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RESUMO 
 
 
 

Lambertucci RH. Controle da Produção Muscular de Espécies Reativas e Citocinas 
por Ácido Palmítico e Eletroestimulação: Possíveis Implicações no Envelhecimento 
[Tese - Doutorado em Ciências]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2009. 
 

Espécies reativas de oxigênio e nitrogênio controlam várias funções celulares, no 

entanto, quantidades excessivas destas espécies causam disfunções. Com o 

envelhecimento, há aumento da produção destas espécies, e de citocinas, que 

também exercem efeitos deletérios na musculatura esquelética, e da concentração 

plasmática de ácidos graxos. Contudo, a possível rassociação entre o aumento da 

produção de espécies reativas e de citocinas pelo músculo esquelético e da 

concentração plasmática de ácidos graxos não foi ainda investigada. O presente 

estudo teve como objetivo avaliar a modulação da produção muscular de espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio e de citocinas pelo ácido palmítico e pela 

eletroestimulação moderada. O ácido palmítico aumentou a produção de superóxido 

(via mitocôndria e NADPH oxidase), óxido nítrico (via iNOS) e citocinas (IL-6 e CINC-

2), além de ativar o NF-κB. A eletroestimulação aumentou a produção de superóxido 

(via mitocôndria e sistema xantina-xantina oxidase), óxido nítrico (via iNOS) e ativou 

o NF-κB. Não foi observado aumento de citocinas no protocolo de eletroestimulação. 

O ácido palmítico, portanto, controla a produção de espécies reativas e citocinas 

pelo músculo. A eletroestimulação, também aumenta a produção destas espécies. 

Assim, o estresse oxidativo muscular é controlado pela atividade contrátil e as 

concentrações de ácidos graxos plasmáticos. 

 

 

Palavras-chave: Espécies reativas; Citocinas; Ácido palmítico; Envelhecimento; 

Eletroestimulação. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

Lambertucci RH. Control of Muscular Production of Reactive Species and Cytokines 
by Palmitic Acid and Eletrical Estimulation: Possible Implications in Aging [Doctor 
thesis - Scienses]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo; 2009. 
 

Reactive oxygen and nitrogen species play a key role in several cell functions, 

however, high concentrations of these species cause cell dysfunction. High 

production of reactive species, and cytokines, which also induce skeletal muscle 

injury, and an increase of plasma concentration of fatty acids are observed in aging. 

However, an association between the augment in the production of reactive species 

and cytokines by skeletal muscle and of plasma fatty acid concentrations was not 

investigated yet. The aim of the present study was to evaluate the modulation of 

production of reactive oxygen and nitrogen species and of cytokines by palmitic acid 

and electrical stimulation muscle contraction. Palmitic acid increased the production 

of superoxide (through mitochondria and NADPH oxidase), nitric oxide (by iNOS), 

and citokynes (IL-6 and CINC-2), and induced NF-κB activation. The electrical 

stimulation-muscle contraction increased the production of superoxide (through 

mitochondria and xanthine-xanthine oxidase system), nitric oxide (by iNOS), and 

induced NF-κB activation. There was no change in the production of cytokines in the 

electrical stimulation protocol. In conclusion, palmitic acid raised the production of 

reactive oxygen and nitrogen species and cytokines by skeletal muscle. Electrical 

stimulation-muscle contraction also increased the production of these reactive 

species. Therefore, muscle oxidative stress is controlled by the muscle contractile 

activity and plasma fatty acid levels. 

  

Keywords: Reactice species; Cytokines; Palmitic acid; Aging; Electric stimulation. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Há cerca de 2,4 bilhões de anos aconteceu um grande marco na história da 

evolução biológica, surgiram os primeiros organismos aeróbios, as algas marinhas. 

A utilização do oxigênio (O2) como aceptor final de elétrons no processo de 

fosforilação oxidativa aumentou consideravelmente a eficiência na produção de 

energia a partir dos alimentos (Ji, 1999). Entretanto, apesar do papel fundamental do 

oxigênio no processo de fosforilação oxidativa, o que permite ao nosso organismo 

utilizar a energia proveniente de nutrientes como carboidratos, lipídios e proteínas 

com maior eficiência, uma pequena fração do seu consumo mitocondrial é 

transformada em espécies reativas de oxigênio (EROs) (Chance, Sies e Boveris, 

1979; Ji, 1999). A formação dessas espécies foi inicialmente desmonstrada com o 

clássico estudo de Mccord e Fridovich (1968), monstrando a formação do radical 

superóxido (O2
•-) pela enzima xantina oxidase. Anos depois, estes mesmos autores 

demonstraram, ainda, que as EROs são também causadoras de danos oxidativos 

aos tecidos em organismos vivos (Mccord, 1974). 

É consenso na literatura que um nível ideal de EROs é essencial para a 

sobrevivência celular. Excesso de EROs pode causar disfunções fisiológicas devido 

aos danos celulares e moleculares, como também pode sinalizar a apoptose. 

Entretanto, quantidades pequenas de EROs pode induzir diminuição da proliferação 

de determinados leucócitos e redução da função imune (Finkel e Holbrook, 2000; Ji, 

Gomez-Cabrera e Vina, 2006). 

O aumento de danos moleculares induzidos por EROs podem ocasionar 

alterações na expressão gênica, instabilidade genômica, mutações, 

heterogeneidade celular, diminuição da proliferação celular e sinalização intracelular, 

morte celular, desorganização tecidual, disfunção de órgãos, entre outros (Rattan, 

2006). 

Carl Wilhem Scheele foi o primeiro pesquisador a descrever os efeitos 

negativos do oxigênio em seres vivos, isso ainda no século XVIII. Entretanto, uma 

explicação científica desses efeitos danosos demorou cerca de 200 anos para ser 

publicada. Atualmente, sabe-se que os efeitos prejudiciais de altas tensões de 

oxigênio em sistemas biológicos devem-se à geração de espécies reativas de 

oxigênio (EROs)  (Sanz, Pamplona e Barja, 2006). 
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Os termos radicais livres (RL) e espécies reativas de oxigênio (EROs) tem 

sido comumente utilizados indistintamente. Contudo, há diferenças entre tais 

terminologias. As EROs, segundo Halliwell e Gutteridge (1999), é um termo coletivo 

utilizado pelos pesquisadores que inclui as espécies derivadas do oxigênio, tanto 

radicalares como não radicalares. As radicalares são a que chamamos de radicais 

livres, e são caracterizadas por possuírem elétrons desemparelhados em seu último 

orbital, acarretando em alta reatividade. Estes incluem principalmente: ânion 

superóxido (O2
h-), radicais hidroxil (hOH), peroxil (RO2

h), alcoxil (ROh) e 

hidroperoxil (HO2
h). Já as não radicalares, caracterizadas por possuírem elétrons 

pareados, são formadas principalmente por peróxido de hidrogênio (H2O2), ácido 

hipoclorídrico (HOCl), ozônio (O3) e oxigênio singlete (1O2). 

Para que não ocorra acúmulo de EROs, e com isso um aumento de danos 

oxidativos às células, há no organismo sistemas antioxidantes, que protegem direta 

ou indiretamente todas as células, e podem ser divididos em sistema antioxidante 

não enzimático e enzimático (Rodriguez, et al., 2004). 

Os antioxidantes não enzimáticos são compostos principalmente por 

vitaminas C e E, β-caroteno, coenzima Q-10, glutationa reduzida (GSH), cisteína, 

fitoestrógenos e melatonina. Já entre os enzimáticos encontramos principalmente as 

enzimas superóxido dismutases (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPX) 

e glutationa redutase (GR) (Halliwell e Gutteridge, 1999; Wei e Lee, 2002). 

A SOD é uma enzima que dismuta o radical superóxido convertendo-o em 

peróxido de hidrogênio. Em humanos foram identificados 3 tipos de SOD: (1) uma 

citosólica, que contém o íon cobre no seu sítio ativo, o qual participa da reação, e 

contém também o íon zinco, que tem função de estabilização molecular (Cu,Zn-

SOD); (2) uma mitocondrial que possui o íon manganês em seu sítio ativo, que 

participa na reação de dismutação (Mn-SOD); (3) uma extracelular, que é na 

verdade uma Cu,Zn-SOD encontrada fora do meio intracelular (EC-SOD) (Halliwell e 

Gutteridge, 1999). As esquematizações da reação de dismutação do superóxido 

realizadas pelas enzimas Cu,Zn–SOD e Mn–SOD podem ser observadas nas 

figuras 1 e 2. 
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               Enzima-Cu2+  +  O2h
-                    Enzima-Cu+  + O2 

           Enzima-Cu+  + O2h
-  +  2 H+                    Enzima-Cu2+  + H2O2 

                    O2
h-  +  O2h-   +   2 H+                   H2O2   + O2 

 

Figura 1 – Reação de dismutação do ânion superóxido realizado pela enzima Cu,Zn-SOD. Adaptado 
de Halliwell e Gutteridge (1999). 

 

 

                   Enzima-Mn3+  +  O2
h-                   Enzima-Mn2+  + O2 

           Enzima-Mn2+  + O2
h-  +  2 H+                  Enzima-Mn3+  + H2O2 

                       O2
h-  +  O2

h-   +   2 H+                   H2O2   + O2 

 

Figura 2 – Reação de dismutação do ânion superóxido realizado pela enzima Mn-SOD. Adaptado de 
Halliwell e Gutteridge (1999). 

 

A catalase (CAT) é uma enzima tetramérica, formada por 4 subunidades 

idênticas de 60 kDa. Ela é conhecida como uma das enzimas mais eficientes, não 

podendo ser saturada pelo peróxido de hidrogênio em qualquer concentração 

fisiológica (Lledias, Rangel e Hansberg, 1998). A CAT está presente principalmente 

nos peroxissomos, e possui o íon ferro no seu sítio ativo, o qual reage com o 

peróxido de hidrogênio formando água e oxigênio. Entretanto, ela não é essencial 

para algumas células em condições basais, tendo maior importância na aquisição da 

tolerância ao estresse oxidativo (Rodriguez, et al., 2004). Observa-se a seguir a 

reação da CAT com o peróxido de hidrogênio, convertendo-o em água e oxigênio 

(Figura 3). 
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                  Catalase-Fe3+   +  H2O2                   Composto I  + H2O 

            Composto I  + H2O2                  Catalase-Fe3+   +  H2O  +  O2 

                                   2 H2O2                   H2O  + O2 

 

Figura 3 – Mecanismo de reação da enzima catalase, convertendo o peróxido de hidrogênio em água 
e oxigênio. Adaptado de Halliwell e Gutteridge (1999). 

 

A glutationa peroxidase (GPX) é a principal fonte de proteção celular na 

presença de baixa concentração de peróxido de hidrogênio, e também é 

responsável por catalisar a redução de uma variedade de hidroperóxidos (ROOH e 

H2O2) utilizando glutationa reduzida (GSH), formando água e glutationa oxidada 

(GSSG). Com isso torna-se de grande importância “reciclar” a GSH a partir da 

GSSG, e esse processo é realizado pela glutationa redutase (GR) (Halliwell e 

Gutteridge, 1999). Seguem abaixo as reações realizadas pela GPX utilizando a 

GSH, como também a reação da GR, reciclando a GSH (Figura 4). 

 

 

                 ROOH + 2 GSH                   ROH + GSSG + H2O 

                       H2O2 + 2 GSH                 GSSG + 2 H2O 

                GSSG + NADPH + H+                 2 GSH + NADP+ 

 

 

Figura 4 – Mecanismo de reação das enzimas glutationa peroxidase e redutase. Adaptado de 
Halliwell e Gutteridge (1999). 

 

A GSH possui papel multifuncional na proteção dos tecidos contra danos 

oxidativos. Primeiramente ela reduz o peróxido de hidrogênio (H2O2) e peróxidos 

orgânicos através da reação catalisada pela glutationa peroxidase; segundo, age 

eliminando os oxigênios singlete (1O2) e a hidroxila (OH●-); e finalmente, é utilizada 

na redução de radicais tocoferóis tanto direta como indiretamente, prevenindo assim 

a peroxidação lipídica (Ji, 1995). 

O peróxido de hidrogênio, apesar de não ser classificado como radical livre, e 

por isso não apresentar alta reatividade, se não decomposto pela CAT ou pela GPX, 

GPX 

GPX 

GR 

Via das pentoses 
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pode ser convertido em uma ERO altamente reativa, a hidroxila (●OH), através da 

reação de Fenton que utiliza metais de transição como o ferro em seu estado 2 (Fe2+ 

+ H2O2 � Fe3+ + OH- + •OH) (Miwa e Brand, 2003). Esse processo pode ser 

facilitado quando há acúmulo de ânion superóxido, pois o mesmo é capaz de reduzir 

o Fe3+ em Fe2+ (Kang e Hamasaki, 2003).  

A respiração mitocondrial utiliza aproximadamente 90% do oxigênio 

consumido pelas células, e cerca de 1% a 5% deste oxigênio consumido é 

convertido em EROs, sendo portanto, a cadeia de transporte de elétrons o principal 

sítio produtor de EROs devido ao vazamento de elétrons por essa cadeia (Papa, 

1996; Reid e Durham, 2002; Wei e Lee, 2002). 

A mitocôndria é uma organela de dupla membrana considerada essencial 

para vida de todos os eucariotos e é responsável pela produção da maior parte do 

ATP celular através da fosforilação oxidativa na cadeia de transporte de elétrons 

(Bonawitz e Shadel, 2007). 

A cadeia de transporte de elétrons (CTE) mitocondrial está localizada na 

membrana interna mitocondrial, e tem papel fundamental na produção de energia 

(ATP) em organismos aeróbios. Esta é formada por cinco complexos protéicos: 

NADH desidrogenase (complexo I), succinato desidrogenase (complexo II), 

complexo citocromo bc1 (complexo III), citocromo c oxidase (COX) (complexo IV), e 

ATP sintase (complexo V) (Mandavilli, Santos e Van Houten, 2002). Os elétrons do 

NADH (forma reduzida de nicotinamina adenina dinucleotídeo) e FADH2 (forma 

reduzida de flavina adenina dinucleotídeo), produzidos durantes vários processos 

metabólicos, passam pela CTE, através dos complexos I e II, respectivamente, os 

quais criam uma eletronegatividade fazendo com que os complexos I, III e IV 

utilizem a energia derivada para bombear prótons através da membrana mitocondrial 

interna, criando um gradiente eletroquímico. Finalmente esse potencial é utilizado 

para a formação de ATP através do complexo V (Figueiredo, et al., 2008). 

Normalmente cada molécula de oxigênio no complexo IV recebe quatro elétrons, 

formando duas moléculas de água, havendo também, liberação de energia. 

Entretanto, os elétrons podem reagir prematuramente com o oxigênio em complexos 

anteriores levando à formação do radical superóxido. Sabidamente os dois maiores 

sítios produtores de EROs na mitocôndria são os complexos I e III, onde o primeiro 

contribui com o escape de elétrons na matriz mitocondrial, e o complexo 3 na matriz 

e no citoplasma. O radical superóxido então formado, caso não seja eficientemente 
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anulado pelo sistema antioxidante, pode ainda ser convertido em peróxido de 

hidrogênio e radical hidroxil (Finkel e Holbrook, 2000; Balaban, Nemoto e Finkel, 

2005). A figura 5 esquematiza a produção de superóxido pela mitocôndria, onde há 

produção pelo complexo I, liberando superóxido para a matriz mitocondrial, e pelo 

complexo III, o qual libera essa ERO tanto para a matriz como para citoplasma. O 

papel das enzimas antioxidantes na eliminação das EROs produzidas na 

mitocôndria também está ilustrado (Figura 5). 

 

Figura 5 – Esquematização da produção de espécies reativas de oxigênio pela cadeia de transporte 
de elétrons mitocondrial, participação do sistema antioxidante enzimático, e da proteína 
desacopladora (UCP). Adaptado de Kang e Hamasaki (2003) e Bonawitz e Shadel (2007). 

 

Como a mitocôndria é o principal sítio produtor de EROs, e o tecido muscular 

esquelético é caracterizado por ser um tecido que possui muitas mitocôndrias, este acaba 

sendo o principal alvo destas espécies. Além disso, o músculo esquelético apesar de 

apresentar uma alta produção de EROs através da cadeia de transporte de elétrons 

(Banerjee, et al., 2003; Balaban, Nemoto e Finkel, 2005), também possui outras 

duas importantes fontes geradoras destas espécies, os sistemas xantina-xantina 

oxidase e NADPH-oxidase (Lagranha, et al., 2005).  

Citoplasma 

Matriz 

V 
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O tecido muscular esquelético tem funções importantes no organismo tais 

como locomoção, produção de calor, respiração, sustentação postural, entre outros. 

Com isso a preservação de sua massa é fundamental (Carmeli, et al., 2004; 

Guttridge, 2004). Uma diminuição significativa da massa muscular pode ser 

observada pelo desuso, desnervação, imobilização, sepse, neoplasia, diabetes, 

AIDS e envelhecimento (Solomon e Bouloux, 2006). 

Além das EROs o músculo esquelético também pode sofrer danos pela 

produção de outras espécies reativas, as de nitrogênio (ERNs), tendo o óxido nítrico 

(NO) como principal espécie nesse tecido. O NO possui papel fisiológico 

fundamental por agir como um modulador endógeno na função do músculo 

esquelético, regulando vários processos como transporte de glicose, respiração 

mitocondrial, fluxo sangüíneo e geração de força (Pattwell, et al., 2004; Jackson, Pye 

e Palomero, 2007), além de controlar a produção de diversos hormônios, dentre eles 

a vasopressina, somatostatina, ocitocina, hormônio do crescimento e hormônio 

luteinizante (Mccann, et al., 2005). 

O NO é sintetizado a partir da L-arginina pela enzima NO sintase (NOS) 

usando NADPH e oxigênio como substratos (Marletta, Hurshman e Rusche, 1998). A 

enzima NOS possui três isoformas: a neuronal (nNOS ou NOS I), a induzível (iNOS 

ou NOS II) e a endotelial (eNOS ou NOS III). No músculo esquelético, a eNOS está 

localizada na mitocôndria e a nNOS associada ao complexo da distrofina no 

sarcolema. A iNOS é expressa em níveis muito baixos mas pode aumentar 

significativamente em certas condições (Vassilakopoulos, et al., 2007). Na verdade, 

as fontes celulares de NO no músculo esquelético continuam incertas (Silveira, et 

al., 2006; Jackson, Pye e Palomero, 2007). 

Recentemente foi demonstrado que a enzima NOS possui uma isoforma que 

encontra-se associada à membrana interna mitocondrial (mtNOS). Ela aparenta ser 

idêntica à isoforma neuronal (nNOS), e pode causar danos mitocondriais e também 

para outros compartimentos celulares podendo induzir a morte celular (Giulivi, 

Poderoso e Boveris, 1998; Navarro, et al., 2002). 

A meia-vida do NO em solução é de aproximadamente 5-10 segundos, sendo 

esse um gás solúvel em meio líquido, sendo portanto, capaz de se difundir para 

células vizinhas. O NO é suficientemente tóxico para causar danos por sua 

capacidade de difusão e também por se combinar com o superóxido, formando o 

peroxinitrito, um radical muito mais potente que o NO e o superóxido. Essa reação é 
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aproximadamente três vezes mais rápida do que a dismutação do superóxido pela 

superóxido dismutase, indicando que esta formação é favorecida quando estão 

presentes o superóxido e o óxido nítrico (Patwell, et al., 2004; Mccann, et al., 2005).  

O NO pode também exercer efeito tóxico na célula, pois ele pode se combinar 

a grupos heme, de várias enzimas, inativando-as e bloqueando a respiração celular 

levando à morte celular. Na verdade o aumento exacerbado na produção de NO 

está relacionado com o desenvolvimento de diversas patologias como Parkinson, 

Alzheimer e Huntington (Mccann, et al., 2005). 

Com isso, é evidente que tanto as EROs quanto as ERNs quando não 

eliminadas adequadamente, podem acarretar diversos danos ao tecido muscular 

esquelético, o qual deve se regenerar para continuar a exercer suas funções 

plenamente (Carmeli, et al., 2004; Guttridge, 2004). 

A habilidade do músculo esquelético de se regenerar ou hipertrofiar é 

principalmente dependente de sua população de células progenitoras denominadas 

células satélites. Estas células estão presentes entre a membrana muscular 

(sarcolema) de fibras maduras e sua lamina basal (Renault, et al., 2002).  

Em células musculares maduras, as células satélites encontram-se em um 

estado quiescente, mas podem ser ativadas por diversos estímulos, como 

alongamento, desnervação e dano muscular. Após ativação, estas células se 

dividem e se diferenciam para reparar as fibras lesionadas (Bortoli, et al., 2003). 

Quando os danos são mínimos, as células satélites se fundem às fibras já 

existentes, e quando há uma lesão massiva, se fundem uma nas outras formando 

uma nova fibra muscular (Shefer, et al., 2006). 

A proliferação e a diferenciação de células satélites é dependente de um 

grupo de genes pertencentes à família de fatores de regulação miogênica (MRFs – 

myogenic regulatory factors). Esses genes são MyoD (Myf-1), Myf-5, miogenina 

(Myf-4) e MRF4 (Myf-6/Herculina). Os genes MyoD e Myf-5, conhecidos como MRFs 

primários, são necessários para o processo de proliferação, e os genes miogenina e 

MRF4, conhecidos como MRFs secundários, são necessários para o processo de 

diferenciação (Sabourin e Rudnicki, 2000; Yablonka-Reuveni, et al., 2008). Na figura 

a seguir (Figura 6) está ilustrado o processo de proliferação e diferenciação de 

células satélites em miotubos, bem como a indicação da participação dos principais 

genes envolvidos nesse processo. 

 



31 

 

 

Figura 6 – (A) Imunomarcação de uma fibra muscular isolada do músculo extensor longo dos dedos 
(EDL) de um camundongo adulto; (B) Ilustração da fibra muscular apresentada no painel 
A; (C) Modelo de ativação, proliferação e diferenciação de células satélites em função da 
expressão de genes de regulação miogênica (MyoD, Myf-5, miogenina e MRF-4). 
Adaptado de Sabourin e Rudnicki (2000) e Yablonka-Reuveni, et al. (2008). 

 

 

Após o dano muscular inicia-se uma rápida e seqüencial invasão de células 

inflamatórias que pode persistir por dias a semanas, até que ocorra regeneração 

completa do tecido lesionado (Tidball, 2005). 

Os neutrófilos migram para o tecido muscular após a lesão. Essa invasão 

inicia-se em um período de 1 hora e pode durar até 5 dias (Fielding, et al., 1993). 

Achados recentes tem demonstrado que os neutrófilos são capazes de lisar 

diretamente as membranas das células musculares através da produção de 

superóxido (Tidball, 2005). 

Há também a migração de macrófagos, a qual possui importante papel no 

processo de reparo de danos musculares (Tidball, 2005). De acordo com esse 

pesquisador, os macrófagos auxiliam no processo de regeneração removendo os 

debris celulares gerados após uma lesão. Além disso, há aumento na produção de 
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C 
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Miotubos e novas 
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MyoD e Myf-5 
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citocinas proinflamatórias pelos leucócitos, como também pelo próprio músculo 

esquelético (Pedersen, et al., 2007). 

Algumas citocinas possuem também um efeito negativo direto no músculo 

esquelético, levando a uma redução de sua massa e conseqüentemente de sua 

força (Visser, et al., 2002). Haddad, et al. (2005), demonstraram uma diminuição de 

17% de proteínas miofibrilares 14 dias após a infusão de IL-6 em camundongos. 

Estas podem levar a redução no processo de síntese protéica muscular por 

prejudicar a via de síntese mediada por IGF-1 (Edstrom e Ulfhake, 2005). 

De acordo com Pedersen, et al. (2007), as citocinas e outros peptídeos 

produzidos, expressos e liberados pelo músculo esquelético, e que exercem efeitos 

parácrino e endócrino são classificadas como miocinas. A lista de miocinas vem 

crescendo gradativamente, e atualmente essas incluem TNF-α (fator de necrose 

tumoral–α), IL-1β (interleucina 1–β), IL-1Ra (receptor antagonista de interleucina 1), 

IL-6 (interleucina–6), IL-8 (interleucina–8), IL-10 (interleucina–10), IL-15 

(interleucina–15) e MCP-1 (proteína quimiotática de monócito) (Wei, et al., 2008). 

A IL-6 foi a primeira citocina a ser caracterizada no tecido muscular 

esquelético dando origem ao termo miocinas (Pedersen, et al., 2007). É uma citocina 

importante que modula a resposta imune tendo efeitos pro e antiinflamatórios. Ela é 

produzida por vários tecidos, e tem sua produção no músculo aumentada em 

resposta ao exercício intenso, podendo ter papel importante na manutenção da 

homeostase da glicose durante e após o exercício (Pedersen, Steensberg e 

Schjerling, 2001; Lopez-Soriano, et al., 2006). De acordo com Pedersen (2007), a IL-

6 é geralmente classificada como sendo uma citocina proinflamatória, entretanto, 

dados atuais sugerem que esta citocina possui papel antiinflamatório regulando a 

resposta à fase aguda do processo inflamatório. Porém, níveis elevados de forma 

crônica exercem efeitos proinflamatórios estando associados a disfunções do 

metabolismo e caquexia. 

A IL-8 foi caracterizada em 1987 por três grupos de pesquisadores distintos 

como sendo um fator ativador de neutrófilos (Pedersen, et al., 2007). Trata-se de 

uma citocina de baixo peso molecular, também classificada como uma quimiocina, 

que possui papel importante no processo inflamatório e na patogênese vascular por 

regular a migração, infiltração e ativação de leucócitos (Wei, et al., 2008). A 

produção dessa citocina aumenta com o exercício intenso (Akerstrom, et al., 2005). 

Entretanto, sua função no tecido muscular esquelético ainda não foi estabelecida 
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(Wei, et al., 2008). É sugerido que sua função é de quimioatração de neutrófilos e 

macrófagos ao músculo em resposta ao exercício, além de estimular a angiogênese 

(Pedersen, et al., 2007). Em ratos não há a presença de IL-8, no entanto, existe uma 

família de citocinas que apresentam funções similares a esta, o grupo das CINC 

(Nakagawa, et al., 1994). 

O TNF-α é uma citocina que induz várias respostas celulares como apoptose, 

proliferação e produção de moléculas inflamatórias. É produzido pelo músculo 

esquelético e por leucócitos (Pedersen, et al., 2007). 

A IL-1β é uma citocina proinflamatória associada à destruição de células beta 

pancreáticas levando ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1. Já o IL-1Ra é 

uma citocina antiinflamatória que inibe a ação proinflamatória mediada pela IL-1 

(Wei, et al., 2008). 

A IL-10 é uma citocina antiinflamatória clássica que parece exercer efeitos 

benéficos antiinflamatórios no músculo esquelético por ter sua concentração 

aumentada no plasma mediada pelo exercício físico intenso (Pedersen, et al., 2007). 

 Em suma, todos os processos citados anteriormente neste estudo, como o 

excesso de EROs, de ERNs e citocinas pró-inflamatórias, são suficientemente 

capazes de gerar lesões musculares. Além disso, há uma condição onde estes três 

processos podem agir concomitantemente, agravando os danos causados por esses 

elementos ao tecido muscular, trata-se do envelhecimento. 

O envelhecimento é um processo progressivo, endógeno e irreversível para 

os indivíduos (Sanz, Pamplona e Barja, 2006), que leva ao declínio das funções 

corporais, aumento da suscetibilidade à doenças e conseqüentemente, o risco de 

morte (Figueiredo, et al., 2008). 

A progressão do envelhecimento é variável entre organismos de uma mesma 

espécie, dentro de órgão e tecidos de um mesmo organismo, em tipos celulares de 

um tecido, em compartimento subcelulares de um tipo celular, e em macromoléculas 

de uma célula (Rattan, 2006). 

O processo de envelhecimento é responsável por alterações em todos os 

sistemas do organismo, contudo, são as perdas ocorridas no sistema muscular 

esquelético que causam o maior impacto na qualidade de vida dos idosos. Conforme 

o ser humano envelhece a massa muscular diminui tornando-se frágil, levando à 

instabilidade, perda da capacidade funcional e perda parcial ou total da 

independência, dificuldade de realizar as tarefas do dia–a–dia e, principalmente, 
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aumentam os riscos de quedas, que são uma das principais causas de acidentes na 

terceira idade (Mcardle, Vasilaki e Jackson, 2002; Fitts, 2003). 

De acordo com Thomas (2007), há três categorias primárias que levam à 

perda de massa muscular: 1) desnutrição; 2) caquexia; 3) sarcopenia. A desnutrição, 

dada por uma falta de alimentação suficiente, está relacionada a um balanço 

protéico/energético negativo, o que leva a uma perda do tecido adiposo e muscular. 

Esse processo pode ser completamente ou parcialmente revertido através da 

reposição de nutrientes. A caquexia (kak – ruim, hexis – condição), está relacionada 

a um estado debilitante severo induzido por alguma patologia como câncer ou 

imunodeficiência, podendo haver perda de até 80% da massa muscular. Já a 

sarcopenia pode ser definida simplesmente como uma perda de massa muscular 

relacionada à idade. 

A perda de massa muscular entre os 20 e 90 anos é de aproximadamente 

50%, sendo a taxa de perda cerca de 1-2% por ano após os 50 anos de idade. Esta 

relaciona-se a redução de força (dinâmica, estática e isocinética) e do consumo 

máximo de oxigênio (VO2max) de 3-8% por década, a partir dos 30 anos de idade 

(Thomas, 2007). Uma perda de 10% ou mais do peso corporal total após os 50 anos 

de idade está associada a um aumento de 60% de mortalidade quando comparado 

com pessoas com peso estável (Thomas, 2005). 

Na tentativa de entender completamente o envelhecimento, inúmeras teorias 

sobre esse processo foram criadas (Medvedev, 1990). Esse autor buscou realizar 

uma classificação das diversas teorias do processo de envelhecimento, tendo 

relacionado mais de 300 delas, como por exemplo, a teoria neuroendócrina, teoria 

de senescência replicativa, teoria da glândula pineal, teoria imunológica, teoria do 

erro protéico, entre outras. Entretanto, atualmente, o aumento do estresse oxidativo 

é a causa mais aceita para o processo de envelhecimento (Balaban, Nemoto e 

Finkel, 2005).  

 Existem evidências que sugerem que a formação de EROs pode ser um dos 

fatores determinantes do envelhecimento, dentre elas: (1) EROs são 

constantemente produzidas pela atividade celular normal; (2) EROs são moléculas 

altamente reativas que podem gerar diversos danos, podendo assim explicar as 

diversas alterações relacionadas com o envelhecimento; (3) manipulação de 

antioxidantes apresentam grande efeito na longevidade; (4) restrição calórica causa 

redução da produção de EROs acompanhada pelo aumento da expressão de 
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enzimas antioxidantes, tendo com isso grande efeito na longevidade (Dufour e 

Larsson, 2004). 

Entretanto, com o processo de envelhecimento, ocorre um desequilíbrio entre 

a produção de EROs e sua neutralização (estresse oxidativo), o que pode acarretar 

em vários danos oxidativos a diversos tecidos (Wei e Lee, 2002; Figueiredo, et al., 

2008). 

Vários autores tem investigado o papel das EROs no processo de 

envelhecimento em diferentes organismos. Em fibroblastos Serra, et al. (2003), 

demonstraram que o aumento na concentração da enzima superóxido dismutase 

(SOD) prolongou o tempo de vida dessas células. Já Blander, et al. (2003), 

demonstraram que o nocaute do gene da SOD usando a técnica de RNA de 

interferência (RNAi), induziu a senescência dos fibroblastos. Resultados 

semelhantes onde novamente foram manipulados o conteúdo de proteínas anti- e/ou 

pró-oxidantes em outros organismos (minhocas, moscas, camundongos, entre 

outros) demonstraram resultados que também evidenciam a função das EROs no 

processo de envelhecimento (Balaban, Nemoto e Finkel, 2005).  

A primeira teoria relacionando o processo de envelhecimento com a produção 

excessiva de EROs foi a proposta por Harman (1956). Este propôs que com o 

envelhecimento ocorre aumento na produção de radicais livres, que está 

diretamente associado, entre outros fatores, com a peroxidação lipídica, oxidação de 

algumas enzimas, oxidação e degradação protéica e até mesmo danos ao DNA, que 

desencadeiam alterações lentas e progressivas nos tecidos e no código genético. 

Segundo esse autor, o aumentado de radicais livres com o envelhecimento, ocorre 

devido a alterações na cadeia de transporte de elétrons e dos mecanismos celulares 

de defesa antioxidante. 

Alguns anos depois a teoria de Harman foi reescrita pelo próprio autor, e 

surgiu a hipótese de que a mitocôndria é o principal alvo do ataque de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), o que leva ao envelhecimento, criando assim a “teoria 

dos radicais livres do envelhecimento” (Harman, 1972, 1981). 

As afirmações da teoria de Harman, de que a mitocôndria é o principal alvo de 

ataque de EROs, foram pela primeira vez confirmadas em trabalho realizado por 

Miquel, et al. (1980), onde demonstraram que os danos causados ao DNA 

mitocondrial (mtDNA) em tecido de animais aumenta durante o envelhecimento. O 
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mesmo autor, anos depois, obteve resultados que continuavam suportando as 

afirmações de Harman (Miquel, 1991). 

Com bases nas afirmações de que a mitocôndria é o principal alvo de ataque 

das EROs, Linnane, et al. (1989), criaram a “teoria mitocondrial do envelhecimento”, 

na qual é evidenciado que o aumento da produção de EROs durante esse processo  

ocasiona um acúmulo de mutações no mtDNA, que é o principal fator responsável 

para o envelhecimento, assim como para o desenvolvimento de doenças 

degenerativas (Wei e Lee, 2002). 

A mitocôndria possui seu próprio genoma (DNA mitocondrial – mtDNA), o qual 

codifica diversas subunidades importantes das proteínas que participam do processo 

de fosforilação oxidativa, além de componentes de RNA (ribossômico – rRNA e 

transportador – tRNA) necessários para o processo de síntese protéica (Bonawitz e 

Shadel, 2007). O mtDNA está localizado na matriz mitocondrial associada à 

membrana mitocondrial interna. O mtDNA codifica no total 37 genes que estão 

relacionados à produção de ATP, sendo destes, 13 proteínas que codificam a CTE, 

22 tRNAs e 2 rRNAs (Stevnsner, et al., 2002). 

Atualmente, muitos pesquisadores aderem à teoria mitocondrial do 

envelhecimento, sugerindo ocorrer um ciclo vicioso de danos, onde as EROs 

produzidas pela mitocôndria induzem mutações ao mtDNA as quais ocasionam 

alterações na produção de proteínas dos complexos mitocondriais, com 

conseqüente deterioração da função da cadeia de transporte de elétrons,  que 

induzem a uma elevada produção de EROs, gerando mais mutações no mtDNA, e 

uma produção de EROs ainda maior, repetindo–se o ciclo, o que induz à morte 

celular e envelhecimento do organismo (Rasmussen, et al., 2003; Dufour e Larsson, 

2004; Bonawitz e Shadel, 2007). A figura 7 ilustra esse processo descrito acima, 

onde um ciclo oxidativo de danos mitocondriais está relacionado ao envelhecimento 

por induzir danos celulares irreversíveis.  
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Figura 7 – Esquematização referente à teoria mitocondrial do envelhecimento.     = aumento; 
    = diminuição; setas azuis = indução. 
 
   

Desde sua formulação, várias evidências têm sido publicadas, dando suporte 

à Teoria Mitocondrial do Envelhecimento. Estudos têm demonstrado diminuição da 

função mitocondrial, atribuída à redução da atividade de cada um dos complexos da 

cadeia de transporte de elétrons (CTE) (Shigenaga, Hagen e Ames, 1994). Além 

disso, pesquisadores encontraram um aumento de 10 vezes no número de 

mutações do mtDNA em diversos tecidos de animais idosos (Vermulst, et al., 2007). 

Com o envelhecimento, há um declínio considerável da função da cadeia de 

transporte de elétrons das fibras musculares, entre os 17 e 90 anos, que 

acompanhada de um acúmulo de citocromo c oxidase deficiente, ocasiona um 

aumento de “escape” de elétrons, e conseqüentemente na produção de EROs 

(Pansarasa, et al., 2002). 

No envelhecimento a produção de EROs inicia-se principalmente no 

complexo I. Isso é esperado uma vez que esse complexo é o que tem o maior 

número de subunidades codificadas pelo mtDNA (sete), e de acordo com a Teoria 

Mitocôndria 

Membrana interna 

Membrana 
externa 

Crista 

Matriz 



38 

 

Mitocondrial do Envelhecimento, o mtDNA é um alvo comum das EROs em 

decorrência de sua grande proximidade ao principal sítio produtor de oxidantes na 

célula. Além disso, o mtDNA é uma molécula de apenas 16,5kb e não é protegida 

por histonas como o DNA nuclear. O complexo I é também especialmente sensível, 

pois as subunidades codificadas pelo mtDNA são essenciais para a formação de um 

complexo funcional (Sanz, Pamplona e Barja, 2006; Linnane, Kios e Vitetta, 2007).  

De acordo com Van Remmen e Richardson (2001), a atividade dos 

complexos I, III e IV da CTE mitocondrial diminui com o envelhecimento, entretanto, 

a atividade do complexo II não sofre alteração. Isto pode estar relacionado com o 

fato de que o mtDNA codifica proteínas dos complexos I, III e IV, enquanto o 

complexo II é codificado apenas pelo nDNA (Mandavilli, Santos e Van Houten, 

2002). 

Os desacopladores mitocondriais (UCPs) induzem uma redução do potencial 

de membrana gerado pelo bombeamento de prótons por induzir um retorno destes 

através da membrana mitocondrial interna para a matriz mitocondrial, o que leva a 

uma diminuição da produção de EROs (Brand, et al., 2004). Com isso, de acordo 

com Brand, et al. (2004), as UCPs possuem papel essencial no controle de danos 

gerados pelo aumento na produção de EROs. No tecido muscular esquelético a 

isoforma predominante é a UCP-3 (Kerner, et al., 2001). 

Com o envelhecimento ocorre uma marcante redução na expressão do mRNA 

das UCP-1, 2 e 3 (Iritani, et al., 2002). Quando comparado a quantidade de proteína 

total referente à UCP-3, ratos idosos apresentaram diminuição de 68% comparada a 

animais adultos (Kerner, et al., 2001). De acordo com Goglia e Skulachev (2003), as 

UCPs possuem funções antioxidantes por controlar a produção de EROs 

mitocondrial, ocasionando um efeito protetor, principalmente para o mtDNA e 

proteínas da matriz. 

Como descrito anteriormente, além das EROs, as espécies reativas de 

nitrogênio, tendo o NO como principal elemento, também podem participar 

efetivamente no processo de danos ao tecido muscular esquelético. Na verdade, foi 

até proposto em 1997 uma teoria do envelhecimento desencadeada pelo NO 

(Mccann, 1997). 

Estudos também têm demonstrado haver aumento na circulação de citocinas 

proinflamatórias em função da idade. Em idades superiores a 70 anos, há aumento 

na concentração plasmática de TNF-α, IL-1 e IL-6, por exemplo, independente de 
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qualquer doença (Cohen, et al., 1997). De acordo com Straub, et al. (2000), isso 

está relacionado com o aumento da concentração plasmática dos glicocorticóides e 

catecolaminas, bem como uma diminuição de hormônios do crescimento e sexuais 

que ocorrem mesmo com um envelhecimento saudável. Esses três processos 

agindo concomitantemente potencializam a perda de massa muscular observada 

nos idosos. 

 Interessantemente, de acordo com Toth e Tchernof (2000), no 

envelhecimento além de haver diminuição da massa muscular, ocorre também 

aumento do acúmulo de tecido adiposo em decorrência de uma diminuição da 

capacidade oxidativa, o que acaba por induzir redução da lipólise e da taxa 

metabólica, resultando em elevação da concentração plasmática de ácidos graxos. 

Foi demonstrado que a concentração plasmática de palmitato, por exemplo, foi 26% 

maior em idosos quando comparado com jovens. Esse aumento deve-se 

principalmente a uma redução da oxidação de gorduras em repouso, após a refeição 

e durante a prática de exercício físico (Sial, et al., 1996; Toth e Tchernof, 2000).  

Comprovando essas evidências, em estudo realizado por Papa (1996), com 

mitocôndrias isoladas, foi verificado que com o envelhecimento ocorre diminuição na 

taxa respiratória mitocondrial, evidenciando a diminuição funcional da mitocôndria. 

Resultados similares foram encontrados quando utilizada a ressonância magnética 

nuclear para análises in vivo, demonstrando também uma menor densidade 

mitocondrial, capacidade oxidativa e declínio da taxa de produção de ATP com o 

envelhecimento (Conley, Jubrias e Esselman, 2000). Hepple, et al. (2003), 

demonstraram diminuição da capacidade oxidativa muscular, levando ao declínio na 

atividade aeróbia máxima. Esses eventos, segundo os próprios autores, relacionam-

se com a diminuição da atividade respiratória mitocondrial decorrida com o 

envelhecimento. 

A beta oxidação de ácidos graxos de cadeia longa é de fundamental 

importância para geração de energia para o organismo, principalmente para o 

coração e músculo esquelético (Bartlett e Eaton, 2004). Esse processo é 

principalmente estimulado quando os níveis de glicose estão baixos, como no jejum 

ou em exercícios de endurance (Eaton, Bartlett e Pourfarzam, 1996). 

Na verdade a mobilização de AG dos estoques de TG constitui o primeiro 

passo para utilização deste substrato como fonte de energia pelo músculo 

esquelético. Estes AG devem, no entanto, ser transportados para o interior da fibra 
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muscular e então para a mitocôndria para que possam ser oxidados através da beta 

oxidação. Até recentemente acreditava-se que os AG atravessavam a membrana 

das células musculares por simples difusão, entretanto, atualmente já é consensual 

a presença de proteínas facilitadoras que fazem o transporte de ácidos graxos para 

o interior das células. Uma vez no interior das células os AG são transportados para 

dentro das mitocôndrias através da carnitina palmitoiltranferase-I (CPT-I), enzima 

chave deste processo (Horowitz, 2003). 

A maior parte da energia estocada no organismo humano está como 

triacilgliceróis (TG) nos adipócitos. A maioria dos adultos possui >80.000 kcal de 

energia estocados no tecido adiposo, a qual é suficiente para completar cerca de 25 

maratonas e é mais que 40 vezes maior que o total de energia estocado em forma 

de glicogênio no músculo esquelético e no fígado. Visto isso, a oxidação desses TG 

é essencial para a manutenção de uma atividade física e pode retardar a depleção 

de glicogênio e a hipoglicemia (Horowitz, 2003).  

Os ácidos graxos (AG) são formados por uma cadeia carbônica com um 

grupo carboxil em uma das terminações e um grupo metil em outra. Eles são 

usualmente citados por seus nomes, mas é muito mais informativa sua indicação de 

número de carbonos, número de duplas ligações e posições dessas duplas ligações. 

O ácido palmítico (palmitato), por exemplo, é descrito como 16:0, ou seja, essa 

conotação informa que esse AG possui dezesseis carbonos e nenhuma dupla 

ligação, sendo, portanto um AG saturado. Já o ácido oléico (oleato) é descrito como 

18:1ω9, sendo, portanto um AG de dezoito carbonos e que contém uma dupla 

ligação (AG insaturado) sendo que a primeira encontra-se no carbono 9 a partir do 

grupo metil. 

 Com o envelhecimento há liberação de AG além das necessidades 

metabólicas. Em estudo feito por Toth, et al. (1996), foi observado que, em 

condições de repouso, a taxa de liberação de AG é maior em indivíduos idosos 

apesar de sua menor taxa metabólica basal. Além disso, Sial, et al. (1996), 

demonstraram que durante exercícios de igual gasto calórico, a taxa de liberação de 

AG foi maior nos idosos que em indivíduos jovens.  

 Os mecanismos envolvidos nesse aumento na liberação de AG no processo 

de envelhecimento ainda não foram completamente elucidados. Apesar disso, de 

acordo com Bolinder, Ostman e Arner (1983), parte desse efeito deve-se a uma 



41 

 

redução da sensibilidade ao efeito antilipolítico exercido pela insulina, um dos 

principais hormônios controladores da lipólise em humanos (Horowitz, 2003). 

Com o envelhecimento há também uma redução na atividade da CPT-I. 

Esses dados foram encontrados no tecido muscular esquelético de ratos idosos. Há 

também uma redução na capacidade oxidativa do músculo de ratos idosos. 

Entretanto, diversos autores demonstraram atenuação ou até mesmo eliminação 

destas perdas após a realização de um protocolo de treinamento (Kerner, et al., 

2001). Foi observado também por Kerner, et al. (2001), uma redução na quantidade 

total de carnitina em músculo de ratos idosos, resultado que também contribui para o 

comprometimento do processo de oxidação de ácidos graxos na mitocôndria. 

De um modo geral, apesar de a capacidade glicolítica de indivíduos idosos 

permanecer normal, a atividade de enzimas envolvidas no metabolismo oxidativo 

(succinato desidrogenase, citrato sintase, citocromo c oxidase) é diminuída com o 

envelhecimento (Toth e Tchernof, 2000). 

Com o envelhecimento, portanto, há aumento na produção de EROs, ERNs, 

citocinas, como também da concentração plasmática de ácidos graxos. No entanto, 

apesar dos extensivos estudos acerca do processo de envelhecimento, ainda não se 

sabe se existe alguma relação entre esses processos na indução da perda de 

massa muscular acentuada, a qual é observada no processo de envelhecimento.



 

7 CONCLUSÕES 

 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo confirmaram a hipótese inicial do 

trabalho: o ácido palmítico é capaz de modular diretamente a produção de espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio, bem como a de miocinas (IL-6 e CINC-2). Além 

disso, foi observado que a contração muscular, neste caso induzida por um 

protocolo de eletroestimulação de intensidade moderada, apesar de também induzir 

aumento da produção de espécies reativas, pode melhorar os sistemas antioxidante 

muscular, além de reduzir a concentração plasmática de ácidos graxos, reduzindo 

assim os efeitos adversos do acúmulo acentuado deste metabólito. 

 Com isso pode-se afirmar que no envelhecimento, os já descritos processos 

de diminuição do tecido muscular esquelético e aumento da concentração 

plasmática de ácidos graxos, tratam-se de fatores chave para a progressão da 

sarcopenia,e que a prática regular de atividades físicas com intensidade moderada 

pode trazer inúmeros benefícios, sendo importante terapia para a prevenção e/ou 

tratamento da sarcopenia. 
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