLVs são os 

canais de potássio dependents de ATP (KATP), sendo esta, a primeira molécula-alvo do H2S 

identificada no sistema cardiovascular (ZHAO et al., 2001; WANG, 2012a; POLHEMUS et 

al., 2014)(FIGURA 2). 

Somente a partir do estudo publicado por Wang (2002), o H2S foi efetivamente 

reconhecido como um gasotransmissor e vasorelaxante, integrando portanto, a família de 

gasotransmissores reconhecidos juntamente com o NO e CO. Nos anos seguintes, outros 

estudos seguiram confirmando o efeito vasodilatador do H2S em vasos sanguíneos isolados, 

em diversos leitos vasculares como: artéria mesentérica, artéria interna mamária humana, 

cavernosa (pênis), artéria gástrica e artéria hepatica (LI; ROSE; MOORE, 2011). Desta forma, 

uma vez que H2S dilata a maior parte dos vasos sanguíneos, ficou nítida a possibilidade de 

que a deficiência na biosíntese desse gás poderia contribuir ou predispor desordens 

cardiovasculares. 

Em 2008, foi mostrado que a deleção da CSE foi associada à pronunciada hipertensão, 

e ao contrário do que se pensava até então, descobriu-se que biosíntese de H2S mediada pela 

CSE, ocorre não somente em céulas musculares lisas, mas também nas células endoteliais 

vasculares (YANG et al., 2008). Neste mesmo ano, foi sintetizado e caracterizado o primeiro 

doador de H2S de ação prolongada, designado como GYY4137 (LI et al., 2008). Em 2009, a 

S-sulfidratação foi identificada como modificação proteica pós-translacional induzida por H2S 

(MUSTAFA et al., 2009). Neste mesmo ano, o H2S foi identificado como um estimulador 

endógeno da angiogênese (PAPAPETROPOULOS et al., 2009). 

Em 2013, Coleta et al., evidenciaram que o H2S e o óxido nítrico são mutuamente 

dependentes na regulação da angiogênese e do vasorelaxamento dependente do 
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endotélio(COLETTA et al., 2012). Além disso, foi identificada uma nova via possível para a 

produção de H2S, a partir da D-cisteína, em células de mamíferos (SHIBUYA et al., 2013). 

Ainda no ano de 2013, um ensaio clínico testou um doador de H2S em pacientes com IC (em 

SZABO, 2018). 

4.2.2 Propriedades gerais do H2S 

 

O H2S é um gás incolor e inflamável, como odor característico de ovos podres ou 

esgoto, de peso molecular 34.08 (mais pesado que o ar). Os seus efeitos fisiológicos podem 

ser mimetizados por seus doadores endógenos em concentrações fisiológicas relevantes 

(ZHANG et al., 2021). Ademais, o H2S é análogo à molécula de água, podendo ser oxidado 

em várias reações para formar o dióxido de enxofre (SO2), sulfatos como o ácido sulfúrico 

(H2SO4) e enxofre elementar (WANG, 2012a). 

O H2S encontra-se presente no ar ambiente por meio de fontes orgânicas como as 

bactérias e pela decomposição de matérias orgânicas (fossas sépticas, esgotos ou estações de 

tratamento de água), bem como por fontes inorgânicas, incluindo o gás natural, refinarias de 

petróleo, fabricação de papel e indústria de celulose, depósitos e fontes de enxofre, gases 

vulcânicos, dentre outros (WANG, 2012a). O teor de H2S no ar é expresso em ppm (partes 

por milhão) ou ppb (partes por bilhão).  

É importante destacar que os efeitos tóxicos ou terapêuticos de H2S depende de sua 

concentração. O H2S (>700 ppm) promove a perda de consciência (síncope), paralisia do 

sistema respiratório e pode levar à morte. Em concentração de 300–700 ppm o H2S pode 

causar síncope e pode levar  à morte se o tempo de exposição for maior que  30 min. 

Ademais, respirar mesmo que somente um pouco de ar com H2S (200–300 ppm)  por mais de 

1 hora, pode causar  paralisia respiratória (OLAS 2014; WANG 2012).  

Alguns fatores podem afetar a estabilidade do H2S, como no caso do pH, por exemplo, 

visto que ocorrem distintas e constantes dissociações acídicas e capacidade de interagir com 

metais. Outro fator é o oxigênio (O2), uma vez que a produção de H2S é aumentada em 

condições hipóxicas e inibidas mediante a presença de O2(WANG, 2012a). O H2S é uma 

molécula altamente lipofílica, penetra facilmente na bicamada lipídica da membrana celular e 

pode dissociar-se a H+ e ânion hidrosulfeto (HS-), que por sua vez, dissocia-se em H+ e ânion 

sulfeto (S2-). Em células de mamíferos, a sua forma como ácido-lábil de enxofre e enxofre 

sulfano são as duas formas principais de armazenamento (DONNARUMMA; TRIVEDI; 

LEFER, 2017; WANG, 2012);.  
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O H2S é um ácido diprótico fraco, caracterizado por valores de pKa1de6,76 e de 

pKa2>12, e o mesmo, dissocia-se em soluções aquosas da seguinte forma: 

 

H2S ↔ HS− + H + ↔ S2− + 2H+ 

 

No entanto, sob condições fisiológicas de pH 7,4 e sob temperatura corporal dos 

mamíferos (37◦C), apenas 18,5% do H2S permanece não dissociado (ou seja, gás livre), 

enquanto 81,5%  é dissociado em ânion hidrossulfeto (HS−) e H+, conforme equação de 

Henderson-Hasselbach, modificada para explicar o efeito da temperatura no pKa. O HS− pode, 

subseqüentemente, decompor-se ao íon H+ e ao ânion sulfeto (S2−), no entanto, esta 

dissociação ocorre apenas em pH alcalino. Assim, o S2− não está presente in vivo em 

quantidades significativas(DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017).  

Os níveis fisiológicos do H2S variam entre 15 nM e 300 M in vivo. É uma faixa muito 

ampla faixa de níveis de H2S, no entanto, isto se dá principalmente em decorrência da 

diversidade nos métodos de detecção. Dentre as limitações existents para medir o H2S, 

incluem:a) o H2S livre tem uma meia-vida curta, variando de 12 a 300s em várias espécies, e 

b) os métodos de detecção podem liberar enxofre ligado a partir de proteínas, resultando em 

concentrações aumentadas de H2S (HACKFORT; MISHRA, 2016; LIU et al., 

2012).Ademais, ainda não foi identificado nenhum biomarcador para o H2S da mesma 

maneira que para o NO, onde o nitrito e nitrato, por exemplo, são amplamente utilizados 

como biomarcadores. Conjuntamente, estes aspectos somam dificuldades para se avaliar os 

papéis tanto fisiológicos quanto patológicos deste gás (LI et al., 2011).  

 

4.2.3 Biosíntese, catabolismo e efeitos fisiológicos do H2S em mamíferos 

 

O H2S é gerado em células de mamíferos por meio de vias enzimáticas e não-

enzimáticas. A via não-enzimática corresponde somente a uma pequena porção desta 

produção e consiste de uma redução de tióis e moléculas contendo tióis, tais como, tiosulfato 

e tiocisteína ou enxofre elemental, usando equivalentes redutores derivados da oxidação da 

glicose (DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017). No entanto, a produção endógena do 

H2S se dá principalmente por vias enzimáticas, ganhando, portanto, maior destaque e atenção 

dos estudos. As enzimas responsáveis reconhecidas são a cistationina beta-sintase (CBS), a 

cistationina gama-liase (CSE) e a 3-mercaptopiruvato sulfutransferase (3-MST), esta útlima, 

atua juntamente à cisteína aminotransferase (CAT) (FIGURA3). Estas enzimas estão 
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envolvidas nas vias de transfulfuração e transulfuração reversa, em diferentes capacidades e 

utilizam substratos específicos (SHIBUYA et al., 2009; YU et al., 2014; DONNARUMMA; 

TRIVEDI; LEFER, 2017). 

  

 

Figura 3. Síntese enzimática endógena do H2S. A CSE converte a L-cisteína em piruvato, amônia e 
H2S. A CAT produz 3-mercaptopiruvato via condução da reação de L-cisteína com α-cetoglutarato. A 
3-mercaptopiruvato é então metabolizada pela 3-MST para gerar H2S (Donnarumma, Trivedi, and 
Lefer 2017). 

 

A CBS e a CSE requerem o piridoxal 5'-fosfato (forma ativa da vitamina B6), como 

co-factor para biosíntese do H2S. Por outro lado, a 3-MST possui o zinco como co-fator. 

Tanto a CBS quanto a CSE utilizam a L-cisteína como seu principal substrato pra produzir o 

H2S. A L-cisteína é um aminoácido sulfidrila derivado da dieta, extraído de proteínas 

endógenas ou sintetizado endogenamente via trans-sulfuração da serina pela L-metionina 

(Met)(SHIBUYA et al., 2009; YU et al., 2014; DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017). 

Assim, a produção de H2S pode ser direcionada pela reação da CBS com água e L-

cisteína. Ademais, a CBS pode condensar a homocisteína (derivada da Met) com a L-cisteína, 

gerando cistationina, a qual é convertida pela CSE para produzir H2S e 

homolantionina(DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017). A CSE também produz H2S 

por meio de uma reação de eliminação α, β com a L-cisteína. De fato, quando na presença de 

níveis elevados de homocisteína, a reação que se torna mais dominante para a geração de H2S 

se dá pela CSE, a qual converte a L-cisteína em piruvato, amônia e H2S. A última via de 
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geração de H2S é mediada pelo sinergismo de aspartato aminotransferase (AAT) ou pela CAT 

e 3-MST. O AAT ou CAT catalisa a condensação de L-cisteína com cetoácidos, como o α-

cetoglutarato, para produzir 3-mercaptopiruvato (3-MP), que é posteriormente dessulfurada 

pela 3-MST para gerar H2S. Uma vez formada, a 3MP é então catalizada a ácido sulfuroso, 

piruvato e thiosulfato pela 3-MST (DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017). Vale 

destacar que, além das vias bem estabelecidas acima, um grupo de pesquisadores identicaram 

a D-cisteína em células de mamíferos. Assim, a enzima aminoácido oxidase-D (DAO) 

metaboliza a D-cisteína em 3-MP, a qual é substrato para a 3-MST para produzir H2S. Até 

então, sabe-se que esta via é funcional somente nos rins e cérebro, particularmento no 

cerebelo (SHEN et al., 2015b).  

É importante comentar que, exogenamente, uma quantidade substancial de H2S pode 

ser produzida, o qual deriva da flora bacteriana anaeróbica intestinal que reside no lúmen 

intestinal (DI MEO; LAMPERTI; TIRANTI, 2015). O epitélio intestinal expressa um sistema 

enzimático especializado que converte eficientemente o H2S em tiossulfato e sulfato, assim 

prevene o aumento local do mesmo a níveis tóxicos e a sua entrada através do sistema veia 

porta no fígado e outros órgãos (DI MEO; LAMPERTI; TIRANTI, 2015). 

As enzimas produtoras do H2S endógenos se diferem quanto à sua localização celular. 

Por exemplo, a CBS e CSE são exclusivamente citosólicas enquanto a AAT, CAT e 3-MST 

são tanto citosólicas quanto mitocondriais, embora aproximadamente dois terços da 3-MST 

sejaencontrada na mitocôndria (SHEN et al., 2015a; DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 

2017). Estas enzimas são tecido-específicas, portanto, podem estar localizadas em uma 

variedade de tipos de células. Assim, a CBS é conhecida como a enzima predominante para a 

síntese de H2S no sistema nervoso central e cérebro, embora sua expressão também tenha sido 

observada em outros órgãos, como o fígado, rins, útero e placenta. No entanto, a CSE é a 

enzima que está mais amplamente distribuída nos tecidos de mamíferos. Esta éexpressa 

principalmente no sistema cardiovascular, principalmente no miocárdio,CMLVs e não 

vasculares, como também no sistema respiratório. A CSE também pode ser a enzima 

dominante produtora de H2S em tecidos como fígado, rim, útero e aorta torácica (SHEN et al., 

2015a;DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017; CAO et al., 2018). Assim como a CBS e 

CSE, hoje sabe-se que a 3-MST, juntamente com  AA/CAT, são expressas em muitos tecidos, 

particularmentecom alta atividade de células cardíacas, endotélio vascular hepatócitos 

pericentral no fígado e epitélio tubular próxima dos rins ((SHEN et al., 2015a; 

DONNARUMMA; TRIVEDI; LEFER, 2017; CAO et al., 2018). 
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Altos níveis de H2S são tóxicos, portanto, o H2S pode sofrer várias vias catabólicas a 

fim de manter um balanço apropriado do seu metabolismo dentro de condições fisiológicas. 

Neste sentido, as rotas de degradação do H2S dos sistemas biológicos compõem três 

diferentes mecanismos: (a) oxidação; (b) metilação citosólica em dimetilsulfureto e (c) por 

meio de ligação do H2S à hemoglobina, levando à formação de sulfemoglobina (Yu ET AL., 

2014; SHEN et al., 2015a; HACKFORT & MISHRA, 2016). No entanto, a via considerada 

mais importante é a oxidação, sendo que a mitocôndria exerce papel essencial neste processo 

(FIGURA 4).  

 

 

Figura 4. Rotas de degradação do H2S. O H2S é oxidado em tiossulfato, seguido pela produção de 
sulfito. O sulfito é convertido em sulfato, principal produto final do H2S. A tiol S-metiltransferase 
catalisa a conversão de H2S em dimetilsulfureto. Além disso, o H2S interage com a hemoglobina para 
formar a sulfemoglobina (YU et al., 2014). 

 

Primeiramente, uma vez despronado, o H2S endógeno é rapidamente oxidado na 

mitocôndria para formar tiossulfato (S2O3
2−), o qual é posteriormente convertido em sulfito 

(SO32−) e finalmente em sulfato (SO4
2−), o maior o principal produto final do metabolismo do 

H2S. A oxidação do H2S para (SO3
2−) é provavelmente um mecanismo não enzimático 

associado ao transporte de elétrons respiratórios mitocondriais, embora essa reação também 

possa ser catalisada pela superóxido dismutase (YU et al., 2014; DONNARUMMA; 

TRIVEDI; LEFER, 2017). Considerando que a oxidação da cisteína também pode aumentar o 

conteúdo de sulfato urinário, o tiossulfato urinário atua como um marcador específico para a 
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síntese de H2S no corpo inteiro (YU et al., 2014). Na segunda via metabólica, o H2S pode 

sofrer metilação cistosólica pelo tiol S-metiltransferase para formar dimetilsulfeto. Por fim, o 

H2S também pode reagir com a hemoglobina, levando a formação de sulfemoglobina (YU et 

al., 2014) (FIGURA 4). 

Atualmente, os diversos e essenciais papéis do H2S em suas concentrações 

fisiologicamente relevantes na homeostase cardiovascular são bem documentados. Os níveis 

de H2S no plasma e células, são estritamente regulados pela balanço entre sua geração bem 

como pelo consumo, em condições fisiológicas, e variam em diferentes células, tecidos e 

órgãos(PAN et al., 2017). Como anteriormente mencionado, os níveis fisiológicos de H2S 

variam de 15 nM a 300 µM in vivo(PAN et al., 2017;HACKFORT; MISHRA, 2016). Alguns 

mecanismos e ações já conhecidas, que elucidam a resposta protetora do H2S, incluem, mas 

não estão restritas a, anti-oxidação, anti-apoptose, regulação dos canais iônicos, pró-

angiogênese, preservação da função mitocondrial, anti-inflamatório, interação com o NO, 

anti-hipertrófico e regulação da expressão de miRNAs (SHEN et al., 2015; PAN et al., 2017). 

Assim,a atividade do H2S eleva várias propriedades fisiológicas, que inclusive 

favorecem a cardioproteção durante o estado de estresse miocárdico, conforme ilustrado pela 

(FIGURA 5). 

 

Figura 5.Efeitos fisiológicos do H2S no sistema cardiovascular. Em geral, a citoproteção resulta 
desses alterados processos, melhorando os efeitos adversos da doença cardiovascular. ARE, elemento 
de resposta antioxidante; ROS, espécies reativas de oxigênio (BARR & CALVERT, 2014). 

 



37 
 

Neste sentido,compreende-se porquealterações significativas dos níveis endógenos de 

H2S (alteração da expressão da enzima produtora de H2S ou de sua atividade), tanto em 

evidências clínicas ou experimentais, estãoclaramente correlacionadas à patogênese de várias 

doenças cardiovasculares(PAN et al., 2017); (YANG et al., 2008);(POLHEMUS et al., 2014; 

WANG, 2012b), o que será melhor abordado no tópico abaixo. 

 

4.2.4 Papel do H2S no coração e doenças cardíacas 

 

Diferentemente do NO que relaxa a parede dos vasos sanguíneos pela ativação da 

guanilato ciclase para liberação do cGMP, o H2S promove dilatação dos vasos sanguíneos de 

maneira direta, tanto in vitro quanto in vivo, via abertura dos canais de KATP das CMLVs ou 

em resposta à administração de seus doadores, a exemplo do hidrossulfeto de sódio (NaHS) e 

o sulfeto de sódio (Na2S) (doadores de liberação rápida de H2S) e do  GYY4137 (doador de 

liberação lenta), os quais promovem a redução da pressão arterial (LI; ROSE; MOORE, 

2011). 

O estudo de Yang et al. (2008), utilizando um modelo de camundongos knockout para 

CSE (CSE-KO) mostrou que estes animais desenvolviam pronunciada hipertensão com início 

na oitava semana de idade e que a mesma associava-se a danos severos no relaxamento 

dependente do endotélio de pequenas artérias de resistência.  Assim, diferente do que antes se 

pensava, descobriu-se que, não somente as CMLVs, mas o endotélio vascular gera H2S, via 

ação da CSE, podendo este ser também considerado como um fator de relaxamento derivado 

do endotélio (EDRF), agindo nos canais de KATP(MUSTAFA et al., 2011). Adicionalmente, 

assim como NO e CO, viu-se que a CSE é fisiologicamente ativada pela cálcio-calmodulina 

(YANG et al., 2008). 

Devido a estas importantes descobertas, hoje o H2S é associado a diversos processos 

patofisiológicos no sistema cardiovascular, desempenhando suas ações como agente 

antioxidante, anti-inflamatório, anti-apoptótico, dentre outros. Assim, o H2S têm sido 

amplamente reconhecido como agente cardioprotetor para a maioria das desordens cardíacas, 

dentre elas, o infarto do miocárdio, arritmia, fibrose miocardial,  cardiomiopatia diabética e 

hipertrofia cardíaca (SHEN et al., 2015a; PAN et al., 2017).  No entanto, os mecanismos 

moleculares envolvidos em todos estes processos, sob a ação do H2S, ainda estão pouco 

elucidados e são mediados por um arranjo de vias de sinalização celular e molecular no 

coração, como exemplificado na (FIGURA 6). Alguns desses mecanismos moleculares serão 

destacados a seguir. 
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Figura 6. Vias de sinalização ativadas pelo H2S mostrando os seus efeitos cardioprotetores por meio 
de diferentes mecanismos: o H2S previne a resposta inflamatória mediada por citocinas inflamatórias. 
O H2S estimula a angiogênese aumentando a expressão de VEGF e ativando fosfatidilinositol 3-
quinase (PI3K) e Akt. O H2S ativa a sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS) e aumenta a 
biodisponibilidade do NO. O H2S protege significativamente contra a apoptose dos cardiomiócitos 
suprimindo a ativação da caspase-3 e aumentando a expressão do glicogênio sintase quinase-3 (GSK-
3). O H2S desempenha seu papel regulando a expressão de miRNAs. O H2S também protege a função 
da mitocôndria através da inibição da respiração mitocondrial. O H2S exerce ação antioxidante ao 
ativar a via dependente do fator-2 relacionado ao fator nuclear-2 (Nrf2) e a eliminação de ROS. O H2S 
abre os canais KATP, aumenta a corrente dos canais de Na+ (Nav) e inibe os canais de Ca2 + tipo L e os 
canais de cloro, produzindo efeitos cardioprotetores Os canais H2S opens KATP aumentam a corrente 
dos canais de Na+ (Nav) e inibem os canais de Ca2+ do tipo L e os canais de cloro (SHEN et al., 2015). 

 

Neste contexto, Shi et al. (2007) observaram que o tratamento crônico com doador de 

H2S promovia redução da hipertrofia ventricular em ratos hipertensos e que esta redução 

estava associada a uma significante redução na pressão arterial. Ademais, Liu et al. (2011) 

mostrou que o H2S é um inibidor direto da hipertrofia de cardiomiócitos, por meio de 

significante diminuição na incorporação da leucina-(H3) e redução na área de superfície 

celular de cardiomiócitos hipertrofiados, indicando que o cardiomiócito pode ser um alvo 

direto do H2S na hipertrofia cardíaca e não de maneira secundária à alteração de pressão 

arterial. De fato, Esta via CSE/H2S exibe um papel anti-hipertrófico ao antagonizar as ações 

hipertróficas da Ang II e noradrenalina (NA) (AHMAD et al., 2016).  

O H2S em concentrações fisiológicas ou farmacológicas exerce também efeitos 

benéficos anti-apoptóticos nos cardiomiócitos. De fato, o H2S previne a apoptose dos 

cardiomiócitos seja em decorrência de isquemia do miocárdio por injúria-reperfusão 
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(I/R)Elrod et al. (2007) ou provocada por HC patológica (LU et al., 2013). Os mecanismos 

moleculares envolvidos neste e outros processos ainda estão pouco elucidados (FIGURA 6). 

No entanto, em apoptose de cardiomiócitos induzida por altos níveis de glicose, por exemplo, 

o H2S exerce efeito protetor por meio de uma atenuação do estresse oxidativo e por alteração 

na expressão gênica de Bax e Bcl-2 (ZHOU; LU, 2013). Além disso, o tratamento com NaHS 

suprime  a ativação da caspase-3 e reduz o número de células apoptóticas em camundongos, 

sugerindo que o H2S é capaz de inibir a progressão da apoptose seguida de I/R. 

Adicionalmente, a infusão de H2S aumenta significativamente a expressão da forma 

fosforilada da glicogênio sintase quinase -3 beta (GSK-3β) (OSIPOV et al., 2009), uma 

proteína relacionada tanto ao processo apoptótico quanto a sobrevivência celular. Ademais, o 

NaHS aumenta a fosforilação da expressão da GSK-3β (Ser9) em cardiomiócitos com 

subsequente inibição da abertura dos poros de transição da permeabilidade mitocondrial 

(mPTP), inibindo, portanto, a ativação pro-apoptótica e prevenindo a apoptose dos 

cardiomiócitos induzida por I/R. A fosforilação da Akt foi significantemente aumentada com 

o tratamento com H2S, mostrando-se reguladora upstream da GSK-3β. Por fim, os efeitos 

anti-apoptóticos do H2S foram associados a uma inibição da translocação de Bax (para o 

interior da mitocôndria) e ativação da caspase-3, os quais se mostraram efetores downstream 

da GSK-3β na cardioproteção induzida pelo H2S (YAO et al., 2010). 

O papel cardioprotetor do H2S também se deve à sua forte ação angiogênica. De  fato, 

a incubação com concentrações micromolares de H2S aumenta a proliferação celular 

endotelial e  migração células endoteliais de veias umbilicais humanas cultivadas (HUVEC) 

in vitro (SZABÓ; PAPAPETROPOULOS, 2011). O H2S endógeno ou administrado 

exogenamente também promove a angiogênese in vivo(SZABÓ; PAPAPETROPOULOS, 

2011;PAPAPETROPOULOS et al., 2009). O estudo de Polhemus et al., (2013), avaliou os 

efeitos da terapia crônica com H2S na densidade vascular do miocárdio e angiogênese em 

modelo de insuficiência cardíaca (IC) por sobrecarga de pressão (constrição da aorta 

transversa - TAC), em camundongos. Estes pesquisadores demonstraram que a administração 

de NaHS, induziu a angiogênese no miocárdio e amenizou o remodelamento ventricular, não 

somente por meio do um aumento da densidade vascular e aumento de fatores angiogênicos, 

que incluem o VEGF-A e o bFGF, como também pela inibição de fatores anti-angiogênicos, o 

que foi correspondente a um aumento na proliferação celular no coração. Interessantemente, 

em modelo similar de IC, outro estudo mostrou que estas alterações no cenário angiogênico 

sob a ação do H2S, corroboram para uma melhora da função do coração, amenizando a 

transição da hipertrofia compensatória à insuficiência cardíaca (GIVVIMANI et al., 2011). 
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Atualmente, alguns poucos mecanismos moleculares reguladores da ação angiogênica 

do H2S já foram elucidados. Neste sentido, sabe-se que o H2S pode atuar diretamente nos 

KATP (Papapetropoulos et al., 2009), estimular a MMP-2 e suprimir o eixo MMP-9/TIMP-3 

(GIVVIMANI et al., 2011), bem como ativar a via da PI3K e Akt para promover a síntese de 

VEGF e a angiogênese (SZABÓ; PAPAPETROPOULOS, 2011). Em modelo de MI, por 

exemplo, o H2S aumenta a expressão de VEGF-A e de seus receptores específicos, o VEGF-

R1 e o VEGF-R2 (QIPSHIDZE et al., 2012), melhorando a angiogênese, a função ventricular 

dos animais. Importante estudo de Colleta et al., (2012) mostrou que o controle da função 

vascular e  a angiogênese em células endoteliais, requer mutuamente o NO e o H2S, 

convergindo na via do cGMP/PKG, e portanto, cooperando para o vasorelaxamento. 

Portanto, diante das evidências científcas, fica evidente o importante envolvimento da 

H2S em diferentes processos fisiológicos e patológicos. E, embora alguns mecanismos já 

tenham sido identificados, ainda há a necessidade de novas pesquisas para a compreensão dos 

mecanismos moleculares específicos determinantes para acardioproteção do H2S, o que pode 

levar a novos alvos terapêuticos nas doenças cardíacas, baseados na modulação da produção 

desta molécula. Neste sentido, recentes estudos vêm mostrando que o H2S pode desempenhar 

seus papéis protetores pela regulação da expressão de miRNAs. Os miRNAs, são outro 

crescente e eminente interesse da comunidade científica, visto que estes, estão amplamente 

implicados na regulação da expressão gênica de diversos processos fisiológicos e patológicos, 

sendo portanto, alvejados como potenciais alvos terapêuticos no tratamento de doenças. 

 

4.3 MicroRNAs 

 

Os miRNAs são pequenas moléculas de ácido ribonucleico (RNA) endógeno, de fita 

simples, com tamanho aproximado entre ~19–24 nucleotídeos de comprimento, 

evolutivamente conservados e não codificadores de proteínas, que agem como potentes 

reguladores pós-transcricionais da expressão gênica em plantas e animais (KIM, 2005; 

BHASKARAN; MOHAN, 2013). Neste sentido, os miRNAs regulam negativamente a 

expressão gênica e isto ocorre principalmente por ligação à região 3’ UTR não traduzida dos 

RNAs mensageiros (RNAm)-alvo, inibindo a tradução, ou ainda, degradando o RNAm (BARTEL, 

2009).  

O primeiro miRNA descoberto foi o Lin-4 (do inglês lineage-deficient-4),  no ano de 1993, 

o qual era conhecido  por regular o tempo de desenvolvimento larval no nematódeo Caenorhabditis 

elegans (C. elegans) (LEE; FEINBAUM; AMBROS, 1993). Ao isolaram o miRNA lin-4, 
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observou-se que,  ao invés de produzir um  codificador de uma proteína,  o lin-4  produzia RNAs 

curtos não-codificantes, um dos quais era um RNA de ~22 nucleotídeos que continha sequências 

parcialmente complementares à múltiplas sequências na região 3’ UTR do RNAm lin-14 (Lee et al., 

1993; Wightman et al., 1993). Juntos, estes achados indicavam a descoberta de um novo mecanismo 

de regulação por meio de um transcrito não codificador de proteínas.  

O let-7, assim como o lin-4 é um gene heterocrônico de C. elegans e foi o segundo miRNA 

descoberto, no ano 2000 (REINHART et al., 2000; LEE; AMBROS, 2001). O let-7 é complementar 

a dois sítios espaçados, próximos na região 3’ UTR do gene lin-41. A descoberta de que o let-7 é 

conservado entre as espécies desencadeou uma revolução na pesquisa, estabelecendo de fato a 

existência desta nova classe de pequenos RNAs não codificantes que conhecemos hoje. 

Os miRNAs estão envolvidos em praticamente todos os processos celulares e são essenciais 

para o desenvolvimento animal, diferenciação celular e homeostase(HENNING R, 2021). De fato, 

a deleção de fatores biogênicos fundamentais dos miRNAs, como a Dicer e Drosha, por exemplo, 

são letais em embriões de camundongos. Ademais, a desregulação das funções dos miRNAs está 

associada à inúmeras doenças (GEBERT; MACRAE, 2018). 

 Milhares de miRNAs já foram identificados em humanos e outras espécies e estão 

disponíveis em diversos bancos de dados online, como por exemplo, o banco de dados miRbase 

(http://www.mirbase.org)(ALMEIDA; REIS; CALIN, 2011). O mirBase é a ferramenta de 

bioinformática mais comumente utilizada para organização de todos o miRNAs identificados, 

abrangendo a nomenclatura, informações de seqüência, anotações e alvos preditos dos 

mesmos(OLENA; PATTON, 2010). Atualmente, este repositório de miRNAs, lista 1.917 

miRNAs precursores (pré-miRNAs) e 2.654 miRNAs maduros em homo-

sapiens(KOZOMARA; GRIFFITHS-JONES, 2014; GEBERT; MACRAE, 2018). 

Portanto, para realizar a predição dos alvos de miRNAs selecionados e vice-versa, 

normalmente utiliza-se mais de um site de predição e adota-se uma predição positiva quando 

esta detecção é encontrada em ao menos dois programas. Além do miRBase, outros dos 

principaise mais utilizados sites de predição,incluem: o TargetScan 

(http://www.targetscan.org/), MiRanda (http://www.microrna.org), PicTar (http://pictar.mdc-

berlin.de/). 

 

4.3.1 Localização dos miRNAs no genoma 

 

De acordo com a organização genômica, os primeiros pesquisadores descobriram que 

a maioria dos miRNAs estão localizados em regiões intergênicas, enquanto alguns outros 
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estão localizados em regiões intrônicas (WAHID et al., 2010). Atualmente, sabe-se que entre 

36% e 47% dos miRNAs são encontrados em cluster em zebrafish, camundongos e humanos, 

sendo que, existem 55 e 51 clusters de miRNA distintos nos genomas de humanos e 

camundongos, respectivamente (OLENA; PATTON, 2010). Esses miRNAs agrupados são 

expressos como transcritos primários policistrônicos, ou seja, transcritos a partir de uma única 

unidade transcricional (THUM, 2012), ao passo que, em alguns casos, alguns miRNAs podem 

ser transcritos como transcritos primários monocistrônicos, ou seja, a partir de promotores 

separados (WAHID et al., 2010). Os clusters frequentemente possuem representantes de 

diferentes famílias de miRNAs, o que significa que os miRNAs de um determinado cluster 

podem ter como alvo vários mRNAs diferentes(OLENA; PATTON, 2010). 

Os genes de miRNA que residem dentro unidades de transcrição (TUs) de outros 

genes, podem ser tanto intrônicos quanto exônicos. Os miRNAs intergênicos têm TUs 

independentes, incluindo promotor, sequência de transcrição e unidades termotolerantes, e 

não se sobrepõem a outros genes, ao passo que miRNAs intragênicos estão localizados dentro 

de outras TUs (genes hospedeiros), dentro de regiões intrônicas ou exônicas (OLENA; 

PATTON, 2010; JIU et al., 2015) (FIGURA 7). 

 

 

Figura 7.  Localização genômica de microRNAs (miRNA). (A) Os miRNAs intergênicos são 
encontrados em regiões genômicas distintas das unidades de transcrição conhecidas. Esses miRNAs 
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podem ser monocistrônicos (parte superior) com seus próprios promotores (ponta de seta preta) ou 
policistrônicos, onde vários miRNAs são transcritos como um cluster de transcritos primários (parte 
inferior); (B) miRNAs intrônicos são encontrados nos introns de genes anotados, tanto de proteínas 
codificantes quanto de RNA não-codificante; (C) miRNAs exônicos são muito mais raros do que 
qualquer um dos tipos acima e freqüentemente se sobrepõem a um éxon e um íntron de um gene não-
codificante; e (D) miRNAs mistos estão localizados em regiões intergênicas e intragênicas(JIU et al., 
2015). 

 

Os miRNAs intrônicos são encontrados nos íntrons dos genes hospedeiros e nos RNAs 

codificadores e não codificadores de proteínas. Esses miRNAs podem estar presentes como 

um único miRNA ou como um cluster de vários miRNAs. A expressão dos genes de miRNA 

intrônicos coincide amplamente com a transcrição de genes codificadores de proteínas do 

hospedeiro, indicando que esses miRNAs e os RNAm de seus genes hospedeiros podem ser 

co-regulados e derivados de um transcrito precursor comum (JIU et al., 2015) (FIGURA 7). 

No entanto, miRNAs exônicos frequentemente se sobrepõem a um exon e um intron 

de um gene não-codificante. Esses miRNAs também são especulados como transcritos pelo 

promotor do gene hospedeiro e sua maturação frequentemente exclui a função do gene 

hospedeiro. No caso especial de mirtrons, o intron do gene hospedeiro é a seqüência exata do 

pré-miRNA com sítios de splice em ambos os lados. Eles não surgiram da via de biogênese 

do miRNA canônico, mas de uma via alternativa através do splicing de RNA, em vez de 

Drosha. Assim, o processamento de Drosha é desnecessário na maturação de mirtrons. Além 

disso, alguns miRNAs estavam localizados em regiões intergênicas e intragênicas e foram 

denominados miRNAs mistos (JIU et al., 2015). 

Vale mencionar, um caso especial de organização genômica relacionado à evolução e 

função de miRNAs, são os miRNAs associados a grupos de genes “Hox” em vertebrados 

(OLENA; PATTON, 2010). Os genes Hox são fatores de transcrição contendo homeodomínio 

envolvidos na padronização durante o desenvolvimento que são espacialmente agrupados e 

temporalmente expressos nos genomas de metazoários Portanto, todos estes exemplos 

demonstram os níveis complexos de regulação que são possíveis com os miRNAs, 

especialmente aqueles codificados em introns de genes codificadores de proteínas (OLENA; 

PATTON, 2010). 

 

4.3.2 Biogênese e Mecanismos de Ação 

 

A biossíntese de miRNAs é um processo complexo composto por diversas etapas. De 

modo geral, em animais, os miRNAs são sintetizados a partir de transcritos primários longos, 
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conhecido por miRNAs primários (pri-miRNAs), em dois estágios principais, por meio da 

ação de duas proteínas do tipo RNase III: a Drosha, no núcleo e a Dicer, no citoplasma. Nas 

plantas, o processamento em duas etapas do pri-miRNA em miRNA maduro ocorre 

inteiramente no núcleo e é realizado por uma única enzima RNase III, a DCL1 (Dicer-like 1). 

Os miRNAs maduros são então ligados por proteínas da subfamília Argonauta (Ago). Esses 

miRNAs, por sua vez, têm como alvo os RNASm dos genes e funcionam como reguladores 

pós-transcricionais (WAHID et al., 2010). 

De maneira mais detalhada, as etapas da biogênese dos miRNAs em animais estão 

ilustradas na FIGURA 8. Portanto, genes para miRNAs são transcritos no núcleo à pri-

miRNAs, em sua maior parte, pela RNA polimerase II,  os quais apresentam uma estrutura de 

dupla hélice do tipo hairpin (~300 nucleotídeos),que contêm uma estrutura de cobertura de 

guanosina na extremidade 5' e são poliadenilados na extrenudade 3'(WAHID et al., 2010; 

ALMEIDA; REIS; CALIN, 2011; BHASKARAN; MOHAN, 2013). O miRNA primário é 

então processado em um RNA precursor de ~70 a 120 nucleotídeos (pré-miRNA), por um 

complexo multiproteico chamado Microprocessador. Este complexo é composto por uma 

enzima nuclear RNase III de ~160-kDa, chamada Drosha, que atua juntamente com seu 

cofator, uma proteína ligante de RNA chamada DGCR8 (do inglês DiGeorge syndrome 

critical region gene 8) ou Pasha, para formar um complexo microprocessador funcional 

(BHASKARAN; MOHAN, 2013). Este pré-miRNA é então exportado do núcleo para o 

citoplasma pela exportina-5, uma proteína de exportação nuclear dependente de Ran-GTP 

como cofator. 
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Figura 8.Via canônica da biogênese de microRNA (miRNA). 

 

No citoplasma, o pré-miRNA é reconhecido e clivado pela Dicer, uma ribonuclease do 

tipo 3, produzindo um pequeno e imperfeito duplex (dupla fita) de RNA, que contém tanto a 

sua fita-guia de miRNA maduro quanto sua fita anti-sense (passageira). Em sequência, uma 

proteína celular que possui domínios de ligação à RNAs de fita dupla (TRBP), se liga ao 

miRNA duplex, facilitando a entrada do complexo Dicer-miRNA no complexo silenciador 

induzido por RNA (RISC), que é o passo final na biogênese dos miRNAs. Este complexo 

multimérico é composto pela argonauta 2 (Ago2), considerada o seu maior componente, a 

proteína cinase ativadora de RNA (PACT) a proteína TNRC6A (do inglêstrinucleotide 

repeat-containing gene 6A), e outras proteínas de ligação ao RNA (BHASKARAN; 

MOHAN, 2013; TÉTREAULT; DE GUIRE, 2013) (FIGURA 8). 

Desta forma, após a incorporação dos miRNAs maduros no complexo RISC, a fita 

"passageira" é degradada, e o filamento "guia" é guiado para seus alvos, ou seja, a reconhecer 

o RNA mensageiro (RNAm) e a regular negativamente a expressão gênica, por dois 

mecanismos principais: repressão transcricional ou clivagem do RNAm (WAHID et al., 2010; 

BHASKARAN; MOHAN, 2013).  

Em animais, a região alvo dos miRNAs estão geralmente localizados na 3' UTR dos 

mRNAs, e os mesmos possuem forte complementaridade com a região seed que, inclusive, é 
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o principal critério para predição de sítios-alvo (GEBERT; MACRAE, 2018). Em plantas, os 

sítios de ligação do miRNA no RNAm, situam-se no centro das regiões complementares, e a 

maioria dos miRNAs vegetais contém um alto grau de complementariedade de sua seqüência 

com a sequência do RNAm-alvo (WAHID et al., 2010). No entanto, é alegado que um 

pequeno subconjunto de miRNAs de plantas e animais podem exercer a regulação de 

repressão, visando especificamente a 5' UTR de alguns mRNAs (ALMEIDA; REIS; CALIN, 

2011). Vale mencionar que, alterações mediadas por miRNA na expressão gênica, também 

podem envolver clivagem de RNA, seqüestro de RNA e/ou degradação do transcrito para 

corpos-P (HUPPI et al., 2007). 

Quando o emparelhamento miRNA-RNAm na 3’ UTR é imperfeito, ocorre a 

repressão da tradução, sendo este o mecanismo de ação predominante dos miRNAs. No 

entanto, os mecanismos exatos pelos quais os miRNAs exercem seus efeitos inibitórios em 

células animais, ainda tem gerado fortes debates e é uma área de grande interesse (EULALIO; 

HUNTZINGER; IZAURRALDE, 2008; OLENA; PATTON, 2010; TÉTREAULT; DE 

GUIRE, 2013). Nos raros casos em que o pareamento é perfeito, ocorre a clivagem do 

RNAm. Nos genomas de mamíferos e peixes, por exemplo, quatro proteínas Ago são 

codificadas, mas apenas a Ago-2 tem sido encontrada em humanos como capaz de "fatiar" ou 

clivar a  atividade do RNAm-alvo(OLENA; PATTON, 2010;BHASKARAN; MOHAN, 

2014) 

A afinidade moderada de um miRNA para um determinado alvo permite que um único 

miRNA possa silenciar um RNAm-alvo ou simultaneamente a expressão de centenas de 

diferentes genes, ao passo que múltiplos miRNAs possam regular o mesmo gene 

(TÉTREAULT; DE GUIRE, 2013; GEBERT; MACRAE, 2018). Assim, o efeito biológico de 

um miRNA pode refletir a sinergia da soma da inibição de cada alvo (TÉTREAULT; DE 

GUIRE, 2013). Neste sentido, vias celulares inteiras podem ser reguladas por miRNAs 

individuais ou clusters de miRNAs e a ligação de miRNA em região-alvo vizinha de um 

RNAm-alvo pode resultar em repressão cooperativa (GEBERT; MACRAE, 2018). 

As predições bioinformáticas indicam que os miRNAs de mamíferos podem regular 

até 30% de todos os genes codificadores de proteínas. Como já mencionado, a ferramenta de 

bioinformática mais comumente usada para organizar esses novos e todos os outros 

miRNAs,são os bancos de dados on-line,os quais englobam a nomenclatura dos miRNAs, 

informações de sequência, anotação e predição de alvos (OLENA; PATTON, 2010). Para 

prever RNAs mensageiros candidatos, os sites de predição, utilizam das informações da 

sequência, da energia livre associada à estrutura e da conservação evolutiva dos mesmos, 
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resultando na previsão de dezenas ou centenas de alvos para cada miRNA com a possibilidade 

de altas taxas de falsos positivos. Portanto, experimentos de ganho e perda de função ainda 

são necessários e mais seguros para determinar se os alvos preditos são,de fato, genuinamente 

visados pelos miRNAs (CAI et al., 2009).   

Portanto, resumidamente vale destacar que, atualmente são empregadas duas 

principais abordagens com o intuito de modular a atividade e funcionalidade do miRNA em 

relação a seus alvos, as quais englobam: a) o uso de oligonucleotídeos quimicamente 

modificados, denominados antimiRs, que sequestram o miRNA maduro em competição com 

RNAm-alvos celulares, propiciando uma inibição funcional do miRNA e impedindo a 

repressão de seus alvos diretos e/ou, b) o uso de oligonucleotídeos de cadeia dupla curta que 

imitam o miRNA (miR-mímico), visto que uma cadeia é idêntica à sequência do miRNA 

maduro e a outra é complementar ou parcialmente complementar, anexando-se à sequência  

do RNA maduro, o que por sua vez, aumenta os níveis do miRNA de interesse e bloqueia a 

expressão do gene alvejado (VAN ROOIJ; MARSHALL; OLSON, 2008; STENVANG et al., 

2012). Desta forma, juntas, estas ferramentas possibilitam a identificação de diferentes 

fenótipos, associados tanto ao ganho ou à perda de função do miRNA, ou seja, por meio de 

sua superexpressão ou de sua inibição.  

 

4.3.3 miRNA no coração e doenças 

 

Os miRNAs exercem importantes papéis na regulação de processos distintos em 

mamíferos e, apesar de exibirem complementaridade limitada com seus RNAs-alvo, isso 

ainda é suficiente para que estes regulem diversos processos fisiológicos, incluindo a 

proliferação celular, diferenciação, migração, angiogênese, apoptose, desenvolvimento e 

remodelamento tecidual (NEVES et al., 2014; YU et al., 2016). Assim, os miRNAs podem ser 

reguladores essenciais no desenvolvimento e fisiologia normal, bem como no 

desenvolvimento de doenças. A identificação de uma assinatura de miRNAs, por exemplo, é 

um pré-requisito essencial e promissor para o estudo das funções biológicas dessa classe de 

moléculas no sistema cardiovascular (ZHANG, 2008; XIAO; CHEN, 2010). 

Até agora, pelo menos 700 microRNAs de humanos e 500 de camundongos foram 

catalogados no miRBase.Entre esses miRNAs, há muitos que são enriquecidos de maneira 

celular ou tecido-específica (XIAO; CHEN, 2010). De fato, um único miRNA pode ser 

altamente expresso em um tecido e pode não ter, ou ter uma baixa expressão em outro 

(ZHANG, 2008). Neste sentido, os miRNA-1, microRNA-133 e microRNA-208, por 
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exemplo, são específicos do músculo e são primariamente expressos nos músculos cardíaco e 

esquelético (XIAO; CHEN, 2010; BAUERSACHS; THUM, 2011), sendo que o miRNA-208 

é unicamento expresso no coração (XIAO; CHEN, 2010). A FIGURA 9 traz um resumo de 

alguns dos miRNAs expressos tanto no coração normal e doente, sendo que alguns destes 

miRNAs serão melhor abordados nos parágrafos abaixo.  

 

Figura 9.  Os miRNAs no coração normal e doente. Em resumo, em resposta ao estresse (lesão 
vascular, sobrecarga de pressão, hipóxia e estímulos farmacológicos), um coração normal (esquerda) 
sofre remodelamento patológico e evolui para um coração hipertrófico com fibrose (direita). Os 
miRNAs, que são expressos no tecido cardíaco, contribuem para função normal ou remodelamento 
patológico, juntamente com suas funções correspondentes. O RV e LV denotam ventrículo direito e 
ventrículo esquerdo, respectivamente (HATA, 2013). 

 

O estudo deZhao et al., (2007) demonstrou, pela primeira vez,que os miRNAs estão 

envolvidos no desenvolvimento cardíaco. Estes pesquisadores observaram que o miR-1 

exerce papel principal na diferenciação de cardiomiócitos, sendo este, especificamente 

expresso nas células precursoras cardíacas, com sua expressão controlada por diversos fatores 

de transcrição, dentre os quais destacam-se os fatores de resposta sérica (SRFs), o fator de 

diferenciação miogênica D (MyoD) e o fator de aumento de miócitos (Mef2). Portanto, 

durante o desenvolvimento cardíaco, os níveis de microRNA-1 aumentam, diminuindo os 

níveis de Hand2  (do inglês heart and neural crest derivatives expressed 2), um gene alvo, 

alcançando os níveis encontrados em miócitos cardíacos maduros (XIAO; CHEN, 2010). O 

microRNA-1 também pode promover a miogênese, visando outro alvo, a histona deacetilase 4 
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(HDAC4). Vale ressaltar que a família do miRNA-1, representa mais de 40% de todos os 

miRNAs expressos no coração (LAGOS-QUINTANA et al., 2002), sendo esta, composta por 

uma subfamília, integradas pelos miRNA-1-1, miRNA-1-2 e miRNA-206.  

A família do miRNA-133 consiste da subfamília miRNA-133a-1, 133a-2 e 133b, 

enquanto que, a família do miRNA-208 consiste da subfamília miRNA-208a e miRNA-208b, 

cuja as sequencias estão localizadas dentro dos genes da alfa e beta miosina de cadeia pesada 

(α-MCP e β-MCP), que são genes restritamente cardíacos (XIAO; CHEN, 2010).O 

microRNA-133, semelhantemente ao microRNA-1, também desempenha papéis no 

desenvolvimento cardíaco, especialmente no desenvolvimento do canal átrio-ventricular. De 

fato, a deleção do miRNA-133 resulta em malformações cardíacas graves, juntamente com 

letalidade embrionária e pós-natal em consequência de um número insuficiente de 

cardioblastos (XIAO; CHEN, 2010). 

Os miR-208a, miR-208b e miR-499 são codificados especificamente nos introns de 

Myh6 (α-MHC), Myh7 (β-MHC) e Myh7b, respectivamente. Em camundongos, Myh7/miR-

208b é expresso no coração embrionário, e Myh6/miR-208a é expresso predominantemente 

nos estágios pós-natais. O Myh7 é reexpresso no coração do adulto somente após o estresse 

cardíaco. O Myh7b/miR-499 é expresso no coração embrionário e no coração do adulto. No 

entanto, a deleção dirigida do miR-208a em camundongos, resulta em apenas um fenótipo 

cardíaco leve, como a expressão ectópica de marcadores musculares rápidos do esqueleto e a 

capacidade prejudicada de responder ao estresse no pós-natal. Portanto, este cenário sugere 

um papel não tão essencial desses três miRNAs durante o desenvolvimento cardíaco (van 

ROOIJ et al., 2007; HATA, 2013).  

Considerando a importância dos miRNAs no desenvolvimento do coração, é 

compreensível que a desregulação na expressão dos mesmos, esteja implicada em uma 

variedade de desordens patológicas em humanos, incluindo o diabetes, vários tipos de câncer 

e diversas doenças cardiovasculares. São vários os mecanismos que podem contribuir para a 

desregulação de miRNAs, incluindo a deleção, amplificação, mutação ou desregulação de 

fatores de transcrição que visam miRNAs específicos, bem como mecanismos espigenéticos 

(ALMEIDA; REIS; CALIN, 2011). Portanto, uma vez que as doenças cardiovasculares são a 

causa predominante de morbilidade e mortalidade em países desenvolvidos e que os miRNAs 

estão implicados na patogênese destas doenças, os mesmos tem se tornado cada vez mais, 

potenciais alvos para intervenção terapêutica no tratamento das mesmas (L. 

MONTGOMERY; VAN ROOIJ, 2010; SMALL; FROST; OLSON, 2010; BAUERSACHS; 

THUM, 2011) 
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A HC patológica, diferentemente da HC fisiológica promovida pelo treinamento 

físico, é uma resposta comum à várias desordens cardíacas, que inclui não somente a 

hipertensão, como também a doença isquêmica cardíaca, doenças valvulares e desordens 

endócrinas, sendo, portanto, considerada o maior determinante de mortalidade e morbidade 

nas doenças cardiovasculares (DRAZNER, 2011). Neste contexto, Cheng et al., (2005) 

mostraram que miRNAs são aberrantemente expressos em cultura de cardiomiócitos 

neonatais estimulados com AngII ou felinefrina, e que o knockdown do miRNA-21 exerce 

efeito negativo na hipertrofia do cardiomiócito in vitro. A proteína quinase ativada por 

mitógeno (MAPK), FasLigand (FasL), homólogo de tensina fosfatase deletado no 

cromossomo 10 (PTEN), são alvos que já foram validados para o miRNA-21, os quais 

estimulam a via de Akt (FERNANDES; SOCI; OLIVEIRA, 2011). Ademais, há evidência de 

que a depleção do miRNA-21 exerce efeitos anti-apoptóticos e pro-proliferativo em CMLVs 

proliferativas de ratos (JI et al., 2007). Por outro lado, a superexpressão do miRNA-1 (que 

encontrava-se aberrantemente downregulado em modelo de hipertrofia induzida em 

camundongo), preveniu o crescimento hipertrófico de miócitos cardíacos que foram 

estimulados por soro ou endotelina 1 (SAYED et al., 2007).  

 O elegante trabalho de van Rooij et al., (2006), relacionando os miRNAs encontrados 

na hipertrofia e IC (por meio de análise de  microarray), em resposta ao estresse e injúria, 

identificaram 12 miRNAs desregulados no coração. Interessantemente, a superexpressão dos 

miRNA-23a, miR-23b, miR-24, miRNA-195 ou miR-214 induziram ao crescimento 

hipertrófico em cultura de cardiomiócitos, ao passo que uma superexpressão do miRNA-150 

ou miRNA-181b diminuíram o tamanho celular do cardiomiócito.O knockdown do miR-23a 

atenua hipertrofia (VAN ROOIJ et al., 2007) e a superexpressão do miRNA-195 in vivo 

(camundongo transgênico), por si só, é suficiente para levar à hipertrofia e IC (VAN ROOIJ et 

al., 2006) Vários outros miRNAs exibem perfil pró-hipertrófico, incluindo o miRNA-208, 

miRNA-21, 18b, 27 e 9 (VAN ROOIJ et al., 2007).  

O miRNA-208 é chamado de “MyomiR” pelo fato de ser um dos miRNAs expressos 

exclusivamente nos tecidos musculares (além dos miRNA-499 e miRNA-206). O miRNA-

208 é expresso pelo íntron 27 da MCP-α e o mesmo alveja diversos genes que são repressores 

transcricionais do gene da MCP-β (FERNANDES; SOCI; OLIVEIRA, 2011). Assim, a 

superexpressão transgênica do miRNA-208a no coração de camundongos é suficiente para 

induzir crescimento hipertrófico, resultando em pronunciada repressão de genes-alvo 

regulatórios deste miRNA, tais como a THRAP1 e a miostatina (reguladores negativos do 

crescimento muscular e hipertrofia). Em contraponto, a deleção do miR-208a cardíaco, 
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protege esses animais da HC em resposta ao estresse cardíaco hemodinâmico, por meio da 

anulação da re-expressão do gene da MCP-β fetal (CALLIS et al., 2009). Adicionalmente, a 

inibição terapêutica do miRNA-208 (por entrega subcutânea do anti-miR-208a), reduz o 

remodelamento cardíaco deletério, melhora a função cardíaca e a sobrevivência durante a IC 

em ratos hipertensos (MONTGOMERY et al., 2011). Portanto, o miR-208 representa um 

potencial alvo terapêutico potente para a modulação da função cardíaca e remodelamento 

durante a progressão da doença cardíaca.  

Atualmente, a família dos miRNA-1, miRNA-133a e miRNA-133b são uma das 

famílias mais firmemente estabelecidas como reguladoras da hipertrofia cardíaca 

(FERNANDES; SOCI; OLIVEIRA, 2011). Neste sentido, Carè et al., (2007) encontraram 

uma diminuição na expressão tanto do miRNA-133 quanto do miR-1, em três diferentes 

modelos animais de HC, incluindo hipertrofia induzida por sobrecarga de pressão, hipertrofia 

induzida por superexpressão de Akt e hipertrofia cardíaca adaptativa em camundongos e 

humanos. No entanto, a superexpressão in vitro destes miRNAs inibiu a hipertrofia, enquanto 

a inibição in vivo do miRNA-133 promoveu uma pronunciada e sustentada HC. Ademais, 

neste mesmo estudo, foram identificados três novos alvos específicos para o miR-133, que 

incluem: a RhoA, uma proteína de troca GDP-GTP reguladora da HC; a Cdc42,  uma quinase 

de transdução de sinal implicada na hipertrofia e o Nelf-A/WHSC2, um fator nucler 

envolvido na cardiogênese (CARÈ et al., 2007). O miRNA-1, por sua vez, controla o 

crescimento dos miócitos cardíaco, regulando negativamente os componentes de sinalização 

da cálcio-calmodulina, Mef2a e Gata4, que são fatores-chave de transcrição que medeiam as 

alterações dependentes de Ca2+ na expressão gênica (IKEDA et al., 2009). 

A hipertensão induz à fibrose cardíaca. A expressão exacerbada de proteínas 

extracelulares de matriz é determinante na diferenciação entre HC fisiológica e patológica 

(NEVES et al., 2014; FERNANDES; SOCI; OLIVEIRA, 2011).  Neste sentido, a regulação 

negativa do miRNA-29 com anti-miRs in vitro e in vivo em modelo de infarto do miocárdio 

em camundongos, induz à expressão de colágenos, enquanto a superexpressão do miRNA-29 

em fibroblastos reduz esta expressão, o que sugere este miRNA como um regulador da fibrose 

cardíaca (VAN ROOIJ et al., 2008). Atualmente, a família do miRNA-29tem sido validada 

comoreguladora da expressão gênica de colágeno I, III, fibrilina I e elastina e está envolvida 

na HC patológica e no processo de IC (NEVES et al., 2014; FERNANDES; SOCI; 

OLIVEIRA, 2011; HATA, 2013). Adicionalmente, expressão diminuída da família do 

miRNA-29, miRNA-24 e miRNA-320 ocorre após o IM, sendo que a diminuição na 

expressão do miRNA-29 promove fibrose e formação de cicatriz no coração (HATA, 2013).  
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O miR-199 é regulado negativamente sob condições hipóxicas em miócitos cardíacos e 

medeia a desrepressão da sirtuína 1 (SIRT1) e do fator induzível por hipóxia-1α (HIF- α), um 

fator de transcrição essencial para a indução da rede de genes de resposta à hipóxia. Assim, o 

miR-24, miR-29, miR-199 e miR-320 representam potenciais alvos terapêuticos para lesão 

isquêmica em miócitos cardíacos (HATA, 2013).O miRNA-199a é predominantemente 

expresso em cardiomiócitos, onde mantém o tamanho das células e pode desempenhar um 

papel na regulação da HC (VAN ROOIJ et al., 2007). 

Cada vez mais trabalhos vem identificando possíveis miRNAs envolvidos na 

patogênese da HC. Em estudo de Huang et al., (2013), uma superexpressão do miRNA-22, 

mostrou-se suficiente para induzir a HC patológica, mostrando-se como um miRNA essencial 

para este processo. Por outro lado, o silenciamento do miRNA-22 no coração de 

camundongos aboliu a HC e remodelamento, em resposta a dois estressores independentes: a 

infusão de isoproterenol e ao transgene de calcineurina ativado. Além disso, a SIRT1 e 

HDAC4 foram validados como genes-alvo para o miRNA-22 no coração (HUANG et al., 

2013). O miRNA-155 também é requerido para o desenvolvimento da HC em resposta ao 

estresse. De fato, o knockout do miRNA-155 em camundongos, suprime a HC patológica e o 

remodelamento cardíaco, além de prevenir a progressão da IC (SEOK et al., 2014).  O 

miRNA-23a é pro-hipertrófico e também participa na regulação da HC (LIN et al., 2009); van 

ROOIJ et al., 2006). Este miRNA é transcricionalmente regulado pelo fator nuclear de 

células-T ativadas, citoplasmático 3 (NFATc3), que medeia a via de sinalização do estresse 

cardíaco. Assim, uma superexpressão do miRNA-23a desencadeia uma resposta hipertrófica 

por meio de seu gene-alvo MuRF1 (do inglês muscle specific ring finger protein 1), uma 

proteína anti-hipertrófica, enquanto uma regulação negativa do miRNA-23a abole a HC 

induzida por isoproterenol em camundongos (LIN et al., 2009). 

ISSO AQUI SOBRE O 34 TBM É UM CAPITULO A PARTE, ESSE MICRORNA É 

ALVO DIRETO DO SEU ESTUDO  

Os níveis de expressão da família miR-34 (miR-34a, -34b, -34c) estão elevados em 

corações de camundongos com estresse cardíaco e no processo de envelhecimento, bem como 

em pacientes com IC (BERNARDO et al., 2012; BOON et al., 2013).  Desta forma, a inibição 

com antimiR-34a/antimiR-34 têm surgido como uma promissora estratégia terapêutica (OOI 

et al., 2017). O miR-34a parece ser um regulador essencial na reparação cardíaca e 

regeneração após MI no coração. De fato, em estudo de Yang et al., (2015), a entrega do 

mimic do miRNA-34a limitou a proliferação de cardiomiócitos e subsequente recuperação 

após o MI em camundongos, ao passo que o tratamento com o antimiR-34a melhorou o 



53 
 

remodelamento pós infarto. Ademais, em cardiomiócitos isolados, o miRNA-34a regulou de 

maneira direta a atividade cíclica celular e morte, via modulação de seus alvos, que incluem 

Bcl2, Ciclina D1 e SIRT1(YANG et al., 2015). Assim, a princípio, a modulação do miRNA-

34a parece ser importante no processo de reparação do miocárdio adulto após injúria. O 

estudo de Baker et al., (2016), mostrou que o miR-34a é induzido pelo EO em pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica, reduzindo a expressão gênica de SIRT1 e SIRT6 nas 

células epiteliais brônquicas. Assim, antigomiRs do miRNA-34a podem ter um potencial 

terapêutico em diversas condições patológicas, incluindo a HC. Vale ressaltar que, no sistema 

cardiovascular, o miR-34a também desempenha um papel importante na regulação da 

senescência celular e angiogênese através da SIRT1(YAMAKUCHI, 2012). 

Por outro lado, também há evidências de que a inibição somente do miR-34a, apesar 

de promover uma pequena melhora em quadro de remodelamento cardíaco moderado, não 

exerce efeito protetor em modelo severo de remodelamento (BERNARDO et al., 2012). Neste 

sentido, o interessante estudo de Bernardo et al., (2012) mostrou que somente a inibição de 

toda a família miRNA-34, mas não a inibição do miRNA-34 sozinho, melhora a função 

cardíaca em camundongos com hipertrofia pré-existente (induzida por TAC) e também atenua 

o remodelamento patológico do VE após o MI. Neste mesmo trabalho, foram validados 

quatro alvos para o miRNA-34 (vinculina, Sema4b, Pofut1 e Bcl6), os quais foram regulados 

positivamente e associados à proteção cardíaca encontrada tanto nos camundongos TAC e/ou 

MI tratados com o LNA-antimiR-34. Assim, os autores acreditam que, dado que as terapias 

baseadas em LNA já entraram em ensaios clínicos, a inibição de toda a família de miR-34 

possui grande potencial terapêutico.  

Ainda neste sentido, Ooi et al., (2017) propuseram que o benefício terapêutico do 

antimiR-34 sobre o antimiR-34a é, em parte, devido à regulação de miRNAs “secundários”, 

uma vez que o miRNA-34 regula vários alvos diretos, incluindo os fatores de transcrição 

(TFs) de RNAS. Os TFs, têm o potencial de regular a expressão de outros miRNAs. De fato, 

estes autores mostraram que o antimiR-34 em camundongos submetidos à TAC, regula a 

expressão de outros dois miRNAs patológicos, além do miRNA-34, que incluem o miRNA-

let-7e e o miRNA-31, o que poderia explicar, porque alvejar a família miR-34 parece ser mais 

eficaz, do que alvejar o miR-34a sozinho. Além disso, o ACSL4 (do inglês long-chain acyl-

CoA synthetase-4)foi identificado e validado no coração, como sendo um alvo comum aos 

três miRNAs (miRNA-34a, let-7e e miRNA-31).Portanto, estes autores pela primeira vez 

identificaram uma importante regulação mediada por outros miRNAs, em um modelo de 

estresse cardíaco, incorporando uma intervenção terapêutica direcionada ao miR-34 e 
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sugerindo que sinalização de miRNA é não-linear, sendo mais complexa do que o 

inicialmente previsto (OOI et al., 2017). 

Uma diminuição da expressão do miR34 em população de células progenitoras 

cardíacaa indica um importante papel deste miRNA na manutenção de um status não 

diferenciados destas células, e consequentemente, uma menor taxa de proliferação 

(IANNOLO et al., 2018). 

O miRNA-34c alveja o SCF (do inglês stem cell factor), o que inibe a proliferação das 

CMLVs e a hiperplasia da neoíntima em ratos (CHOE et al., 2014). Algumas poucas 

evidências relacionam os miRNas-34c-3p e 34c-5p em modelos de câncer, onde o miRNA-

34c-3p suprime a proliferação e invasão do câncer de pulmão em células não-pequenas 

(CPNPC) (ZHOU; XU; QIAO, 2015; TUNG et al., 2017). 

 

4.3.4 miRNA e H2S no coração 

 

Evidências crescentes demonstram os miRNAS regulam a produção endógena de H2S, 

ao passo que o H2S também é capaz de exercer seus efeitos por meio de regulação da 

expressão de miRNAs (SHEN et al., 2015a;HACKFORT; MISHRA, 2016) (FIGURA 10). 

No entanto, a intercomunicação entre o H2S e os miRNAs e seu o impacto nas doenças 

cardiovasculares ainda é pouco conhecido. Assim, esta inter-regulação entre ambos, pode 

abrir possibilidades para novos mecanismos moleculares na prevenção ou tratamento 

terapêutico de doenças cardiovasculares. 

Alguns estudos já mostraram que o H2S desempenha papel importante na hipertrofia 

dos cardiomiócitos, exercendo papel anti-hipertrófico, no entanto, são poucos os estudos 

associando o papel dos miRNAs neste processo. Como já mencionado anteriormente, o 

miRNA-133a, por exemplo, está downregulation na HC(CARÈ et al., 2007). 

Interessantemente, Liu et al. (2011) mostrou que o tratamento com NaHS (100 µM), inibe a 

hipertrofia dos cardiomiócitos primários induzida por fenilepinefrina em ratos neonatos, por 

meio de uma upregulation (hiper-regulação ou regulação positiva) do miRNA-133a e uma 

inibição no aumento de espécites reativas de oxigênio (EROs) intracelular (LIU et al. 2011). 

O fator nuclear de células-T ativadas, cistoplasmático 4 (NFATc4) foi validado como alvo 

direto para o miRNA-133, portanto, o mesmo foi negativamente regulado na repressão 

hipertrófica dos cardiomiócitos mediada pelo miR-133a (LI et al., 2018). Adicionalmente, 

Kesherwani et al., (2015) mostraram que o tratamento com Na2S (30 µM) induz ao aumento 

nos níveis do miR-133a e atenua a hipertrofia de cardiomiócitos induzida por 
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hiperhomocisteinemia, por meio da ativação do indutor transcricional, o MEF2C (do inglês 

myosin enhancer factor-2). Em conjunto, estes achados indicam um papel protetor da indução 

do miRNA-133a mediada pelo H2S na hipertrofia dos cardiomiócitos (FIGURA 10).  

 

 

Figura 10.Interações entre H2S e miRNAs (HACKFORT; MISHRA, 2016). 

 

O miRNA-1 é um transcrito bicistrônico com o miR-133a e o mesmo é regulado 

positivamente em resposta à injúria de hipóxia-reoxigenação (H/R) (KANG et al., 2014), 

acompanhado de um aumento na apoptose dos miócitos cardíacos e diminuição na expressão 

de Bcl-2. Por outro lado, o pré-condicionamento com o H2S atenua a apoptose de 

cardiomiócitos, diminui a expressão do miRNA-1 e aumenta a expressão de Bcl-2. Em 

complemento, estudo mais recente mostrou que o H2S também pode inibir a apoptose dos 

cardiomiócitos através da regulação do miRNA-1 em seu alvo, a HDAC4 (KANG et al., 

2017). Assim, esses achados indicam que o miRNA-1 é um importante regulador do H2S, ou 

seja, dos seus efeitos protetores, contra a apoptose dos cardiomiócitos (KANG et al., 

2014;KANG et al., 2017). Vale ressaltar que, além do Bcl-2, o miRNA-1 suprime diretamente 

proteínas anti-apoptóticas, que incluem também a  proteína de choque térmico 60 (HSP60) e a 

proteína de choque térmico 70 (HSP70) (HACKFORT; MISHRA, 2016). Adicionalmente, o 

H2S regula negativamentea expressão do miRNA-34a e ativa a via de sinalização do fator 

nuclear relacionado à eritróide 2 (Nrf-2), protegendo ratos jovens contra a injúria I/R hepática 

(HUANG et al., 2014). Portanto, os estudos acima demonstram que o H2S regula a expressão 

de miRNAs, exercendo seus efeitos cardioprotetores, anti-hipertróficos e tanto in vitro quanto 

in vivo nas desordens cardíacas. 
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A expressão gênica da CSE, a qual produz o H2S endógeno pode ser controlada pelos 

miRNA-21, miRNA-22 e miRNA-30, por exemplo (HACKFORT; MISHRA, 2016). De fato, 

recentemente um estudo mostrou um upregulation de toda afamília do miR-30 (miR-30a, 

miR-30b, miR-30c, miR-30d e miR-30e) diminui os níveis de CSE e H2S nas zonas de borda 

e área infartada após MI em corações de ratos. Assim, a inibição da família do miR-30 in vivo 

confirmou que a CSE é um alvo da família de miRNA-30 e que a inibição desta família 

protege os miócitos cardíacos contra a injúria isquêmica, pelo aumento da expressão de CSE 

(SHEN et al., 2015b). A expressão da CSE também pode ser induzida pelo estrogênio (E2), 

por meio do receptor de estrogênio alfa (ERα), o qual aumentaa transcrição de SP1. O SP1 

liga-se diretamente à região promotora da CSE para regular positivamente a transcrição da 

mesma, bem como a biossíntese do H2S (WANG et al., 2015). A deficiencia de estrogênio nas 

ratas ovariectomizadas, por sua vez, aumenta os níveis do miRNA-22 no miocárdio, o que 

promove a inibição da transcrição de SP1 e CSE, diminuindo os níveis de H2S. No entanto, 

todos esses efeitos foram normalizados pela suplementação com E2 e pela inibição do 

miRNA-22 (WANG et al., 2015).  Estes achados demonstram que os miRNAs exercem papel 

crucial na regulação da biosíntese do H2S (FIGURA 10). 

Um interessante exemplo de crosstalk entre o H2S-miRNA é que o H2S downregula o 

miR-21 para mitigar a hipertrofia de cardiomiócitos induzida por fenilefrina (LIU et al., 

2011), ao passo que o miRNA-21 é capaz de inibir a expressão da CSE e a produção de H2S, 

por meio de ligação direta na região 3’ UTR do gene do fator de transcrição, SP1  (do inglês 

specificity protein-1), induzindo à proliferação de CMLVs (YANG et al., 2011). Muito 

embora alguns estudos tenham demonstrado que o miR-21 pode ter um impacto negativo, 

uma vez que o mesmo reduz os níveis de H2S, os efeitos benéficos deste miRNA também 

foram observados em células cardíacas. Neste sentido, Toldo et al. (2014) mostraram que o 

tratamento com Na2S, induz a um aumento da expressão do miR-21 tanto no coração de 

camundongos quanto em cardiomiócitos primários adultos isolados, atenuando a apoptose, 

inflamação e necrose em cardiomiócitos in vitro, bem como reduzindo o tamanho do infarto 

miocardial após I/R in vivo. Em contraste, esses efeitos protetores foram abolidos após 

silenciamento da expressão do miR-21 (TOLDO et al. 2014). Mais recentemente, o 

tratamento com NaHS também promoveu um aumento na expressão do miRNA-21 no fígado 

e diminuiu a apoptose encontrada após I/R, ao passo que o tratamento com o anti-miRNA-21 

aboliu os efeitos protetores do NaHS, via inativação da via de Akt (LU et al., 2018). Portanto, 

estes achados sugerem que de fato existe umo crosstalk entre o H2S-miRNA (FIGURA 10, o 

qual pode divergir e ter papéis diversos em diferentes cenários/doenças. 
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4.3.5 miRNA, Exercício físico e H2S 

 

Alterações nos níveis de expressão de miRNAs no coração têm sido associadas com o 

estresse cardíaco e o desenvolvimento de HC devido à sobrecarga de pressão, infarto do 

miocárdio e também, em humanos, IC em fase terminal (NEVES et al., 2014; SILVA et al., 

2017). ainda, os miRNAs são dinamicamente regulados pelo treinamento físico (TF). Assim, 

a elucidação da relação entre o treinamento físico e os miRNAs na patogênese da hipertensão, 

dentre outras doenças, é fundamental para se entender como o exercício modula o sistema 

cardiovascular a nível molecular, o que pode ser promissor para o desenvolvimento de novas 

drogas (NEVES et al., 2014).   

Neste sentido, publicações de nosso grupo de pesquisa têm evidenciado o importante 

papel do exercício físico nos miRNAs cardíacos e vasculares, tanto relacionados à HC 

fisiológica quanto às desordens cardíacas. A natação é reconhecida por sua eficiência em 

induzir a hipertrofia miocárdica e por um aumento significativo no volume diastólico final do 

VE em ratos (SILVA et al., 2017). Neste sentido, ratas submetidos a dois protocolos de 

natação, com diferentes volumes de treinamento (P1 e P2 - protocolos de moderado e alto 

volume de treinamento, respectivamente), desenvolvem HC fisiológica de maneira 

proporcional ao volume de treinamento, a qual está associada a um aumento na expressão do 

miRNA-29, como demonstrado por nosso grupo de pesquisa (SOCI et al., 2011b). De fato, o 

TF de natação aumentou o miRNA-29c, o que estava inversamente correlacionado uma 

diminuição na expressão de colágeno Ⅰ e Ⅰ e concentração de OH-prolina na HC, sendo 

essencial para a melhora da complacência do VE, observada em ratas (SOCI et al., 2011b). 

Estes achados exibem um importante papel integrador e regulador do miRNAs na resposta 

fibrótica do coração. 

Já foi demonstrado que o miR-1 e o miR-133 encontram-se diminuídos tanto na 

hipertrofia fisiológica induzida pelo TF aeróbico em esteira quanto na hipertrofia patológica 

induzida por sobrecarga de pressão (CARE et al., 2007). O mesmo estudo de Soci et al. 

(2011), citado anteriormente, também mostrou que, de fato, há um downregulation dos 

miRNAs-1, 133a e 133b, em resposta ao TF aeróbico de natação quando comparado ao grupo 

sedentário, de maneira inversamente proporcional à HC (SOCI et al., 2011b). Estes resultados 

sugerem que estes myomiRs podem ser regulados pelo exercício, independentemente do tipo 

(corrida ou natação) ou volume (moderado e alto) de treinamento, mantendo um perfil de 

expressão similares (SOCI et al., 2011b; FERNANDES et al., 2015). Ademais, Ma et al., 

(2013) demonstrou que a HC induzida pelo TF de natação em ratas, correlaciona-se com a 
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modulação de outros miRNAs, que incluem o miRNA-21, miRNA-124, miRNA-144 e o 

miRNA-145. Estes miRNAs, possuem como alvos validados, o Pik3a, PTEN e TSC2, que são 

reguladores negativos da via de sinalização da PI3K/AKT/mTOR.  

Outro trabalho de Da Silva e colaboradores mostrou que após as 10 semanas de TF de 

natação também há um aumento no miRNA-126 no coração, alvejando e diminuindo a 

expressão do Spred-1, o que contribui para a angiogênese neste tecido. Embora o PI3KR2 

também seja um alvo bem validado para miR-126, o mesmo não foi alterado pelo protocolo 

de natação (DA SILVA et al., 2012). A HC induzida pelo TF também envolve a regulação de 

miRNAs relacionados ao aumento da expressão de AT1R, independentemente da participação 

de AngII. Paralelamente, o aumento de ECA2, da angiotensina (1-7) e do receptor do tipo 2 

da AngⅠ  no coração, sugere que os miRNAs estão envolvidos na regulação do sistema não-

clássico de renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), contrabalançando o clássico SRAA 

cardíaco na HC  (FERNANDES et al., 2011; NEVES et al., 2014). De fato, Fernandes et al., 

avaliou que os dois protocolos de natação (P1 e P2), alteram a expressão de miRNAs 

cardíacos visando os componentes do SRAA, os quais foram associados ao desenvolvimento 

da HC ventricular em ratas. O treinamento de natação aumentou a expressão dos miRNA-27a 

e 27b, alvejando a enzima conversora de angiotensina (ACE) e diminuindo a expressão do 

miRNA-143, alvejando enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) no coração de ratas 

normotensas. 

Ademais, o estudo de Fernandes et al. (2012a) mostrou que TF de natação reestabelece 

os níveis periféricos dos miRNAs-16, -21 e -126, associados à revascularização na 

hipertensão arterial. Esta alteração foi acompanhada por uma normalização dos níveis de 

vascular endothelial growth factor (VEGF), óxido nítrico-sintase endotelial(eNOS) e da 

subunidade beta regulatória da fosfatidilinositol-3 quinase (PI3KR2) em paralelo a uma 

normalização de mediadores pro-apoptóticos (Bad) e anti-apoptóticos (Bcl-2, Bcl-x e relação 

p-Badser112: Bad). Estes resultados indicam que o treinamento aeróbico de natação, previne 

a rarefação microvascular periférica na hipertensão por meio do balanço entre fatores 

angiogênicos e apoptóticos, via modulação de miRNAs e regulam a HC fisiológica em 

resposta ao treinamento físico aeróbico.   

Diferentemente do que é encontrado na HC patológica (VAN ROOIJ et al., 2006), o 

TF de alto volume diminui a expressão do miRNA-208a cardíaco em ratos Zucker saudáveis e 

obesos, induz a regulação positiva de alvos como THRAP-1, Purβ e Sox6, e melhora o 

equilíbrio entre a expressão do gene βMHC e αMHC (NEVES et al., 2014) Ademais, em 

recente trabalho aceito para publicação, (FERNANDES et al., 2018) mostrou que o TF 
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aeróbico previne o ganho de peso e HC patológica em ratos Zucker obesos, via aumento de 

MED13 cardíaco por meio de regulação do miRNA-208. Assim, o miRNA-208a é outro 

miRNA patológico revertido pelo TF, e sua downregulation está envolvida no aumento de 

vários alvos que constituem um programa genético para melhorar a eficiência do coração 

(NEVES et al., 2014).  

O TF de natação restaura os níveis cardíacos de miR-29a e miRNAc-29c e previne a 

deposição de colágeno do tipo I e III tanto na zona de borda, bem como em regiões remotas 

do miocárdio infartado de ratos, o que pode contribuir para a melhora da função ventricular 

induzida pelo TF (MELO et al., 2014). A contratilidade de cardiomiócitos e o transiente de 

cálcio prejudicados são marcas da disfunção contrátil do VEo. Neste sentido, Melo et al., 

(2015) mostrou que o TF aeróbico moderado restaura o transiente de Ca2+ cardíaco após o MI, 

regulando os níveis dos miRNA-1 e miRNA-214, o que contribui para o reestabelecimento da 

função ventricular. Adicionalmente, foi demonstrado que o treinamento resistido induz à HC, 

com melhora da função cardíaca de cardiomiócitos isolados, o que é parcialmente explicado 

pela diminuição do miRNA-214 e o aumento da expressão de SERCA2a (MELO et al., 2015). 

Ainda são poucos os estudos sobre o impacto do treinamento físico na 

biodisponibilidade cardíaca e vascular do H2S, principalmente nas doenças cardiovasculares e 

ao que se refere aos mecanismos moleculares envolvidos. No entanto, o estudo de Ma et al., 

(2018) (in press), mostrou que há uma redução na expressão da CSE no coração e diminuição 

dos níveis de H2S no plasma e coração de ratos idosos (23 meses de idade) quando comparado 

a ratos jovens (3 meses de idade). Por outro lado, 12 semanas de TF moderado em esteira 

aumenta os níveis de H2S no coração e plasma e aumenta a expressão da CSE e 3-MST no 

coração de ratos idososfoi acompanhado de uma redução nos níveis de colágeno I e nos níveis 

de IL-6 e MCP-1 neste tecido. Os mesmos efeitos promovidos pelo TF foram encontrados 

quando os ratos idosos foram submetidos ao tratamento com o NaHS (injeção 

intraperitoneal).O reestabelecimento da biodisponibilidade de H2S no coração parece 

contribuir para os efeitos benéficos do TF na fibrose miocardial na população idosa. OWu et 

al., (2016) mostrou que o aumento da expressão da CSE e os níveis de H2S em resposta ao TF 

aeróbico, diminui a inflamação encontrada nos músculos esqueléticos de ratos obesos 

induzidos por dieta rica em gordura.  

O estudo de Gu et al., (2013) mostrou que o TF aeróbico em esteira também é capaz 

de reestabelecer os níveis de H2S circulantes na aorta por meio da restauração da expressão da 

CSE, antes reduzida em animais SHR. O TF também aumentou os conteúdos de nitrito e 

nitrato (NOx) bem como a fosforilação da eNOS. Juntas, estas alterações sugerem a 
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importância do treinamento aeróbico na biodisponibilidade do H2S juntamente com o NO em 

SHR, neste caso, melhorando a hipertrofia aórtica e a disfunção endotelial. Já foi reportado 

que o nível de EO é inversamente correlacionado com o nível de CSE no miocárdio de ratas 

com deficiência de estrogênio (ratas ovariectomizadas) (ZHU et al., 2013). Assim, o TF 

moderado em esteira mostrou-se capaz de aumentar expressão da CSE no miocárdio de ratas 

ovariectomizadas, melhorando o status EO(TANG et al., 2015). 

Em conjunto, estes poucos achados denotam um importante papel modulatório do TF 

nos níveis de H2S, em vários tecidos e condições patológicas, inclusive no coração. No 

entanto, os mecanismos envolvidos nesta interação são praticamente desconhecidos. 

Considerando que o reestabelecimento do complexo CSE/H2S pode contribuir para o efeito 

protetor do exercício físico nas doenças cardíacas, por exemplo, faz-se importante investigar 

de que maneira o exercício físico influencia/regula a produção do H2S no coração. Neste 

sentido, os miRNAs parecem exercer papel promissor, visto que os mesmos também podem 

ser regulados pelo exercício físico, bem como podem regular o H2S e vice-versa. Na 

literatura, pelo nosso conhecimento, ainda não há estudos investigando miRNAs, H2S e 

exercício físico neste contexto. No entanto, encontra-se o estudo de Wang et al., (2015), o 

qual mostrou que o estrogênio causa uma diminuição na expressão do miRNA-22, o que leva 

a um aumento na expressão de SP1, e consequentemente, um aumento da expressão da CSE e 

dos níveis de H2S no miocárdio, contribuindo para o aumento da defesa antioxidante neste 

órgão.  

Diante disto e do exposto até aqui a despeito dos miRNAs, H2S e TF, nota-se que os 

protocolos de natação já estabelecidos por nosso laboratório de pesquisa, exercem efeitos 

cardioprotetores por meio de alteração no padrão de expressão de miRNAs específicos, 

regulando positivamente a HC, angiogênese e apoptose no coração de ratos normotensos. 

Interessantemente, dados de microRNA array do VE do coração de ratas normotensas (ainda 

não publicados) submetidos aos mesmos protocolos de natação, mostraram uma expressiva 

redução do miRNA-34c-3p em ambos os protocolos (P1, 97,31%) e (P2, 98,16 %) em relação 

ao controle. Diante desta redução fomos investigar possíveis genes-alvo para este miRNA. 

Para tal, foi realizada análise in sílico em sites de bioinformática e encontrou-se o gene Cth 

(CSE) como um dos alvos preditos para o miRNA-34c-3p. Diante disso, a proposta deste 

estudo inicialmente é confirmar se o miRNA-34c-3p exerce papel cardioprotetor via 

modulação do complexo CSE/ H2S e testar a hipótese de que o mesmo possa promover 

proteção a desordens observadas na hipertensão arterial que incluem especialmente a 

hipertrofia cardíaca, fibrose e a apoptose dos cardiomiócitos. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Animais e Grupos experimentais 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso em animais (CEUA) da Escola de 

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP) (n° 2016/04), e segue 

os princípios éticos na experimentação animal do Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA). Esse trabalho está de acordo com os preceitos da Lei n° 11.794, de 8 de 

outubro de 2008, do Decreto n° 6.899, de 15 de julho de 2009, e com normas editadas pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

Animais saudáveis que foram submetidos ao treinamento físico aeróbio: para a 

primeira etapa do projeto, foram utilizadas 21 ratas normotensas Wistar (10 semanas de vida, 

com massa corporal de aprox. 200g), as quais foram mantidas em gaiolas plásticas e 

agrupadas, em grupos de 3 a 4 animais por caixa,alocadas no Biotério de experimentação do 

Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do Exercício, localizado no Departamentode 

Biodinâmica do Movimento Humano, da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo (EEFE-USP). A temperatura ambiente foi controlada entre 22-

24°C, e a luz mantida em ciclo invertido de 12 horas (claro-escuro). A água e ração foram 

oferecidas ad libitum, sendo a ração normoproteica (12% de proteína).  

As ratas foram aleatoriamente divididas em 3 grupos experimentais (n=7 para cada 

grupo): 

• Grupo controle, não treinado (SED); 

• Grupo treinado, Protocolo 1 (P1); 

• Grupo treinado, Protocolo 2 (P2) 

 

Animais SHR que foram submetidos ao treinamento físico aeróbio: para a segunda 

etapa do projeto, foram utilizados ratos SHR e ratos winstar kyotocomo controles (10 semanas 

de vida, com massa corporal de aprox. 200g), os quais foram mantidos nas mesmas condições 

das ratas normotensas citadas acima.  

Os ratos foram aleatoriamente divididos em 3 grupos experimentais (n=7 para cada 

grupo): 

• Grupo controle, não treinado (WYK-SED); 

• Grupo controle, treinado (WYK-TR); 

• Grupo hipertenso, não treinado (SHR-SED); 

• Grupo hipertenso, treinado (SHR-TR) 
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Os animais foram identificados por números e pesados semanalmente ao longo de todo 

o período experimental. 

 

5.2 Protocolo de Treinamento físico aeróbico 

O treinamento foi realizado com um sistema de natação para ratos, com água aquecida 

a 30-32°C durante 10 semanas. O protocolo de treinamento utilizado ocorreu conforme 

metodologia já publicada por nosso grupo de pesquisa (SOCI et al., 2011a) o qual será 

descrito abaixo (FIGURA 11): 

- Treinamento com protocolo 1 (P1): os animais foram treinados durante 10 

semanas, sessões de 60 min, 1 vez ao dia, 5 vezes/semana, com aumento gradual da 

sobrecarga de trabalho (peso na cauda em porcentagem do peso corporal), até atingir 5% do 

peso corporal. 

-  Treinamento com protocolo 2 (P2): os animais foram treinados até a 8a semana 

com o mesmo protocolo P1, como explicado anteriormente, se diferindo somente na 9a e 10a 

semanas conforme descrito abaixo: 

Na 9a semana o treinamento foi realizado 2 vezes ao dia, sessões de 60 min com 

intervalo de 4 horas entre as sessões. Na 10a semana as ratas foram treinadas 3 vezes ao dia, 

sessões de 60 min com intervalo de 4 horas entre as sessões. O protocolo utilizado é 

caracterizado como treinamento de baixa intensidade e longa duração, sendo efetivo na 

promoção de adaptações cardiovasculares e no aumento da capacidade oxidativa muscular.  O 

objetivo de aumentar o volume de treinamento foi para promover uma HC fisiológica mais 

robusta e mimetizar um alto desempenho aeróbio compatível com o de atletas, o que já vem 

sendo caracterizado por estudos do nosso grupo de pesquisa (OLIVEIRA et al., 2009; DA 

SILVA et al., 2012).  

Os animais mantidos sedentários (grupo SED) também foram levados à piscina para 

serem expostos ao mesmo estresse dos animais treinados.  

Os animais foram identificados e pesados semanalmente, para a correção da 

sobrecarga em função do aumento do peso corporal. 

 



 

Figura 11. Sistema aquecido de natação para ratos (painel superior) e visão esquemática do protocolo 
de TF durante 10 semanas (%pc 

Pré e pós período de 

teste de tolerância ao esforço físico máximo. Posteriormente foram mortos por decapitação e 

as amostras necessárias foram coletadas, pesadas e armazenadas adequadamente para 

posteriores análises histológicas, bioquímicas e moleculares. 

 

5.3 Avaliação das Respostas H
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experimental por pletismografia de cauda (sistema da 

blood pressures system 

experimentais. Inicialmente os animais foram 

Após isto, para realização das medidas, o

mantidos sob restrição de movimentos

um manguito de borracha que é pos

conectado ao pletismógrafo para insuflar e desin

mmHg. Numa região mais distal da cauda está acomplado um transdutor de pulso pneumático 

para detecção dos sinais de passagem da onde de pulso de PA na artéria caudal e registrado no 

sistema de aquisição de sinais (MP100 WSW, Biopac Systems, Santa Bárbara, CA, USA), 

com uma frequência de amostraem de 100 Hz. 

Sistema aquecido de natação para ratos (painel superior) e visão esquemática do protocolo 
manas (%pc – percentual do peso corporal) (painel inferior).

Pré e pós período de TF os animais foram submetidos às análises hemodinâmicas

teste de tolerância ao esforço físico máximo. Posteriormente foram mortos por decapitação e 

ias foram coletadas, pesadas e armazenadas adequadamente para 

posteriores análises histológicas, bioquímicas e moleculares.  

Avaliação das Respostas Hemodinâmicas: pressão arterial e frequênciacardíaca 

 e FC cardíaca de repouso foi acompanhada pré e pós período 

experimental por pletismografia de cauda (sistema da KENT SCIENTIFIC RTB1001 rat tail 

para ratos e camundongos, Litchfiel, USA) nos 3 grupos 

experimentais. Inicialmente os animais foram familiarizados ao aparelho durante três dias. 

Após isto, para realização das medidas, os animais permaneceram acordados, em repouso e 

mantidos sob restrição de movimentos. O equipamento de registro da PA caudal consiste em 

um manguito de borracha que é posicionado à região proximal da cauda do animal, o qual está 

conectado ao pletismógrafo para insuflar e desinflar gradualmente o manguito de 1 a 250/300 

mmHg. Numa região mais distal da cauda está acomplado um transdutor de pulso pneumático 

sinais de passagem da onde de pulso de PA na artéria caudal e registrado no 

sistema de aquisição de sinais (MP100 WSW, Biopac Systems, Santa Bárbara, CA, USA), 

com uma frequência de amostraem de 100 Hz.  
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percentual do peso corporal) (painel inferior). 

às análises hemodinâmicas e ao 

teste de tolerância ao esforço físico máximo. Posteriormente foram mortos por decapitação e 

ias foram coletadas, pesadas e armazenadas adequadamente para 

emodinâmicas: pressão arterial e frequênciacardíaca 

foi acompanhada pré e pós período 

KENT SCIENTIFIC RTB1001 rat tail 

para ratos e camundongos, Litchfiel, USA) nos 3 grupos 

familiarizados ao aparelho durante três dias. 

cordados, em repouso e 

. O equipamento de registro da PA caudal consiste em 

icionado à região proximal da cauda do animal, o qual está 

flar gradualmente o manguito de 1 a 250/300 

mmHg. Numa região mais distal da cauda está acomplado um transdutor de pulso pneumático 

sinais de passagem da onde de pulso de PA na artéria caudal e registrado no 

sistema de aquisição de sinais (MP100 WSW, Biopac Systems, Santa Bárbara, CA, USA), 
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Este método de medida indireta da pressão arterial permite quantificar a PAS e FC ao 

longo do período experimental, conforme as necessidades do estudo.  

 

5.4 Protocolo de Avaliação de Esforço Físico Máximo 

Para realização do protocolo de avaliação do esforço físico máximo, os animais dos 3 

grupos (SED; P1; P2) foram submetidosa três sessões de familiarização na esteira. Após isto, 

para o teste, os animais foram posicionados individualmente sobre a esteira rolante. 

Imediatamente após, foi iniciado o teste de esforço, que constituiu em um protocolo 

escalonado com velocidade inicial de 6 metros/minuto (sem inclinação), com incrementos de 

velocidade de 3m/min a cada 3 min, até que fosse atingida a velocidade máxima suportada 

pelos animais. O critério para a determinação da exaustão do animal e interrupção do teste, foi 

o momento em que o rato não foi mais capaz de correr dentro da caixa metabólica, mediante o 

incremento de velocidade da esteira. Esta avaliação foi feita para comparar a resposta de 

desempenho pré, pós e entre entre os grupos após as 10 semanas de natação. Embora o teste 

em esteira não seja específico ao treinamento físico realizado neste estudo, utilizamos esse 

teste para auxiliar na verificação da eficácia do treinamento físico, como predição de uma 

melhora na capacidade de realização de esforço. Foi comparado o tempo (min.), a velocidade 

(m/min.) e a distância (metros) percorrida por cada animal. 

 

5.5 Coleta das Amostras 

Após quarenta e oito horas após última sessão de TF, as ratas foram previamente 

anestesiadas (com isoflurano, um gás inalatório) e em sequência, decapitadas por guilhotina. 

Neste momento, amostras de sangue foram coletadas para separação de soro e plasma. O 

sangue, mantido em gelo, foi centrifugadoa 1.500g durante 10 minutos a uma temperatura de 

4°C. Após centrifugação os sobrenadantes foram armazenados a -70oC.  

Após o sacrifício, os músculos sóleo, plantáris, gastrocnêmio e coração foram 

cuidadosamente dissecados, pesados em uma balança de precisão e rapidamente congelados 

em nitrogênio líquido,e mantidos a -70oC para posteriores análises histoquímica, bioquímica e 

molecular. A tíbia foi retirada e medida com paquímetro para posterior normalização do peso 

corporal total dos animais bem como massa do VE. 
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5.6 Avaliação da Hipertrofia Cardíaca 

Após a remoção do coração da cavidade torácica, o mesmo foi dissecado para 

separação do VE (parede livre do ventrículo esquerdo e septo), ventrículo direito e átrios 

(átrio direito e esquerdo). Para avaliação da hipertrofia cardíaca foi feito um cálculo de razão, 

entre o peso úmido do VE e o comprimento da tíbia (mg/mm). Assim, a hipertrofia cardíaca 

dos grupos treinados foi calculada em relação ao valor da razão do grupo controle sedentário 

(SED). 

5.7 Análise da Citrato Sintase 

A análise da atividade da Citrato sintase é utilizada como um parâmetro de avalição da 

eficácia do treinamento físico aeróbico, uma vez que, o aumento da atividade das enzimas 

oxidativas presentes na mitocôndria é um indicativo da otimização do metabolismo aeróbio. A 

citrato sintase catalisa a primeira reação do ciclo de Krebs, onde ocorre a condensação do 

acetil coenzima A (acetil-CoA) com o oxaloacetato para formar citrato e coenzima A (CoA).  

O músculo sóleo foi homogeneizado a 4°C em tampão de extração (pH 7,4) contendo 

Tris-base (50mM) e EDTA (1 mM). As amostras serão centrifugadas a 3.000 rpm. durante 15 

minutos a 4°C e o sobrenadante será utilizado para a realização da cinética enzimática. A 

quantificação da proteína no homogenato será realizada segundo o método de(BRADFORD, 

1976). A atividade máxima da enzima será determinada conforme método de Alp & 

Newsholme (1976), a partir de quantificação do complexo formado entre a coenzima A com o 

ácido 5,5´ditio-bis 2 nitrobenzóico (DTNB), adicionado ao meio, formando um complexo 

amarelo. O tampão de ensaio consistirá de Tris-base (100 mM), DTNB (0,4 mM), acetil-CoA 

(1,24 mM), Triton X-100 1% (v/v) e o homogeneizado. A reação será iniciada pela adição de 

oxaloacetato (18,9 mM) ao meio e a leitura será realizada a 25°C durante um intervalo de 10 

minutos, em 412 nm com o uso do Victor (Victor3 1420 Multilabel Counter/PerkinElmer, 

Waltham, MA, USA). O resultado da atividade da enzima será expresso em valores de 

nmol.min-1.proteína-1. 

 

5.8 Extração de RNA total do VE para análise de mRNA e miRNA 

Para extração do RNA total para análise de mRNA, 50mg do ventrículo esquerdo foi 

homogeneizado em 1mL Trizol®Reagent (Invitrogen) e a extração seguida conforme instruções do 

fabricante. O RNA precipitado foi lavado com etanol 70% para eliminar resíduos de fenol e sal, e 



 

solubilizado em água tratada com DEPC. A concentr

quantificada usando o espectrofotômetro 

A integridade foi verificada através de eletroforese em gel de agarose 1%, co

0.5µg/mL de Nancy-1520 (Sigma,USA

realizada a 100 Volts por aproximadamente 6

pela análise da intensidade das bandas correspondentes às subunida

18S (FIGURA 12). Amostras que apresentarem algum grau de degradação 

Para análise de miRNA foi utilizado um Kit de extração de RNA sem trizol (

MicroPrep – ZymoResearch, Catalog R1051

primeira etapa consistiu na homogeneização de 5mg de coração em 300

Em sequência, a amostra foi lavada, centrifugada e então, iniciou

Para tal, adicionou-se 300 µL

coluna (fornecida pelo kit), seguido de centrifugação. Após isto, o RNA contido na coluna foi 

lavado para remoção dos contaminantes. As próximas etapas consistiram de

que na última lavagem, o líquido remanescente foi descartado e 

novo tubo (livre de RNAse). Adicionou

matriz da coluna, centrifugou

eluído foi quantificado também em 

armazenado em-70oC.  

 

Figura 12. Exemplo de análise da integridade do RNA em amostras do ventrículo 
eletrofore em gel de agarose. 

5.9 Expressão do miRNA

Síntese do cDNA para o miRNA

sintetizado a partir do RNA total extraído, utilizando primer gene

protocolo de ensaio TaqMan MicroRNA

utilizados 1-10 ng de RNA em 1 

solubilizado em água tratada com DEPC. A concentração das amostras de RNA total foi 

quantificada usando o espectrofotômetro NanoDrop (NanoDrop Technologies, USA

verificada através de eletroforese em gel de agarose 1%, co

1520 (Sigma,USA). O gel foi imerso em tampão TAE 1X e a eletroforese 

100 Volts por aproximadamente 60 minutos. A viabilidade das amostras

pela análise da intensidade das bandas correspondentes às subunidades do RNA ribossomal 28S e 

Amostras que apresentarem algum grau de degradação foram

Para análise de miRNA foi utilizado um Kit de extração de RNA sem trizol (

ZymoResearch, Catalog R1051), conforme instruções do fabricante.

primeira etapa consistiu na homogeneização de 5mg de coração em 300 µL de tampão 

m sequência, a amostra foi lavada, centrifugada e então, iniciou-se a etapa de purificação do RNA. 

µL de etanol (95-100%) à amostra, os quais foram transferidos para a 

coluna (fornecida pelo kit), seguido de centrifugação. Após isto, o RNA contido na coluna foi 

lavado para remoção dos contaminantes. As próximas etapas consistiram de

o líquido remanescente foi descartado e a coluna foi transferida para um 

novo tubo (livre de RNAse). Adicionou-se 15 µL de água livre de Dnase/RNase diretamente na 

matriz da coluna, centrifugou-se por 30s, para coleta do RNA que estava retido na coluna.

eluído foi quantificado também em NanoDrope a integridade foi verificada

Exemplo de análise da integridade do RNA em amostras do ventrículo 
 

 

Expressão do miRNA-34c-3p no VE 

Síntese do cDNA para o miRNAs:o cDNA para análise dos miRNA

sintetizado a partir do RNA total extraído, utilizando primer gene-específico de acordo com o 

TaqMan MicroRNAAssay (Applied BioSystems, CA, EUA

de RNA em 1 µL. Inicialmente prepara-se uma RT master mix
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ação das amostras de RNA total foi 

NanoDrop Technologies, USA).  

verificada através de eletroforese em gel de agarose 1%, contendo 

imerso em tampão TAE 1X e a eletroforese 

das amostras foi avaliada 

s do RNA ribossomal 28S e 

foram descartadas.  

Para análise de miRNA foi utilizado um Kit de extração de RNA sem trizol (Kit Quic-RNA 

instruções do fabricante. Brevemente, a 

L de tampão RNA Lysis. 

se a etapa de purificação do RNA. 

100%) à amostra, os quais foram transferidos para a 

coluna (fornecida pelo kit), seguido de centrifugação. Após isto, o RNA contido na coluna foi 

lavado para remoção dos contaminantes. As próximas etapas consistiram de mais lavagens, sendo 

a coluna foi transferida para um 

de água livre de Dnase/RNase diretamente na 

estava retido na coluna. O RNA 

e a integridade foi verificada.  O RNA total foi 

 

Exemplo de análise da integridade do RNA em amostras do ventrículo esquerdo por 

cDNA para análise dos miRNA-34c-3p foi 

específico de acordo com o 

(Applied BioSystems, CA, EUA). Foram 

master mix com dNTPs 
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100mM, multiscribe reverse transcriptase 50U/ml, tampão 10x para a enzima, inibidores de 

RNAse 20U/ml, totalizando 7 µL.Adiciona-se 3 µl de primer e água livre de nuclease para 

completar o volume de 15 µLde reação. A reação de PCR foi realizada a 16oC por 30 min, 

42oC por 30 min, 85oC por 5 min e após isto, as amostras foram mantidas a -20ºC. 

Reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) para expressão do miRNAs: 

Para 20 µL da reação de PCR foram incluídos 1,33 µl do produto RT, 10 µl de Universal PCR 

master mix II (No AmpErase UNG), 1 µl de primer (TaqMan miRNA Assay 20X) e 7,67µL de 

água livre de nucleases. As reações foram incubadas a 95oC por 10 min, seguidos por 40 ciclos de 

95 oC por 15 segundos e 60oC por 1 min. As fluorescências serão lidas em detector ABI PRISM 

7500 (Applied Biosystems, CA, USA). Foi utilizado o U6 snRNA como normalizador para análise de 

cada miRNA testado.  

 

5.10 Expressão gênica de mRNAs no VE 

Síntese de cDNA para expressão gênica de genes:foi utilizado 1µg de RNA total extraídos a 

partir do VE das ratas em um volume final de 20µL. A transcrição reversa do RNA (síntese de 

cDNA) foi realizada utilizando High-Capacity RNA-to-cDNATM Kit (Thermo Scientific) seguindo 

as instruções do fabricante. Após adição da Mix, contendo todos os componentes do kit, às amostras 

de RNA, as mesmas foram incubadas em termociclador por 10 minutos a 25ºC, por 120 minutos 

a37 ºC, e por fim, 5minutos a 85 ºC.  Após isto as amostras foram armazenadas em -20 ºC até o 

momento da RT-PCR.  

RT-PCR para análise da expressão gênica: O RT-PCR para análise da expressão gênica do 

RNA mensageiro-alvo do miRNA foi realizado pelo sistema de detecção do produto específico 

amplificado no equipamento 7500 Real Time PCR System (Applied-Biosystems), na presença do 

composto fluorescente SYBR-Grenn PCR Master Mix. A otimização da reação do RT-PCR foi feita 

conforme as instruções do fabricante, corrigido para volume final de 20 µL por reação. As 

condições de PCR foram padrão (protocolo do kit SYBR-Grenn Master Mix) e todos os reagentes 

foram fornecidos pelo kit, inclusive a enzima polimerase AmpliTaq-Gold (Applied-Biosystems).  

Depois da otimização, osprimersforam utilizados na concentração de 200 nM para detecção 

e a quantificação relativa da expressão do gene daciclofilina, utilizada como controle interno para os 

demais genes. Sequência dos primers utilizados: Ciclofilina(sense: 5’-AAT GCT GGA CCA AAC 

ACA AA -3’,antisense: 5’-CCT TCT TTC ACC TTC CCA AA-3’);CSE(5′-

CGGAGCAATGGAGTTCGC-3′, antisense: 3′-GATGGGTAATCGTTGTGGTG-

5′);CBS(sense:5’-ATGCTGCAGAAAGGCTTCAT, antisense: 
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GTGGAAACCAGTCGGTGTCT-3′); 3-MST(sense:5’-GGCTCAGTAAACATCCCATTC, 

antisense: TGTCCTTCACAGGGTCTTCC-3’);  α-actina esquelética (sense: 5’-ACC ACA GGC 

ATT GTT CTG GA3’, antisense: 5’-TAA GGT AGT CAG TGA GGT CC-3’);   α -MHC   (sense: 

5’-CGA GTC CCA GGT CAA CAA G-3’, antisense: 5’-AGG CTC TTT CTG CTG GAC C-3 );   

β-MHC   (sense: 5’-CAT CCC CAA TGA GAC GAA G-3’,  antisense:  5’-AGG CTC TTT CTG 

CTG GAC A-3’); ANP   (sense: 5’-CTT CGG GGG TAG GAT TGA-3’ , antisense: 5’-CTT GGG 

ATC TTT TGC GAT CT-3’ ) 

 

Cada amostra foi realizada em duplicata.  As quantidades relativas de expressão do de cada 

gene foram comparadas após normalização dos valores de controle interno (∆CT). Mudanças em 

vezes na expressão dos mRNAs foram calculados utilizando as diferenças em valores dos ∆CT 

entre os grupos, (∆∆CT) e a equação 2-∆∆CT(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) 

 

5.11 Determinação daexpressão de proteínas por Western Blotting 

Amostras do VE foram homogeneizadas em tampão de lise (pH 7,4 - 7,6), 

contendomanitol 210 mM, sacarose 70 mM, MOPS 5 mM, EDTA 1 mMe um coquetel de 

inibidores de protease e fosfatase (1:100). As amostras foram mantidas no gelo e 

centrifugadas a 12.000 rpm por 20 min a 4ºC. O sobrenadante foi transferido para tubos de 

1,5 ml e a concentração total de proteína das amostras foi analisada por meio do método 

de(BRADFORD, 1976). As amostras foram armazenadas em freezer -80ºC até o momento da 

utilização.  

Alíquotas do homogeneizado, 40 µg de proteína foram diluídas em tampão de amostra 

(Tris-HCL pH 6,8 240mM; SDS 0,8%; β-mercaptoetanol 200mM; Glicerol 40% e Azul de 

bromofenol 0,02%). A análise dos níveis proteicos foi realizada pela técnica de western 

blotting. Para isso, foi utilizada a técnica de Eletroforese em Gel de Poliacrilamina (SDS-

PAGE 6 - 12%: dependendo do peso molecular da proteína), que consiste na migração de 

moléculas com carga, numa solução, decorrente da aplicação de um campo elétrico no 

aparelho para minigel (Mini Protean, BioRad, USA).  no aparelho para minigel (Mini-

Protean). Posteriormente, as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose (200 mA, 1h30). As membranas foram coradas com o Ponceau S (0,1% em 

ácido acético 5%)para verificação das bandas proteicas obtidas pela eletroforese.  
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A ligação inespecífica de proteínas na membrana de nitrocelulose foi diminuída pela 

incubação destasem solução bloqueadora com albumina do soro bovino 5% (BSA, 5% em 

tampão TBS-t: Tri-HCl 20 mM, NaCl 137 mM, Tween-20 0,2%; pH 7,4) durante 1h. As 

membranas foram incubadas (12 h, 4 °C) com anticorpos anti-CSE, policlonal, coelho 

(12217-1-AP, 1:1000, Proteintech), anti-CBS, monoclonal, camundongo (H00000875-M01, 

1:1500, Abnova) e anti-3-MST, policlonal, camundongo (H00004357-B01P, Abnova). Após 

lavagens subsequentes com TBS-t (3 x por10 min), as membranas foram incubadas com o 

anticorpo secundário policlonal anti-camundongo ou anti-coelho IgG conjugado à peroxidase 

(1:4.000 em TBS-t, Signalway, EUA) durante 2 h em temperatura ambiente. Após novo ciclo 

de lavagens com o TBS-t (3 x por 10 min), as bandas imunorreativas foram reveladas por 

quimioluminescência (SuperSignal West pico, Thermo Scientific, USA) As imagens foram 

captadas pelo fotodocumentador Chemidoc (BioRad, USA) e as  análises densitometricas 

foram realizadas para quantificar a intensidade relativa utilizando o software ImageLab 

(BioRad, EUA). Os resultados obtidos foram normalizados pelo Ponceau e foram expressos 

como porcentagem do controle (SED). 

 

5.12 Mensuração dos níveis de H2S 

O método de geração de H2S é baseado na formação de sulfeto de chumbo (HINE et 

al., 2015). Tal reação resulta da interação do H2S produzido pelas amostras com o acetato de 

chumbo contido em papel filtro, o que culmina em uma coloração escurecida do precipitado 

de sulfeto de chumbo.  

Aproximadamente 50mg de amostra do VE foram homogeneizadas em 500 µl tampão 

fosfato 100 mM, pH 7,4, contendo coquetel de inibidores e proteases e fenil-metil-

sulfonilfluorido (PMSF 1 mM). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10000g 

durante 10 minutos a 4 °C, o sobrenadante foi coletado e transferido para novo tubo para 

serem utilizadas para o ensaio. Após isto, foi realizada a quantificação de proteínas totais do 

sobrenadante, pelo método de Bradford. A reação foi montada em uma placa de PCR (96 

poços), em duplicata, sendo que cada poço continha: a L-cisteína 200mM (substrato) e 

5’fosfato de pirodoxal 40 mM (co-fator), juntamente com 400 µg de proteínas do VE. Foi 

feita uma curva de NaHS em diferentes concentrações. Após isto, papel filtro impregnado 

com acetato de chumbo foi colocado sobre a placa de PCR e foi levada ao termociclador,por 

120 minutos a 37°C. Após este período o filtro foi fotografado em ChemiDoc e quantificado 

por análise densitométrica no software ImageLab (BioRad, EUA).Os resultados estão 
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expressos como quantidade de H2S por período e concentração de proteínas totais 

(nmol/min/mg de proteína). 

 

5.13 Expressão proteica por Western Blotting 

As amostras de proteínas foram extraídas dos VE e as mesmas foram quantificadas por 

Bradford, seguindo o mesmo processo anteriormente descrito com o ventrículo esquerdo. As 

membranas foram incubadas com os anticorpos primários: anti-CSE, anti-CBS,anti-3-MST. O 

Ponceau, por não apresentar variação nas amostras, foi usado como normalizador interno. 

Após as lavagens, as membranas foram incubadas com anticorpo secundário específico. 

Conforme já descrito anteriormente, o complexo anticorpo-antígeno foi visualizado usando o 

método de quimioluminescência, usando o aparelho ChemiDoc (BioRad, CA, USA) e os blots 

foram visualizados e quantificados por densidometria pelo software gratuito online, Image J.  
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente a distribuição dos dados será testada por meio do teste de Shapiro-Wilk e 

a homoscedasticidade por meio do teste de Levene. Como os dados são independentes, devem 

apresentar distribuição normal e variâncias homogêneas, os pressupostos para o alcance de 

análises paramétricas.  

Os resultados foram apresentados em média ± erro padrão da média (EPM). A 

diferença entre as médias foi analisada mediante ANOVA (análise de variância) One-Way e 

Two-Way. Em caso de significância foi adotado o post-hoc de Tukey, utilizando o GraphPad 

Prism Software, (San Diego, CA, EUA). Os resultados foram consideradosestatisticamente 

significantes para valores de P < 0,05. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Efeito do treinamento físico aeróbico por natação em ratas Wistar normotensas na 

modulação do complexo CSE/H2S e expressão do miRNA-34c-3p 

 

7.1.1.1 Massa Corporal 

A FIGURA 13 mostra a massa corporal (MC) pós 10 semanas de TF aeróbico das 

ratas normotensas. No entanto, ao final do protocolo experimental, observa-se uma redução na 

MC absoluta (P1:↓9%, p>0,05; P2:↓10%, p<0,05) e no delta da MC no grupo P2 (P2:↓36%, 

p<0,05) e uma tendência à redução no grupo P1 (P1:↓30%, p=o,o6) em comparação ao grupo 

SED (FIGURA 13A). Não houve diferença na MC no período pré treinamento físico entre os 

grupos estudados (FIGURA 13A).  Corroborando com os dados de massa corporal, houve 

também redução da gordura retroperitoneal total (P1: ↓236%, p<0,01 P2:↓338%, p<0,001) e 

corrigida (P1: ↓233%, p<0,01 P2:↓350%, p<0,001) nos grupos P1 e P2 (FIGURA 13B).  
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Figura 13. Massa corporal (A) pré e pós período experimental e gordura retroperitoneal e 
corrigida pelo comprimento da tíbia (B). Grupo sedentário (SED), n=12; grupo treinado 
Protocolo 1 (P1), n=4-6; grupo treinado Protocolo 2 (P2), n=7. Os dados estão representados 
na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA One-Way. *p<0,05 vs. 
grupo indicado. 

 

7.1.2 Teste de esforço físico máximo 

O teste de esforço físico máximo também é um dos parâmetros avaliados para 

comprovar a eficácia do TF. As ratas foram submetidas ao teste em esteira rolante até a 

exaustão pré e pós o período de TF de natação. Foram avaliadas as variáveis: distância 

percorrida (m), tempo (min) e velocidade (m.min -1).  

A FIGURA 14A mostra que a distância percorrida foi semelhante entre os grupos Pré 

TF. Por outro lado, no teste Pós TF, houve significativo aumento da distância tanto no grupo 

P1 (↑71%, p<0,0001) quanto P2 (↑71%, p<0,0001), em comparação ao grupo SED. Além 
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disso, as FIGURAS 14B e 14C mostram que os valores de tempo (P1:↑37%, p<0,0001; 

P2:↑38%, p<0,0001) e velocidade (P1:↑34%, p<0,0001; P2:↑34%, p<0,0001), 

respectivamente, aumentaram nos grupos treinados P1 e P2 em comparação ao grupo SED 

pós TF. Não houve diferença entre os grupos P1 e P2 Pós TF em nenhuma das variáveis 

apresentadas.  
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Figura 14. Teste de esforço físico máximo em esteira. Distância total percorrida Pré e Pós 
(A), Tempo (B) e Velocidade (C) Pós período de treinamento aeróbico. Grupo sedentário 
(SED), n=12; grupo treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 (P2), n=7. Os 
dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA 
Two-Way e ANOVA One-Way.  ****p<0,0001 vs. grupo indicado. (NS), indica ausência de 
significância.Os dados estão expressos na forma de média ± EPM 
 

 

7.1.3 Parâmetros Hemodinâmicos: pressão arterial e frequência cardíaca 

Os valores de Pressão Arterial (PA) de repouso, expressos em milímetros de 

mercúrio (mmHg), e da frequência cardíaca (FC) de repouso, expressos em batimentos por 

minuto (bpm) Pós TF estão representados na FIGURA 14.  

Na FIGURA 15A, observa-se que não há alterações da PAS entre os grupos Pós TF 

aeróbico. Por outro lado, conforme FIGURA 15B, observa-se bradicardia de repouso tanto no 

grupo P1 (↓11,4%, p<0.01) quanto no grupo P2 (↓17,9%, p<0.01) quando comparados ao 



 

grupo mantido sedentário no mesmo período experimental. Os dados de bradicardia de 

repouso, juntamente com o aumento da capacidade física máxima

P1 e P2 foram efetivos.  

Figura 15. Parâmetros hemodinâmicos. Pressão Arterial Sistólica (PAS) (A) e Frequência 
Cardíaca (FC) de repouso (B), Pós TF de ratas submetidas ao protocolo experimental. Grupo 
sedentário (SED), n=12; grupo treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 
(P2), n=6. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados 
por ANOVA One-Way. *p<0,05 e **p<0,01 vs. SED.

 

7.1.4 Hipertrofia cardíaca

A razão entre o peso do ventrículo esquerdo e a massa corporal final do animal 

(VE/Massa corporal) e a razão entre o VE e o comprimento da tíbia (VE/comprimento Tíbia), 

estão apresentados na FIGURA 16. Estes parâmetros são usados como índices de hipertrofia 

cardíaca.  

Portanto, a FIGURA 16A mostra que houve um aumento de 

↑26,3% na massa do VE nos grupos P1 e P2, respectivamente, quando corrigida pela massa 

corporal e um aumento de 

comprimento da tíbia (FIGURA 16B). Os resultados confirmam que, de fato, o protocolo de 

TF aeróbico de natação utilizado no estudo, promoveu hipertrofia no coração das ratas, no 

entanto, diferentemente do esperado, a hipertrofia no grupo P2 foi similar ao P1
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grupo mantido sedentário no mesmo período experimental. Os dados de bradicardia de 

repouso, juntamente com o aumento da capacidade física máxima, mostram que os protocolos 

Parâmetros hemodinâmicos. Pressão Arterial Sistólica (PAS) (A) e Frequência 
Cardíaca (FC) de repouso (B), Pós TF de ratas submetidas ao protocolo experimental. Grupo 
sedentário (SED), n=12; grupo treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 
(P2), n=6. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados 

Way. *p<0,05 e **p<0,01 vs. SED. 

Hipertrofia cardíaca 

A razão entre o peso do ventrículo esquerdo e a massa corporal final do animal 

a razão entre o VE e o comprimento da tíbia (VE/comprimento Tíbia), 

estão apresentados na FIGURA 16. Estes parâmetros são usados como índices de hipertrofia 

Portanto, a FIGURA 16A mostra que houve um aumento de 

do VE nos grupos P1 e P2, respectivamente, quando corrigida pela massa 

↑14,28% (p<0,01) tanto em P1 quanto P2, quando corrigida pelo 

comprimento da tíbia (FIGURA 16B). Os resultados confirmam que, de fato, o protocolo de 

co de natação utilizado no estudo, promoveu hipertrofia no coração das ratas, no 

entanto, diferentemente do esperado, a hipertrofia no grupo P2 foi similar ao P1
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grupo mantido sedentário no mesmo período experimental. Os dados de bradicardia de 

, mostram que os protocolos 

 

Parâmetros hemodinâmicos. Pressão Arterial Sistólica (PAS) (A) e Frequência 
Cardíaca (FC) de repouso (B), Pós TF de ratas submetidas ao protocolo experimental. Grupo 
sedentário (SED), n=12; grupo treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 
(P2), n=6. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados 

A razão entre o peso do ventrículo esquerdo e a massa corporal final do animal 

a razão entre o VE e o comprimento da tíbia (VE/comprimento Tíbia), 

estão apresentados na FIGURA 16. Estes parâmetros são usados como índices de hipertrofia 

Portanto, a FIGURA 16A mostra que houve um aumento de ↑23,9% (p<0,001 e 

do VE nos grupos P1 e P2, respectivamente, quando corrigida pela massa 

tanto em P1 quanto P2, quando corrigida pelo 

comprimento da tíbia (FIGURA 16B). Os resultados confirmam que, de fato, o protocolo de 

co de natação utilizado no estudo, promoveu hipertrofia no coração das ratas, no 

entanto, diferentemente do esperado, a hipertrofia no grupo P2 foi similar ao P1. 

P1 P2

✱✱

 



76 
 

Figura 16. Hipertrofia cardíaca corrigida pela razão entre o peso do VE em miligramas e a 
massa corporal em gramas (mg/g) (A), e corrigida pela razão entre o peso do VE e o 
comprimento da tíbia em milímetros (mg/mm) (B) Pós 10 semanas de TF. Grupo sedentário 
(SED), n=12; grupo treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 (P2), n=7. Os 
dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA 
One-Way. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****<0,0001 vs grupo indicado. 

 

7.1.5 Marcadores moleculares da hipertrofia cardíaca 

A FIGURA 17A mostra que o TF de natação promoveu um aumento na expressão 

gênica da α-MHC no grupo P1, comparado ao grupo SED (↑44%, p<0.01) e comparado ao 

grupo P2 (↑43%, p<0.01).  Por outro lado, FIGURA 17B, mostra que a expressão da α-actina 

esquelética, um marcador de hipertrofia patológica, reduziu no grupo P2 (↓52%, p<0,05). Não 

houve alteração na expressão tanto da β-MHC quanto do ANF entre os grupos (FIGURA 17C 

e FIGURA 17D, respectivamente).  

✱✱ ✱

✱

 

Figura 17. Expressão gênica dos marcadores de hipertrofia cardíaca. Expressão gênica da 
alfa-miosina de cadeia pesada (α-MHC) (A), expressão gênica da beta-miosina de cadeia 
pesada (β-MHC) (B), expressão gênica da alfa-actina do músculo esquelético (α-actina) (C) e 
expressão gênica do fator natriurético atrial (ANF) (D). Grupo sedentário (SED), n=7-9; 
grupo treinado Protocolo 1 (P1), n=5-6; grupo treinado Protocolo 2 (P2), n=6-7. Os dados 
estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA One-
Way. *p<0,05, **p<0,01 vs grupo indicado. 
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7.1.6 Expressão de miRNAs no VE 

A partir de micro-array realizado em nosso laboratório (ainda não publicado), no VE 

de ratas submetidas aos protocolos de natação P1 e P2 estabelecido por promover hipertrofia 

cardíaca, acompanhada de vascularização adequada, sem fibrose e aumento no óxido nítrico 

(NO), encontrou-se a expressão do miRNA-34c-3p significativamente diminuída no VE 

comparado às ratas sedentárias, principalmente no grupo P2, o qual foi relacionado a uma HC 

mais robusta. Através de análise in sílico, encontramos a CSE como um gene-alvo predito 

para o miRNA-34c-3p, o que motivou a hipótese deste estudo.  

Então, inicialmente, para confirmarmos o perfil de expressão encontrado em nosso 

array, avaliamos a expressão gênica do miRNA-34c-3p no VE de ratas submetidas ao TF de 

natação (FIGURA 18). A FIGURA 18A. mostra que, ao contrário do esperado, não houve 

redução na expressão do miRNA-34c-3p nos grupos treinados em comparação ao SED (SED: 

100 ± 13,5; P1: 110 ± 23,9; P2: 123 ± 15,9).  O próximo passo foi avaliar a expressão da CSE 

(FIGURA 19), para observar se, independentemente destes miRNAs, sua expressão gênica 

estaria aumentada no VE. 
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Figura 18. Expressão dos miRNAs no ventrículo esquerdo. Expressão do miRNA-34c-3p 
(A), Expressão do miRNA-30e (B), Expressão do miRNA-30c (C). Os dados estão expressos 
como média ± EPM (n=). Grupo sedentário (SED), n=7; grupo treinado protocolo 1 (P1), 
n=6; grupo treinado protocolo 2 (P2), n=7. Os dados estão expressos na forma de média ± 
EPM. Os dados foram comparados por ANOVA One-Way. p<0,05. 
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7.1.7 Expressão gênica da CSE, 3-MST e eNOS no VE 

A FIGURA 19A mostra que houve um aumento na expressão gênica da CSE tanto no 

grupo P1 (↑69%, p<0,01) quanto no grupo P2 (↑102%, p<0,001) em comparação ao grupo 

SED. Podemos observar na FIGURA 19B que o TF diminui a expressão da enzima CBS no 

gripo P1(↓80%, p<0,05) ao grupo sedentário. Similarmente ao encontrado na CSE, houve um 

aumento na expressão gênica da 3-MST de ↑74,6% (p<0,01) no grupo P1 e aumento de 

↑64,8% (p<0,05) no grupo P2 em comparação ao (FIGURA19C). A FIGURA 19D, mostra 

um aumento na expressão da eNOS de ↑29% (p<0,01) no grupo P1 e um aumento de ↓36% 

(p<0,01) no grupo P2 quando comparado ao grupo SED.  
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Figura 19.Expressão gênica da cystathionine gamma-lyase, CSE (A), expressão gênica da 
Cistationina Beta Sintase, CBS (B), expressão gênica da 3-mercaptopyruvate 
sulfurtransferase, 3-MST (C), expressão de óxido nítrico sintase endotelial, eNOS (D). Grupo 
sedentário (SED), n=10; grupo treinado protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado protocolo 2 
(P2), n=7. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados 
por ANOVA One-Way. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 vs grupo indicado. 
 
 
7.1.8 Expressão proteica da CSE, CBS e 3-MST no VE 

Para confirmação dos resultados encontrados no PCR em tempo real, foi avaliado o 

nível de expressão das enzimas sintetizadoras de H2S, a CSE, CBS e 3-MST VE, nos 

diferentes grupos. Ao contrário do esperado, A FIGURA 20, mostra que não a expressão 
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proteica da CSE e 3-MST não foi alterada frente ao protocolo de TF em ratas normotensas. A 

expressão proteica da CBS foi realizada, no entanto, não foi detectada. Não podemos explicar 

as discrepâncias encontradas entre a expressão gênica e proteica das enzimas produtoras de 

H2S no VE, no entanto, é bem claro que mecanismos de regulação pós transcricional podem 

intereferir neste processo, inclusive os próprios miRNAs. 

 

 

Figura 20. Expressão proteica da cistationina gama-liase, CSE (A) e Expressão proteica da 3-
mercaptopiruvato sulfurtransferase, 3-MST (B). As bandas alvo foram normalizadas pelo 
Ponceau. Grupo sedentário (SED), n=5; grupo treinado Protocolo 1 (P1), n=2-4; grupo 
treinado Protocolo 2 (P2), n=3-4. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os 
dados foram comparados por ANOVA One-Way. p<0,05. 

 

7.1.9 Produção do Sulfeto de Hidrogênio no VE 

Para compreendermos os resultados achados até aqui e confirmarmos se, de fato, o 

complexo CSE/H2S não é modulado pelo TF, em condições fisiológicas, investigamos a 

síntese de H2S no VE das ratas. A FIGURA 21 mostra que, de fato, não houve qualquer 

alteração nos níveis de H2S nos diferentes grupos, corroborando com os resultados 

encontrados na expressão proteica das enzimas produtoras de H2S. 



 

Figura 21. Produção de H
treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 (P2), n=7. Os dados estão 
expressos na forma de média ± EPM. Os 
p<0,05. 

 

 

Produção de H2S no ventrículo esquerdo.  Grupo sedentário (SED), n=11; grupo 
treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 (P2), n=7. Os dados estão 
expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA One
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S no ventrículo esquerdo.  Grupo sedentário (SED), n=11; grupo 
treinado Protocolo 1 (P1), n=6; grupo treinado Protocolo 2 (P2), n=7. Os dados estão 

dados foram comparados por ANOVA One-Way. 
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7.2 Efeito do treinamento físico aeróbico por natação em ratos SHR na modulação do 

complexo CSE/H2S e expressão do miRNA-34c-3p  

 

7.2.1 Parâmetros Hemodinâmicos: pressão arterial e frequência cardíaca 

Os ratos espontaneamente hipertensos (SHR, do inglêsSpontaneously Hypertensive 

Rat) foram desenvolvidos Okamoto & AOKI nos anos 60’ (1963). Uma grande vantagem 

desse modelo é que o desenvolvimento da hipertensão arterial de forma similar ao que ocorre 

no ser humano. Utilizamos essa linhagem com o objetivo de avaliar o papel do complexo 

CSE/H2S no contexto da HA.  

Na FIGURA  22A, pré TF, os animais SHR apresentaram níveis elevados de PAS 

(↑18%, p<0,0001) comparados aos grupos controle, indicando que a HA estava estabelecida e 

o modelo é efetivo. Observa-se que o TF de natação reduziu a PAS do grupo SHR-TR (↓8%, 

p<0,001) comparado ao grupo SHR-SED  Além  disso, observamos  uma  bradicardia  de  

repouso  nos  grupos WYK-TR (↓5%, p<0,01)e SHR-TR (↓8%, p<0,001)em relação aos  

grupos  mantidos  sedentários  no  mesmo  período  experimental, mostrando a eficácia do TF 

(FIGURA 22B). 

✱✱✱✱✱✱✱
✱✱ ✱✱✱

 

Figura 22. Parâmetros hemodinâmicos. Pressão Arterial Sistólica (PAS) (A) e Frequência 
Cardíaca (FC) de repouso (B), Pós TF de ratas submetidas ao protocolo experimental. Grupo 
WYK sedentário (WYK-SED), n=9; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=8;Grupo SHR 
sedentário (SHR-SED), n=6, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=7Os dados estão expressos na 
forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA Two-Way. **p<0,01, 
***p<0,001, ****p<0,0001 vs. SED. 

 

7.2.2 Massa Corporal 

A FIGURA 23A mostra a massa corporal (MC) pós 10 semanas de TF aeróbico em 

ratas WKY e SHR. Assim como nos animais normotensos, todos os grupos apresentaram 

aumento no peso após o período experimental (WYK-SED ↑18%, p<0,001; WYK-TR ↑18%, 
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p<0,001; SHR-SED ↑27%, p<0,001, SHR-TR ↑17%, p<0,001). Ao final do protocolo 

experimental, observa-se uma maior MC absoluta do grupo SHR-SED em relação ao grupo 

WYK-TR (9%, p<0,001) e SHR-TR (14%, p<0,001), e uma tendência de p=0,08, quando 

comparado com WKY-SED.  
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Figura 23. Peso corporal absoluto pré e pós TF de natação. Grupo WYK sedentário (WYK-
SED), n=9; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=8;Grupo SHR sedentário (SHR-SED), n=6, 
Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=7Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os 
dados foram comparados por ANOVA Two-Way. *p<0,05, ****p<0,0001 vs. SED; 
#p<0,0001 vs pré. 
 
7.2.3 Atividade da citrato sintase 

A atividade da citrato sintase (CS) é usada como um marcador bioquímico da 

adaptação oxidativa do músculo esquelético ao de treinamento físico. Desta forma, avaliamos 

a CS como um indicativo da otimização do metabolismo aeróbio.  

Como pode ser observado na FIGURA 24, não observamos diferença na atividade da 

enzima CS entre os grupos sedentários e treinados. Nos animais SHR-SED, observamos uma 

diminuição da atividade da CS (↓36%, p<0,01), a qual não foi observada no grupo SHR-TR.   
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Figura 24. Atividade da enzima citrato sintase no músculo sóleo representada em valores de 
nmol.  min-1.  mg de proteína-1. Resultados expressos como média ± EPM. * p<0,01 vs. 
grupo indicado.  
 

 

7.2.4 Teste de esforço físico máximo 

O teste de esforço físico máximo também é um dos parâmetros avaliados para 

comprovar a eficácia do TF. Os ratos foram submetidos ao teste em esteira rolante até a 

exaustão pré e pós o período de TF de natação. Foram avaliadas as variáveis: distância 

percorrida (m), tempo (min) e velocidade (m.min -1).  

A FIGURA 25A mostra que a distância percorrida foi semelhante entre os grupos Pré 

TF. Pós TF, houve significativo aumento da distância tanto no grupo WYK-TR (↑80%, 

p<0,0001) quanto nos animais SHR-TR (↑72%, p<0,0001), em comparação aos seus 

respectivos grupos sedentários. O mesmo padrão foi observado no tempo percorrido e na 

velocidade.  
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Figura 25. Teste de esforço físico máximo em esteira. Distância total percorrida Pré e Pós 
(A), Tempo (B) e Velocidade (C) Pós período de treinamento aeróbico. Grupo WYK 
sedentário (WYK-SED), n=9; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=8;Grupo SHR sedentário 
(SHR-SED), n=6, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=7. Os dados estão expressos na forma de 
média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA Two-Way. 
***p<0,001,****p<0,0001 vs. grupo indicado. 
 
7.2.5 Hipertrofia cardíaca 

A razão entre o peso do ventrículo esquerdo e o comprimento da tíbia 

(VE/comprimento Tíbia), estão apresentados na FIGURA 26. Estes parâmetros são usados 

como índices de hipertrofia cardíaca. 

A FIGURA 26 mostra que os animais SHR-SED apresentam hipertrofia cardíaca em 

relação aos animais WKY-SED e WYK-TR (↑17%, p<0,001 e p<0,01, respectivamente). 

Após treinamento físico há uma tendência de diminuição da massa do VE nos animais SHR-

TR (↓8%, p=0,06) em relação ao SHR-SED.   
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Figura 26.Razão entre o peso do VE e o comprimento da tíbia em milímetros (mg/mm) pós 
10 semanas de TF. Grupo WYK sedentário (WYK-SED), n=8; Grupo WYK treinado (WYK-
TR), n=4;Grupo SHR sedentário (SHR-SED), n=8, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=7. Os 
dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA 
Two-Way. ***p<0,001,****p<0,0001 vs. grupo indicado. 
 
 
7.2.6 Marcadores moleculares da hipertrofia cardíaca 

Não houve alteração na expressão da α-MHC, β-MHC, do ANF no VE entre os grupos 

(FIGURA 27A, Figura 27 e FIGURA17D, respectivamente). Por outro lado, os animais SHR-

SED apresentaram aumento da expressão de α-actina (↑243%, p<0,001) em comparação ao 

grupo WYK-SED, a qual foi prevenida pelo TF (↓44%, p<0,01).  
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Figura 27. Expressão gênica dos marcadores de hipertrofia cardíaca. Expressão gênica da 
alfa-miosina de cadeia pesada (α-MHC) (A), expressão gênica da beta-miosina de cadeia 
pesada (β-MHC) (B), expressão gênica da alfa-actina do músculo esquelético (α-actina) (C) e 
expressão gênica do fator natriurético atrial (ANF) (D). Grupo WYK sedentário (WYK-SED), 
n=8; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=4; Grupo SHR sedentário (SHR-SED), n=8, Grupo 
SHR treinado (SHR-TR) n=7. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados 
foram comparados por ANOVA Two-Way. ***p<0,001,****p<0,0001 vs. grupo indicado. 
 
 
7.2.7 Expressão de colágeno do tipo I 

O aumento de colágeno do tipo I é um dos marcadores de remodelamento patológico 

no coração de hipertensos e está associado a piora da função cardíaca cronicamente (REF 

Querejeta 2004). De fato, como é possível observar na FIGURA 28, os animais SHR-SED 

(↑204%,p<0,01) e SHR-TR (↑215%,p<0,01) apresentam maior expressão de colágeno no VE 

em comparação com o grupo WYK-SED.  
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Figura 28. Expressão gênica do colágeno do tipo I. Grupo WYK sedentário (WYK-SED), 
n=8; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=6; Grupo SHR sedentário (SHR-SED), n=7, Grupo 
SHR treinado (SHR-TR) n=7. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados 
foram comparados por ANOVA Two-Way. ***p<0,001,****p<0,0001 vs. grupo indicado. 

 

7.2.8 Expressão de miRNAs no VE 

Avaliamos a expressão do miRNA-30d, miRNA-30e e miRNA-34c-3p no ventrículo 

esquerdo. Embora a resposta não tenha sido estatisticamente significante em nenhum dos 

miRNAs (FIGURA 29), parece que o os animais do grupo WYK-TR apresentam uma 

tendência de maior expressão do miRNA-30d em relação ao grupo WYK-SED (↑43%, 

p=0,06) e ao grupo SHR-TR (↑46%, p=0,05) (FIGURA 29A). O miRNA-30e apresentou 

também uma tendência de maior expressão em relação ao grupo SHR-SED (↑29%, p=0,05) e 

ao grupo SHR-TR (↑29%, p=0,07) (FIGURA 29B).  
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Figura 29. Expressão dos miRNAs no ventrículo esquerdo. Expressão do miRNA-34c-3p 
(A), Expressão do miRNA-30e (B), Expressão do miRNA-30c (C). Os dados estão expressos 
como média ± EPM (n=). Grupo WYK sedentário (WYK-SED), n=8; Grupo WYK treinado 
(WYK-TR), n=4; Grupo SHR sedentário (SHR-SED), n=8, Grupo SHR treinado (SHR-TR) 
n=7. Os dados estão expressos na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por 
ANOVA Two-Way. 
 
 
7.2.9 Expressão gênica da CSE, 3-MST e eNOS no VE 

Mais uma vez avaliamos a expressão gênica de enzimas ligadas a produção de H2S no 

ventrículo esquerdo. O grupo SHR-TR, apresentou maior expressão da CSE em relação ao 

grupo WYK-TR (↑82%, p<0,05) e ao grupo (↑117%, p<0,01) (FIGURA 30A). O grupo SHR-

SED apresentou aumento da expressão da CBS em relação ao grupo WYK-SED (↑145%, 

p<0,001), tendo o TF prevenido esse aumento no grupo SHR-TR (↓94%, p<0,0001) 

(FIGURA 30B). Além disso, o grupo SHR-TR teve uma maior expressão de 3-MST em 

relação ao grupo WYK-TR (↑340%, p<0,01) (FIGURA 30C). A expressão de eNOS foi maior 

no grupo WYK-TR em relação ao grupo WYK-SED (↑58%, p<0,05) e ao grupo SHR-TR 

(↑97%, p<0,01) (FIGURA 30D). 
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Figura 30. Expressão gênica da cystathionine gamma-lyase, CSE (A), expressão gênica da 
Cistationina Beta Sintase, CBS (B), expressão gênica da 3-mercaptopyruvate 
sulfurtransferase, 3-MST (C), expressão de óxido nítrico sintase endotelial, eNOS (D). Grupo 
WYK sedentário (WYK-SED), n=8; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=4; Grupo SHR 
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sedentário (SHR-SED), n=8, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=7. Os dados estão expressos 
na forma de média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA Two-Way. *p<0,05, 
**p<0,01, ***p<0,001,****p<0,0001 vs. grupo indicado. 
 
 
7.2.10 Expressão proteica da CSE, CBS e 3-MST no VE 

Para confirmação dos resultados encontrados no PCR em tempo real, foi novamente 

avaliado o nível de expressão das enzimas sintetizadoras de H2S, a CSE, CBS e 3-MST VE, 

nos diferentes grupos. Como pode se observar na figura 31A, a CSE apresenta menor 

expressão proteica no grupo SHR-SED (↓27%, p<0,05) em comparação com o grupo WYK-

SED e esta diferença não foi observada após TF do grupo SHR-TR. A CBS apresenta uma 

tendência a diminuição no grupo SHR-TR (↓21%, p<0,05) em comparação com o grupo 

SHR-SED (FIGURA 31B). O grupo SHR-TR apresentou um aumento da expressão de 3-

MST (↑66%, p<0,05) em comparação com o grupo WYK-SED (FIGURA 31C).  

✱
✱

 

Figura 31. Expressão proteica da cistationina gama-liase, CSE (A), expressão proteica da 
Cistationina Beta Sintase, CBS (B), expressão proteica da 3-mercaptopyruvate 
sulfurtransferase, 3-MST (C). As bandas alvo foram normalizadas pelo Ponceau. Grupo WYK 
sedentário (WYK-SED), n=6; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=4; Grupo SHR sedentário 
(SHR-SED), n=6, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=4. Os dados estão expressos na forma de 
média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA Two-Way.  
 
 
7.2.11 Produção do Sulfeto de Hidrogênio no VE e na aorta 

Avaliamos a síntese de H2S no VE e na aorta, para investigar se o H2S é modulado na 

HA nesses tecidos, e qual o efeito do TF nessas condições. Os com animais com 6 meses de 

idade após o protocolo de TF, corresponde aos animais com um quadro de hipertensão 

recente/ pré estabelida, enquanto os animais com 9 meses de idade após TF de natação, 

representam um quadro de HA crônica. Utilizamos amostras remascentes de projeto anterior, 
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do nosso grupo de pesquisa (Comitê de Ética – 2014/01), que também utilizou o protocolo de 

natação utilizado no presente estudo).  

O grupo SHR-SED apresentou uma maior síntese de H2S no VE comparado ao grupo 

WYK-SED (↑40%, p<0,01) (FIGURA 32A). O TF parece regular o H2S na HA, evidente pela 

maior síntese de H2S no grupo SHR-TR em comparação com os grupos SHR-SED (↑92%, 

p<0,01) e WYK-TR (↑29%, p<0,0001). Diferente do encontrado no VE, houve uma menor 

síntese de H2S nos grupos SHR-SED (↓52%, p<0,01) e SHR-TR (↓68%, p<0,001) (FIGURA 

32B).   
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Figura 32. Produção de H2S no ventrículo esquerdo (A) e na aorta (B).Grupo WYK 
sedentário (WYK-SED), n=6; Grupo WYK treinado (WYK-TR), n=4; Grupo SHR sedentário 
(SHR-SED), n=6, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=4. Os dados estão expressos na forma de 
média ± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA One ou Two-Way. **p<0,01, 
***p<0,001,****p<0,0001 vs. grupo indicado. 
 
 
7.2.11.1 Produção do Sulfeto de Hidrogênio em fase mais avançada da HA 

Por fim, avaliamos a síntese de H2S no VE em ratos SHR com 9 meses de idade, para 

verificar se o H2S é modulado de forma distinta com um quadro de HA crônica. Diferente do 

encontrado em animais mais jovens, houve uma tendência de diminuição da síntese de H2S no 

VE no grupo SHR-SED (↓38%, p=0,08) em comparação com o grupo WYK-SED (FIGURA 

33A). Assim como nos animais mais jovens, na aorta, houve uma redução da síntese de H2S 

no grupo SHR-SED (↓46%, p<0,05) em comparação com o grupo WYK-SED (FIGURA 

33B). 
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Figura 33. Produção de H2S no ventrículo esquerdo (A) e na aorta (B) em animais com 8 
meses de idade.Grupo WYK sedentário (WYK-SED), n=6; Grupo SHR sedentário (SHR-
SED), n=6, Grupo SHR treinado (SHR-TR) n=4. Os dados estão expressos na forma de média 
± EPM. Os dados foram comparados por ANOVA One-Way. *p<0,05 vs. grupo indicado. 
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8 DISCUSSÃO 

Atualmente, já se sabe que o sulfeto de hidrogênio, exerce diversos efeitos 

cardioprotetores no sistema cardiovascular, bem como em outros sistemas e órgãos vitais 

(Irina Tikhomirova 2021; Alexei Muravyov, 2021). A literatura recente, sugere que o H2S 

pode ser regulado pelo exercício físico, assim como, pode ser regulado pela expressão de 

miRNAs e vice-versa (ZHANG et al., 2021). No entanto, ainda há muito a ser investigado, 

principalmente os mecanismos moleculares envolvidos nestas respostas frente ao TF, 

incluindo os miRNAS e vias de sinalização.  

Assim, este projeto de pesquisa, avaliou os efeitos do TF aeróbico sobre o eixo 

CSE/H2S, e sobre a expressão do miRNA-34c-3p no coração, tanto em modelo de ratas 

Wistar jovens, saudáveis (P1; P2), bem como, em modelo de ratos jovens hipertensos (SHR). 

O modelo de ratas saudáveis foi inicialmente utilizado, pois tínhamos o intuito de verificar se 

o TF de natação per se, exerce seus efeitos protetores, por meio de aumento na 

biodisponibilidade de H2S no miocárdio, assim como já foi observado com o NO, (NATAN 

Jr; GU et al., 2013). Por outro lado, o modelo com animal hipertenso (SHR), foi utilizado para 

avaliarmos se o TF aeróbico pode ser empregado para atenuar as desordens causadas pela 

hipertensão por meio de regulação do eixo CSE/H2S e alteração na expressão do miRNA-34c-

3p.  

Os resultados da 1ª. etapa do estudo mostram que o TF aeróbico por 10 semanas, em 

ratas Wistar com 3 meses de idade no início do protocolo, em volume de treino moderado 

(P1) ou intenso (P2): a) causou hipertrofia do VE, independente do maior volume de treino b) 

aumentou a tolerância ao esforço físico máximo c) promoveu bradicardia de repouso d) 

alterou a expressão gênica da CSE, 3-MST eNOS, o que não se reproduziu na expressão 

proteica destas moléculas e) não alterou os níveis de H2S no VE nas ratas saudáveis.  

Os resultados da 2ª. etapa do projeto mostram que o TF aeróbico durante 10 semanas, 

sobre HA recém estabelecida de animais SHR, com 3 meses de idade no início do protocolo 

experimental: a) atenuou a hipertrofia cardíaca nos hipertensos b) aumentou alguns dos 

marcadores de treino c) reduziu a PA d) aumentou a tolerância ao esforço físico e) aumentou 

a expressão gênica da CSE e 3-MST no VE, o que não foi seguido por aumento na expressão 

proteica f) aumentou ainda mais a produção de H2S previamente aumentado pelo TF e pela 

hipertensão g) não alterou a expressão do miRNA-34c-3p. 

A seguir, discutiremos os principais achados obtidos neste projeto.  
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Massa Corporal.  No início do protocolo de TF, a MC era igual entre os grupos dos 

dois modelos experimentais estudados (P1 e P2; WKY e SHR). Como esperado, em ambos os 

modelos, houve um aumento da MC ao final das 10 semanas de protocolo experimental, 

comparado ao peso inicial, o que condiz com outros trabalhos já realizados pelo nosso grupo 

de pesquisa (OLIVEIRA, 2009; SOCI, 2011). Porém, em nosso estudo, tanto no grupo P1 

quanto P2, o TF causou redução na MC desses animais comparados aos sedentários, diferente 

dos estudos anteriores (OLIVEIRA, 2009; SOCI, 2011). Apesar de o grupo P2 ter sido um 

protocolo com maior volume de treino comparado ao P1, a perda de peso foi igual entre eles. 

Esta redução na MC em P1 e P2, pode ser explicada, pelo menos em parte, por uma 

diminuição dos depósitos de gordura retroperitoneal, que encontramos nos grupos treinados 

sem diferença entre ambos os grupos. O treinamento de endurancede baixa e moderada 

intensidade, recruta preferencialmente vias que compõem o metabolismo oxidativo para suas 

demandas metabólicas, aumentando o gasto energético (RIVIERA-BROWN & FRONTERA, 

2012), estimulando a lipólise e, portanto, contribuindo para a perda de peso.  

No estudo 2, ao final das 10 semanas de período experimental, a MC foi maior no 

grupo de animais hipertensos (SHR-SED vs. WKY-SED), que por sua vez, foi prevenida pelo 

TF aeróbico (SHR-TR vs. SHR-SED). Os achados de FERNANDES et al., 2011 com este 

protocolo de TF de natação, encontrou uma redução na gordura retroperitoneal em ratos SHR 

treinados, o que pode justificar essa perda de MC também em nosso estudo. A literatura 

aponta que o índice de MC é positivamente correlacionado com a PA sistólica, e o ganho de 

peso excessivo, por exemplo, é um dos fatores de risco mais importantes para o 

desenvolvimento da hipertensão. Isto reforça o importante papel protetor do TF aeróbico neste 

âmbito da HÁ (FERNANDES ET AL., 2011) 

Marcadores de treinamento e respostas hemodinâmicas.A FC de repouso é um 

parâmetro bastante utilizado, tanto em humanos (KATONA et al., 1982)(VAN DEN BORN, 

J. C. 2016) quanto em animais (EVANGELISTA et al., 2003; DE ANGELIS, 2004; 

MEDEIROS et al., 2004; SOCI et al., 2011; BACURAU et al., 2009; CUNHA et al., 

2012CAMPOS et al., 2015), para avaliar a eficiência do protocolo de TF aeróbico. De fato, a 

bradicardia de repouso é considerada como uma das principais adaptações cardiovasculares 

frente ao TF aeróbico. Em nosso estudo, o TF foi eficaz em diminuir a FC de repouso tanto 

nas ratas saudáveis (P1 e P2 vs. SED), bem como, nos ratos hipertensos (SHR-TR vs. SHR-

SED), indo ao encontro dos estudos anteriores do nosso grupo e colaboradores (SOCI et al., 

2011; NATAN Jr; 2012, ROQUE et al., 2013; EVANGELISTA & KRIGUER, 2006; 

FERNANDES et al., 2012). 
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 É importante ressaltar que, a bradicardia de repouso em resposta ao TF de natação nas 

ratas normotensas, não foi acompanhada de qualquer alteração na PA. Este resultado vai ao 

encontro de anteriores que mostram a PA inalterada em reposta ao TF, em condição de 

normotensão, tanto em humanos quanto em modelo animal (NATAN 2012, SOCI, 2011, 

MEDEIROS, 2004; MELO et al., 2013; FERNANDES et al., 2011; FERNANDES et al. – 

procurar em humanos). Esta resposta frente ao TF de natação em ratas normotensas, pode ser 

explicada em decorrência de um aumento do tônus vagal pós-treinamento (MEDEIROS et al., 

2004), ao passo que,  em ratas treinadas em esteira, a bradicardia está associada a uma 

redução da FC intrínseca das células marcapasso (NEGRÃO et al., 1992). Por outro lado, em 

ratos hipertensos, a bradicardia de repouso está associada a uma redução do tônus simpático 

cardíaco (GAVA et al., 1995). 

Ao final das 10 semanas do protocolo experimental, os ratos jovens SHR (próximo de 

6 meses de idade), encontravam-se com hipertensão estabelecida, uma vez que a PA sistólica 

é alta no grupo SHR, quando comparado com seu controle (SHR-SED vs. WKY-SED), 

conforme O TF foi eficaz em reduzir a PA nos animais SHR-TR comparado ao SHR-SED, 

sem alteração na PA dos grupos de animais controle WKY Interessantemente, (TIAGO 

FERNANDES – TESE), demonstrou que o TF aeróbico promove uma queda maior na PA 

quando a HA ainda é recente (animais com cerca de 6 meses de idade), comparado a um 

quadro mais avançado de HA (animais com certa de 9 meses de idade). 

O metabolismo energético aeróbico em resposta ao TF,além de regulação ao nível 

central, responde primariamente, às adaptações periféricas no músculo esquelético, que 

incluem modulação do conteúdo mitocondrial e da densidade capilar, por exemplo, também 

contribuindo para melhora da capacidade aeróbica (HOLLOSZY & COYLE, 1984; 

ANDREAS VIGELSO, 2014; MARTIN J. MACINNIS, 2017;– revisão exercício). A 

capacidade aeróbica, é a capacidade máxima do indivíduo em captar, transportar e utilizar o 

oxigênio para realização do trabalho mecânico muscular (HABIBI et al., 2014; DUMITRU, 

2014).  

Um dos parâmetros utilizados neste estudo para avaliar a capacidade aeróbica dos 

animais experimentais, foi o teste de esforço físico máximo, onde avalia-se a distância (além 

da velocidade e tempo) máximos percorridos pós TF. Assim, em nosso estudo, o TF aeróbico 

promoveu um aumento na distância, tempo e velocidade percorrida dos grupos treinados, 

tanto no modelo saudável (P1 e P2 vs. SED), bem como, no modelo de hipertensão (SHR-TR 

vs. SHR-SED.). Nossos resultados, confirma que o TF aeróbico de natação aumenta a 

tolerância ao esforço físico máximo, em ambos modelos estudados. Esta resposta corrobora 
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outros trabalhos do nosso grupo de pesquisa e colaboradores (SOCI et al., 2011; NATAN Jr; 

2012, ROQUE et al., 2013; EVANGELISTA & KRIGUER, 2006; FERNANDES et al., 2012; 

CAMPOS et al., 2015). Adicionalmente, estudos prévios, mostram que o TF aeróbico de 

natação, aumenta o VO2 pico tanto das ratas jovens saudáveis e treinadas (P1 e P2 vs. SED) 

(Soci et al., 2011; MEDEIROS, 2004), quanto dos ratos jovens treinados SHR (TIAGO et al., 

2011, 2012; CAMPOS et al. 2015), comparado aos seus respectivos grupos sedentários.  

A citrato sintase (CS) também é bastante empregada para avaliar a eficácia do TF, e é 

validada como biomarcador da densidade mitocondrial. Isto porque, a CS é uma enzima-

chave nas vias metabólicas de geração de energia, uma vez que, catalisa a condensação do 

oxaloacetato e do grupo Acetil coenzima-A (Acetil-CoA), para formar citrato, e dar início à 

primeira etapa de uma série reações enzimáticas do Ciclo de Krebs (PARCO M SIU, et al., 

2003).  

Em nosso estudo, não avaliamos a CS nas ratas saudáveis P1 e P2, porém, estudo 

prévio de (SOCI et al., 2011) encontrou um aumento similar, da atividade desta enzima, 

independente dos diferentes volumes de treino aplicados, no sóleo de ambos os grupos que 

treinaram natação (P1, P2 vs. SED), o que corrobora com nossos resultados até aqui.  

Em ratos SHR submetidos ao mesmo protocolo de TF de natação (FERNANDES et 

al.,), não houve diferença na atividade basal da CS no músculo sóleo, entre o grupo hipertenso 

sedentário e o seu controle sedentário (SHR-SED vs. WKY-SED) ao final das 10 semanas de 

protocolo experimental. Porém, quando esses animais treinaram, a atividade da CS aumentou 

em ambos os grupos (SHR-TR e WKY-TR), comparado aos sedentários (SHR-SED e WKY-

SED). Em constrate, encontramos no presente estudo, uma redução da atividade da CS no 

sóleo dos animais SHR, que foram mantidos sedentários, ao longo das 10 semanas de 

protocolo experimental (SHR-SED vs. WKY-SED). O TF, por sua vez, não causou alteração 

nos níveis da CS em nenhum dos grupos estudados (WKY-TR e SHR-TR).  

Apesar de serem resultados contrastantes, o que vimos em nosso estudo, sugere uma 

menor capacidade oxidativa basal do músculo esquelético, na hipertensão, na condição 

sedentária, ainda em animais jovens (SHR-SED). Isto explicaria, ao menos em parte, o 

aumento de MC encontrado nos animais SHR-SED discutido anteriormente. Vimos em nosso 

estudo, que o TF aeróbico não preveniu a redução da atividade da CS. Ao analisarmos o 

gráfico, percebe-se uma variabilidade inter-amostras, no grupo SHR-SED o que dificulta 

avaliarmos se o TF, pode ter significativamente prevenido essa diminuição. No entanto, 

estudos prévios do nosso grupo de pesquisa, evidenciaram uma rarefação capilar no músculo 

sóleo, tanto em ratos SHR (FERNANDES), quanto em ratos Zucker obesos (JOÃO GOMES), 
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e o TF aeróbico foi eficiente em prevenir esse fenótipo, promovendo angiogênese no músculo 

esquelético. Em conjuntos os resultados até aqui comprovam a eficiência do protocolo de TF 

em aumentar a capacidade aeróbica desses animais.  

Hipertrofia cardíaca.  A hipertensão é causada ou está relacionada a uma série de 

modificações funcionais, como também estruturais no miocárdio. Neste contexto, a hipertrofia 

cardíaca (HC) é uma adaptação estrutural, caracterizada por um aumento da massa cardíaca, 

principalmente devido a um aumento no peso ventricular (MOORE et al., 2021 BERNARDO 

et al., 2010. A HC pode ser de cunho fisiológico ou patológico, conforme explanado em nossa 

revisão de literatura.  

A HC patológica é uma resposta a estímulos como, aumento crônico da sobrecarga 

pressórica, de maneira sustentada (BERNARDO et al., 2010), sendo um dos primeiros sinais 

de dano em órgãos relacionados à hipertensão (MOORE et al., 2021). Desta forma, a HC 

patológica é um grande fator de risco para a IC, sendo portanto, uma das causas primárias de 

morte em pacientes em todo o mundo (MOORE et al., 2021; MA et al., 2021). Isto denota a 

grande importância em estudar a HC e continuar buscando ferramentais terapêuticas para 

trata-la. O exercício físico é capaz de promover adaptações funcionais, morfológicas e 

moleculares em todos os órgãos e sistemas, portanto, vem sendo amplamente estudado como 

uma efetiva ferramenta terapêutica não farmacológica acessível, na prevenção e/ou tratamento 

das doenças cardiovasculares (DCV) e suas desordens, incluindo a HC (MA et al., 2013; MA 

et al., 2021; CHURCHILL et al., 2019; FERNANDES et al.,2012).  

Ao contrário da HC patológica, o exercício físico induz à HC fisiológica. Esta é uma 

adaptação benéfica que contribui para o aumento do débito cardíaco, melhorando a perfusão e 

aumentando a entrega de oxigênio aos órgãos e tecidos. No entanto, tanto em modelos 

experimentais quanto em humanos, o aumento da câmara cardíaca como resposta adaptativa 

ao TF aeróbico é oriundo do aumento de sobrecarga de volume (intermitente), que 

normalmente resulta em uma HC excêntrica do tipo fisiológica, (BERNARDO et al., 2010; 

(FERNANDES et al., CASIN et al., 2021). Em estudos de experimentação animal, a razão 

entre a massa do VE e o comprimento da tíbia é bastante utilizada para calcular a HC. Em 

nosso estudo com ratas saudável, o TF aeróbico promoveu HC do VE em ambos os grupos 

(P1 e P2 vs. SED), porém, esse aumento não foi volume-dependente, em contraste a outros 

estudos do nosso grupo (SOCI, NATAN, TIAGO). A princípio, era esperado uma HC maior 

no VE das ratas do grupo P2, comparado a o grupo P1, visto que, nas últimas duas semanas 

de TF, essas ratas foram submetidas a um volume maior de treino (conforme descrito na 

metodologia). O protocolo em P2, foi adaptado e padronizado com o intuito de mimetizar o 
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volume de treino de um atleta, e tem já sido positivamente validado por nosso grupo de 

pesquisa (FERNANDES ET AL., 2011; SOCI et al., 2011, Da SILVA JR, 2012). 

 

Como esperado, e corroborando com estudos prévios (FERNANDES et al.,) ao final 

de 10 semanas de protocolo experimental, em com cerca de 6 meses de idade, encontramos 

um aumento no peso do VE do grupo SHR, comparado ao controle (SHR-SED vs. WKY-

SED). Neste sentido, estudo de (FERNANDES ET AL., 2011) mostrou que, a HC patológica 

em ratos SHR jovens pode ser acompanhada de um aumento de septo, parede posterior e 

espessura relativa da parede ventricular. Por outro lado, o TF aeróbico parcialmente atenuou 

esse aumento do septo e parede posterior no estudo de (FERNANDES ET AL., 2011). Em 

nosso estudo, vimos que o TF aeróbico foi capaz de frear essa HC patológica (SHR-TR vs. 

SHR-SED).  

Marcadores moleculares de Hipertrofia Cardíaca.  Por meio da análise de 

expressão gênica de marcadores moleculares de HC, pode-se verificar, se a HC encontrada, é 

de cunho patológico ou fisiológico. É bem estabelecido que a HC patológica é bem 

caracterizada pela indução de genes normalmente expressos durante o desenvolvimento fetal, 

como o ANF e α-actina esquelética COX; MARSH, (2014). Por outro lado, a α-MHC por sí 

só, é utilizada como marcador de HC fisiológica. Em nossos achados, pudemos observar que a 

HC já descrita no grupo P1, foi acompanhada de um aumento na expressão gênica de α-MHC 

(P1 vs. SED) a qual não foi acompanhada de aumento dos marcadores moleculares de HC 

patológica (SOCI et al., 2011, NATAN et al., 2012). Curiosamente, α-MHC aumentada, foi 

encontrada somente no grupo P2, em estudos anteriores (FERNANDES, URSULA, NATAN) 

(comparado ao SED e ao P1). Por outro lado, em nosso estudo, apesar de a expressão α-MHC 

não ter sido menor no grupo P2, a expressão de β-MHC, um marcador de HC patológica, 

também permaneceu inalterada após TF, conforme já observado em outros estudos 

(SCHEINOWITZ ET AL, 2003 E H JIN ET AL., 2000). Adicionalmente, nós observamos 

uma redução na expressão gênica da α-actina esquelética no grupo P2, comparado ao grupo 

controle (P2 vs. SED), o que corrobora com o que já fora encontrado pelo nosso grupo 

(FERNANDES ET AL., 2011; SOCI et al., 2011, Da SILVA JR, 2012). 

Não podemos explicar essas diferenças encontradas em nosso estudo comparado aos 

estudos prévios com esse modelo de TF, sem análises mais profundas. Vale destacar que, em 

nosso estudo, apesar de, não termos o padrão de resposta esperado no grupo P2 (em 

comparação aos trabalhos já realizados), o mesmo, mostrou-se com comportamento similar ao 

do grupo P1, ao que concerne, principalmente às adaptações funcionais, descritas no início da 
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discussão (aumento do VE, aumento da tolerância ao esforço e bradicardia de repouso). As 

pontuais diferenças encontradas em nosso no grupo P2 comparado ao P1 (a despeito de não 

ter havido maior HC no P2 e diferentes comportamentos dos marcadores moleculares em 

relação aos trabalhos anteriores do grupo), nos surpreenderam e nos instigaram. No entanto, 

não podemos afirmar que o grupo P2 obteve uma HC de cunho patológico, visto que os genes 

característicos desta hipertrofia, não foram alterados, conforme discutido acima.  

Porém, é importante destacar e ressaltar que, o conjunto dos resultados sugerem que o 

protocolo P1, de fato causou um fenótipo de HC fisiológica nas ratas saudáveis, tanto pelo 

aumento da massa do VE, bradicardia de repouso e aumento na expressão α-MHC no VE em 

resposta ao TF aeróbico, sem alteração nos marcadores de HC patológica. Estas respostas 

confirmam eficácia do protocolo de TF em promover um aumento da capacidade física 

aeróbica dessas ratas, ao menos em condições de moderada intensidade. Trata-se de uma 

limitação do nosso estudo, pelo fator tempo, no entanto, esses resultados poderão ser 

quantitativamente reforçados por meio de uma análise histológica dos cardiomiócitos do VE. 

A fibrose cardíaca que é caracterizada por um aumento no conteúdo de colágeno no 

coração, portanto, tem papel importante na progressão da hipertensão, infarto e IC (VAN 

ROOJ, 2008; SOCI, 2011). Nesse sentido, estudo do nosso grupo mostrou que HC cardíaca, 

em resposta ao TF em ratas saudáveis, diminuiu a expressão do COL1A1 e COLIIAI no VE, 

reduzindo a fibrose cardíaca, e melhorando a complacência do VE. O mesmo foi encontrado 

por (MELO et al 2014), em modelo de ratos machos infartados e treinados por natação, 

havendo uma diminuição na expressão de ambos os colágenos COL1A1 e COLIIAI no VE, o 

que também foi acompanhado de uma melhora da função ventricular, comparado grupo 

infartado não- treinado.  Em nosso estudo, conforme esperado, os ratos SHR sedentários 

(SHR-SED vs. WKY-SED), apresentaram um aumento significativo na expressão do COLIAI 

no VE, porém o TF não atenuou esse aumento. Vale ressaltar que tivemos uma grande 

variabilidade e erro intra-grupo em nosso ensaio de PCR em tempo real, portanto, iremos 

repetir o COLIAI e avaliar também a expressão do COLIIAI, para maior confiabilidade dos 

dados. Nosso grupo demonstrou que o TF aeróbico é capaz de promover essa redução no 

conteúdo de colágeno em resposta à HC, por meio de um aumento na expressão do miRNA-

29c.  

Essas modificações associadas a uma HC do tipo fisiológica em resposta ao TF 

aeróbico, em geral, também estão associadas, à melhora da função endotelial, angiogênese, 

inibição da apoptose cardíaca, tanto em animais normotensos quanto hipertensos, prevenindo 

ou corrigindo, em nível central e periférico muitas das desordens cardiovasculares causadas 
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pela hipertensão (FERNANDES et al., 2012b; NEVES et al., 2014; DA SILVA et al., 2012). 

O estudo de (CARNEIRO JR. Et al., 2013), mostrou que os efeitos benéficos moleculares e 

estruturais do TF aeróbico sobre os cardiomiócitos de ratos SHR, foi revertido em apenas 4 

semanas de destreino, reforçando a importância e da prática regular do TF aeróbico e sua 

utilização como uma ferramenta não-medicamentosa no cuidado da saúde cardiovascular.  

Expressão gênica e proteica - CSE, CBS, 3-MST, eNOS – e síntese de H2S.  

A partir de um fenótipo estabelecido de HC em resposta ao TF aeróbico, tanto no 

modelo de animais saudáveis quanto no hipertenso, associado à uma melhora na capacidade 

aeróbica desses animais, além de outras adaptações benéficas discutidas até aqui, nos 

propusemos a investigar alguns dos mecanismos moleculares relacionados à esta resposta, ao 

que concerne ao sulfeto de Hidrogênio (H2S), a molécula alvo do nosso estudo.  

Atualmente, o H2S é reconhecido como um dos membros da família de 

gasotransmissores, assim como o óxido nítrico (NO) e ao monóxido de carbono (CO) 

exercendo importante papel no sistema cardiovascular, por meio de manutenção da 

homeostase, indução da vasodilatação e efeitos cardioprotetores (ZHANG, et al., 2021). 

BOYAND, 2021). As enzimas responsáveis pela produção do H2S são a cistationina beta-

sintase (CBS), a cistationina gama-liase (CSE) e a 3-mercaptopiruvato sulfutransferase (3-

MST), sendo que, esta última, atua juntamente à cisteína aminotransferase (CAT). A 

expressão dessas enzimas é tecido-específica, sendo que a CSE, é a enzima predominante na 

síntese de H2S no sistema cardiovascular. A literatura evidencia uma integração sinérgica 

entre as vias de sinalização do H2S e do NO no controle da função vascular,motivando em 

nosso estudo, a investigação da expressão da eNOS, a maior enzima responsável pela 

produção de NO (GREANEY, 2017; ZHANG, et al., 2021; BOYAND, 2021). 

Nos últimos anos, alguns poucos estudos evidenciaram que, o eixo CSE/H2S é 

estimulado pelo exercício, mediando seus efeitos benéficos no sistema cardiovascular (Gu et 

al. 2013;Tang et al. 2016; ZHEN LI et al., 2018; KAR, 2019), inclusive por meio de 

regulação dos miRNAs (WANG, 2002; POLHEMUS et al., 2014;SZABO, 2018). No entanto, 

a literatura ainda é escassa sobre e os mecanismos diretos pelos quais o TF aeróbico exerce 

seus efeitos benéficos por meio de regulação do eixo CSE/H2S no coração.  

Neste sentido, em nosso estudo, avaliamos o efeito do TF aeróbico sobre a expressão 

das enzimas responsáveis pela produção do H2S. Portanto, o TF por sí só, mostrou-se capaz 

de aumentar a expressão gênica da CSE, 3-MST e eNOS no VE, em ambos grupos treinados, 

comparado ao grupo SED (P1 e P2 vs. SED). Conseguimos analisar a CBS, porém, a sua 

expressão mostrou-se baixa no VE, visto que sua amplificação, apresentou um CT médio de 
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35. Isto pode ser explicado pelo fato de que a CBS, é a principal enzima produtora de H2S no 

cérebro (NOGUEIRA, 2017 ZHANG, et al., 2021). Assim, a CBS mostrou-se 

significativamente reduzida nos grupos treinados, comparado ao grupo SED (P1 e P2 vs. 

SED), exibindo um comportamento oposto ao dos genes da CSE, 3-MST eNOS. A expressão 

aumentada da eNOS, sugere de fato, uma colaboração mútua entre o H2S e o NO, ao menos 

em nível de sinalização transcricional. Contrastando com os aumentos da expressão gênica, 

não encontramos nenhuma alteração na expressão proteica da CSE e 3-MST, em resposta ao 

TF, em ambos os grupos P1 e P2. Corroborando com os achados de expressão proteica, não 

houve nenhuma diferença nos níveis de H2S no VE, entre os grupos (FIGURA 20). Portanto, 

o TF em ratas saudáveis, aumentou a expressão dos transcritos CSE, 3-MST e eNOS no 

coração, sustentando os níveis basais de H2S no VE, em condição fisiológica. 

 Não avaliamos o NO no VE, no entanto, estudos prévios do nosso laboratório 

(NATAN, 2012), mostraram que o o TF aeróbico em ratas saudáveis, aumenta a expressão 

proteica de VEGF e p-eNOSSer1117, ativando a cascata de sinalização da PI3K/AKT/eNOS no 

VE, aumentando a biodisponibilidade de NO e a angiogênese. Em conjunto, esses resultados 

sugerem que, o TF aeróbico não altera, mas mantém, os níveis basais de H2S, ao menos em 

condições fisiológicas. Por outro lado, vale especular que, o NO e VEGF medeiam as 

adaptações metabólicas e estruturais frente ao exercício, favorecendo o remodelamento 

cardíaco fisiológico e aumento da capacidade aeróbica, encontrada em nosso estudo, nas ratas 

P1 e P2, comparado às sedentárias.  

A manutenção das concentrações fisiológicas de H2S mostra-se primordial para a 

prevenção de doenças cardíacas, como a hipertensão, o infarto do miocárdio e aterosclerose 

(BOYANG et al., 2021; ZHANG et al., 2021). Assim, nos propusemos a avaliar os efeitos do 

TF aeróbico sobre o eixo CSE/H2S no coração na condição de hipertensão, utilizando modelo 

de ratos SHR. Em nosso estudo, o TF por per se, aumentou a produção de H2S no coração dos 

animais WKY-TR, comparado aos animais SED (WKY-TR vs. WKY-SED). Aqui, vimos que 

o TF sozinho, aumentou a produção de H2S no VE desses animais, diferente do que ocorreu 

nas ratas treinadas P1 e P2. Como veremos adiante, esse aumento parece mais ser, uma 

resposta compensatória, do que uma resposta inerente ao TF. Isto porque, esse aumento no 

WKY-TR, não pode ser atribuído diretamente à CSE, uma vez que sua expressão proteica é 

encontra-se menor neste grupo (WKY-TR vs. WKY-SED).  Por outro lado, a expressão 

gênica da eNOS está aumentada, sugerido novamente, uma comunicação entre NO e H2S, 

com um predomínio das vias do NO sustentando esse processo, nessas condições. Realizamos 

os ensaios de WB para avaliarmos a expressão da eNOS e p-eNOS, mas não obtivemos 
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sucesso no ensaio, ao menos até o dia da entrega deste documento. Adicionalmente, é factível 

indagar que, modulação nos níveis de H2S mediados pelo TF respondem de maneira 

diferentes, nos diferentes gêneros (macho e fêmea), modelo e idade de animais, por exemplo 

(TANG et al.2016; MA et al., 2018, GU et al.2013).   

Agora, vamos discutir as respostas encontradas nos animais hipertensos.  

Vale destacar que, os animais deste estudo, são jovens com HC patológica recém 

estabelecida (FERNANDES et. al.,). Assim, além das nossas amostras de VE, para 

complementar e enriquecer nossos dados, utilizamos amostras remanescentes da aorta de 

animais SHR, tanto com HC em ratos SHR, próximos aos 6 meses de idade, bem como, em 

um nível mais crônico da HC, ratos SHR com 9 meses de idade (FERNANDES et al.,) Esses 

animais possuíam a mesma idade que os do nosso estudo e foram submetidos ao mesmo 

protocolo de TF e tiveram as mesmas adaptações benéficas encontradas no nosso trabalho.  

Ao avaliarmos as nossas amostras de VE, curiosamente vimos um aumento do H2S no 

VE de ratos SHR-SED, comparado ao grupo saudável (SHR-SED vs. WKY-SED). Este 

resultado, a princípio nos surpreendeu, pois pensamos encontrar os níveis de H2S reduzidos 

frente à hipertensão em SHR, conforme literaturaFERNANDES et. al 2012. 

Interessantemente, esse aumento do H2S não se manteve, quando a HC tornou-se mais 

robusta, o que fortalece ainda mais, a nossa hipótese de que, em nosso estudo, o aumento de 

H2S no VE dos ratos hipertensos, jovens, está relacionado a um mecanismo compensatório, 

para frear as adaptações funcionais e morfológicas negativas da HC recém estabelecida 

(inclusive, em resposta uma redução do H2S na aorta, como veremos a seguir). Por outro lado, 

com o passar da idade e progressão da HC, esse mecanismo compensatório não se mantém, e 

o H2S diminui.  

Ao analisarmos as amostras de aorta, vimos já que na HC pré-estabecida, há uma 

redução nos níveis de H2S nos ratos hipertensos (SHR-SED vs. WH-SED). Os resultados da 

aorta corroboram com (Gu et al., 2013), confirmando que na hipertensão, há uma redução na 

expressão proteica de CSE, uma redução de H2S tanto na aorta quanto na circulação. Pudemos 

notar que, o TF não atenuou ou reverteu essa redução, como diminuiu ainda mais os níveis de 

H2S na aorta dos ratos jovens. Por outro lado, o TF causou grande aumento na produção do 

H2S no coração. De novo, esses resultados, sugerem um sinergismo interdependente entre a 

via de sinalização do NO e H2S, na tentativa de contrabalançar as mudanças nas alterações de 

seus níveis, em resposta a estímulos externos. 

Diante destes resultados, fomos avaliar a expressão das moléculas responsáveis pela 

produção de H2S, nas amostras de VE dos animais do presente estudo, para entender melhor 
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os mecanismos moleculares deste cenário.  Tanto a expressão gênica da eNOS quanto a 

expressão proteica da CSE, diminuíram com a hipertensão, comparado ao seu controle (SHR-

SED vs. WKY-SED). Essa diminuição na expressão da CSE e diminuição de NO no VE, em 

resposta à hipertensão, corrobora com os estudos da literatura (GU et al., 2013; DE YANG 

ET AL. 2008), ; MA et al., 2018; ZHEN LI et al., 2018; CASIN et al., 2021). Apesar de não 

haver diferenças entre a expressão gênica da CSE e da 3-MST no VE dos animais hipertensos 

comparado aos seus controles (SHR-SED vs. WKY-SED e WKY-TR), expressão gênica 

desses genes foi aumentada em resposta ao TF comparado ao controle (SHR-TR vs. SHR-

SED), reverberando em um aumento na produção de H2S no grupo SHR-TR.  

É possível que esse aumento na expressão gênica dos genes da CSE e 3-MST, é uma 

tentativa de contrabalançar, os níveis deficientes da proteína CSE no VE desses animais 

hipertensos, conforme foi encontrado em nosso estudo (SHR-SED vs. WKY-SED). Vale 

ressaltar que esse efeito do TF no aumento da expressão gênica da CSE e 3-MST, bem como 

nos níveis de H2S, foi acompanhado de uma redução na expressão proteica da CBS. Esses 

resultados sugerem que o TF físico estimula um aumento maior na produção de H2S para 

contrarregular a expressão diminuída da eNOS e da CSE no grupo SHR-SED comparado ao 

controle. Vale destacar que, enquanto a expressão gênica da eNOS está reduzida na 

hipertensão, a expressão gênica da CBS está fortemente aumentada, e o TF previne seu 

aumento tanto na expressão gênica, quanto proteica (SHR-TR vs. SHR-SED). 

Em resumo, esses resultados nos imprimem o seguinte cenário a despeito dos efeitos 

do TF sobre o eixo CSE/H2S no VE, tanto dos animais saudáveis quanto hipertensos: a) o TF 

aeróbico não alterou a síntese de H2S no VE de ratas Wistar, mas aumentou no VE de ratos 

Wistar-Kyto; esse aumento parece estar associado ao aumento da eNOS/NO, visto que a 

expressão proteica da CSE, e expressão gênica da 3-MST estão reduzidas neste grupo; c) Os 

níveis de H2S no VE encontram-se maior nos animais hipertensos em comparação ao 

controle, mesmo com uma reduzida expressão gênica da eNOS e dos níveis proteicos da CSE; 

d) Por outro lado, o TF aumenta ainda mais os níveis de H2S no VE do SHR-TR, que é 

acompanhado de uma diminuição na proteína da CBS, que por sua vez, em nosso estudo, 

mostrou comportamento oposto aos sinalizavam para aumento de H2S, o que pode representar 

um mecanismo de feedback negativo, entre CSE/CBS; e) o TF no grupo SHR-TR sinaliza um 

aumento na expressão gênica tanto da CSE quanto 3-MST no VE, o que pode explicar o 

aumento dos níveis de H2S neste grupo, como mecanismo de contra-regular os níveis 

reduzidos de CSE e NO, em decorrência do fenótipo de HC patológica e hipertensão.   
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Como vimos até aqui, de fato existe uma importante comunicação entre H2S e NO, a 

qual deve ser investigada de maneira mais detalhada futuramente. Nesse sentido, Importante 

estudo de Colleta et al., (2012) mostrou que o controle da função vascular e  a angiogênese 

em células endoteliais, requer mutuamente o NO e o H2S, convergindo na via do cGMP/PKG, 

e portanto, cooperando para o vasorelaxamento. Estudo de Kondo et al., (2013), demonstrou 

que o tratamento exógeno com H2S ativa potentemente a eNOS e aumenta a 

biodisponibilidade de NO dentro do miocárdio, por meio de ativação da via de sinalização 

VEGF-Akt-eNOS-NO-cGMP, contribuindo para inibição do estresse oxidativo e preservação 

da função cardíaca durante o desenvolvimento da IC induzida por sobrecarga de pressão 

(KONDO et al., 2013). 

A deficiência de estrogênio em ratas ovariectomizadas (modelo que mimetiza a 

menopausa em mulheres), foi associada a um aumento do estresse oxidativo no miocárdio. 

Esse status foi alterado pelo TF aeróbico moderado, por meio de um aumento na expressão do 

eixo CSE/H2S no coração (TANG et al., 2015). O TF de intensidade moderada em ratos 

idosos, aumenta a expressão da CSE e 3-MST no coração, restaurando a disponibilidade de 

H2S, enquanto reduz a fibrose e o estresse oxidativo (MA et al., 2018). (ZHEN li et al., 2018), 

usando um modelo murino de HC e IC induzida por constrição aórtica, mostrou que o 

tratamento com doador de H2S (JK-1), protegeu o coração, rins e vasos sanguíneos, atenuando 

o simpático renal e atenuando a ativação patológica do sistema do sistema renina 

angiotensina-aldosterona, reduzindo o status oxidativo nesses sistemas, por meio de 

participação do NO e sua via de sua sinalização. Essas adaptações corroboraram com um 

aumento da capacidade aeróbica desses animais (ZHEN li et al., 2018). 

(MENG et al., 2016) encontraram níveis reduzidos de H2S no plasma quanto no 

miocárdio de ratos SHRs, acompanhados de níveis reduzidos na expressão gênica e proteica 

de CSE tanto no miocárdio de SHRs, quanto no miocárdio de pacientes com HC 

(independentemente dos níveis de Ang II). Interessantemente, o H2S suprimiu a HC, por meio 

de regulação da transcrição do promotor KLF-5 via aumento da sulfidratação do SP-1 em 

Cys664, diminuindo a expressão do KLF5 e reduzindo a atividade de ligação do KLF-5 com o 

promotor PDGF-A. Em complemento, o estudo de Shao et al., (2017) indica que o H2S pode 

exercer efeito antioxidante na HC, por meio de aumento da atividade de Nrf2 e HO-1 por 

meio da ativação da via da PI3K/Akt. 

Discrepâncias entre expressão gênica e proteica podem acontecer frente aos 

mecanismos de regulação epigenéticos pós-transcricional, como por exemplo, os miRNAs, 

podendo justificar as divergências encontradas entre a expressão gênica e proteicas nas 
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moléculas produtoras do H2S, em resposta à ao TF e hipertensão. Neste sentido, sabe-se que 

os miRNAS podem regular o H2S e vice-versa. Evidências mais recentes, sugerem que essa 

comunicação pode ser medida pelo TF (Gu et al., 2013). 

 

Expressão de miRNAs no VE. Pudemos observar em nosso estudo que, o TF aeróbico 

regula eixo CSE/H2S no VE, contribuindo para seus efeitos protetores e terapêuticos no 

coração. Evidências mostram que os miRNAs é capaz de regular esse eixo. Diante disso, e 

como já explicado nesse manuscrito, optamos por investigar a expressão gênica do miRNA-

34c-3p. 

A expressão do miRNA-34c-3p não se alterou frente à HC ou ao TF aeróbico, o não 

confirma os dados iniciais encontrados no array do VE de ratas saudáveis P1 e P2, que 

mostraram expressiva diminuição na expressão deste miRNA. Vale ressaltar que este miRNA 

parece ser pouco expresso no coração, visto que o seu Ct médio é 32.  

Sabe-se que a família do miRNA-30 (miRNA-30a, b, c, d, e) é expressa no coração e a 

CSE é um gene validado para estes miRNAs. De fato, a inibição de toda a família miRNA-30 

protege contra a injúria isquêmica miocárdica, por meio de um aumento na expressão da CSE 

(SHEN et al., 2015). Por isso, e porque dispúnhamos de alguns destes miRNAs em nosso 

laboratório, avaliamos a expressão dos mesmos no VE. Em nosso estudo, o TF promoveu um 

aumento (p=0,08) na expressão do miRNA-30d no VE de ratos WKY-TR comparado ao seu 

controle (WKY-SED), e ao grupo SHR-TR.A literatura evidencia que o H2S pode regular e 

pode ser regulado pelos miRNAs. 

Os miRNAs são moléculas regulatórias a nível pós trancrional. Diante disso, as 

diferenças encontradas em nosso estudo, entre a expressão gênica e seu conteúdo proteico, 

poderia ser explicado pela interferência dos miRNAS na via de sinalização do H2S e NO.  

 Por outro drasticamente, o estudo de Yang et al. (2008), utilizando um modelo de 

camundongos knockout para CSE (CSE-KO) mostrou que estes animais desenvolviam 
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pronunciada hipertensão com início na oitava semana de idade, e que a mesma associava-se a 

danos severos no relaxamento dependente do endotélio de pequenas artérias de resistência 

(ZHEN LI et al., 2018), em modelo de hipertensão por constrição aórtica, encontrou  

A família do miRNA-30 (miRNA-30a, b, c, d, e) é expressa no coração e a CSE é um 

gene validado para estes miRNAs. De fato, a inibição de toda a família miRNA-30 protege 

contra a injúria isquêmica miocárdica, por meio de um aumento na expressão da CSE (SHEN 

et al., 2015). Por isso, e porque dispúnhamos de alguns destes miRNAs em nosso laboratório, 

avaliamos a expressão dos mesmos no VE. No entanto, novamente, o TF de natação não 

promoveu alteração na expressão gênica tanto do miRNA-30d quanto do miRNA-30e no VE 

em nenhum dos grupos (FIGURAS 18B, 18C, respectivamente). Estes resultados sugerem 

que o miRNA-34c-3p, miRNA-30d e miRNA-30e, não respondem ao estímulo fisiológico do 

TF.  
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9 CONCLUSÃO 

Este projeto de pesquisa, avaliou os efeitos do TF aeróbico sobre o eixo CSE/H2S, e 

sobre a expressão do miRNA-34c-3p, no coração de ratas jovens (Wistar) saudáveis e de ratos 

jovens hipertensos (SHR). 

Os principais achados em ratas saudáveis P1 e P2 foram: o TF empregado promoveu 

um aumento da capacidade aeróbica das ratas jovens saudáveis, sendo igual em ambos os 

grupos, apesar do maior de volume de TF para o P2; o fenótipo de HC fisiológica em resposta 

ao TF não alterou o conteúdo de H2S, por outro lado, aumentou os transcritos da CSE-, 3-

MST e Enos, sem alterar o conteúdo proteico.  

Os principais achados nos ratos SHR foram: o TF atenuou a HC, por meio da melhora 

na capacidade aeróbica dos animais hipertensos; no coração de SHR jovens, o H2S está 

aumentado enquanto que na aorta, diminuído. O TF não previne essa diminuição na aorta, no 

entanto, aumenta ainda mais a produção de H2S no coração dos SHR; já em ratos SHR de 

meia-idade e HC crônica, o H2S encontra-se diminuído tanto no VE, quanto na aorta dos 

animais SHR, porém, o TF não previne essa redução em HC crônica já estabelecida e em 

estado mais avançado; isso mostra que o TF foi protetivo na hipertensão arterial nos ratos 

jovens; essas respostas foram mediadas pelo eixo CSE/3-MST/H2S, sugerindo uma forte 

sinergia entre as vias de sinalização do NO e do H2S para contraregular as respostas frente à 

HC e ao TF aeróbico; o miRNA-34c-p, não foi alterado pelo TF em ratas saudáveis, tampouco 

em hipertenso. Portanto, não é um alvo para o miRNA-34c-p, uma vez que este, não participa 

na regulação do eixo CSE/H2S em resposta ao estímulo do TF. 
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