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RESUMO

Souza FMB. O efeito do exercício aeróbico aquático na hemartrose
experimental induzida em ratos [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, 2016.
INTRODUÇÃO: A prática de exercício físico e esporte tem sido
recomendada para pacientes com hemofilia com o intuito de melhorar a
qualidade de vida e reduzir a morbidade ocasionada por episódios
recorrentes de sangramento no sistema musculoesquelético. A natação e os
exercícios aquáticos são amplamente indicados para essa população por
ocasionar uma menor sobrecarga articular e um menor risco de
sangramento. Porém, ainda não se sabem os efeitos que o exercício
aeróbico aquático pode ocasionar na inflamação articular e densidade
mineral óssea após episódios de hemartrose de repetição. MÉTODOS: 26
ratos wistar foram divididos em Grupo-controle (C; n=8), Grupo Hemartrose
(H; n=8) e Hemartrose Exercício (HE; n=10). A hemartrose foi induzida na
articulação do joelho direito semanalmente por 8 semanas no Grupo H e HE
por meio de infusão de sangue autólogo (0.1ml). O Grupo HE realizou um
protocolo de exercício aeróbico aquático com um peso de 5% do peso
corporal fixado na cauda com sessões diárias de 1 hora, 5x por semana por
8 semanas. A densidade mineral óssea (DMO) foi avaliada pré e pósprotocolo nas seguintes regiões: corpo total, fêmur, tíbia e articulação do
joelho. Ao final do experimento, o plasma e o lavado do líquido sinovial
foram avaliados para as concentrações das seguintes citocinas: interleucina
(IL)-1α, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP1), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de necrose tumoral
α (TNF-α) e interferon γ (IFN-γ). A concentração plasmática dos hormônios:
adrenocoticotrófico (ACTH), corticosterona e melatonina, e os marcadores
plasmáticos do metabolismo ósseo pró-peptídeo aminoterminal do prócolágeno tipo I (P1NP) e telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo I
(CTX) foram avaliados também no final do estudo. RESULTADOS: O
protocolo de exercício reduziu os níveis de MCP-1 (p=0,036) e VEGF
(p=0,014), e aumentou os níveis de IL-4 (p<0,02) e IL-10 (p<0,01) no líquido
sinovial em relação ao Grupo H. A análise plasmática mostrou um aumento
da concentração de IL-4 (p=0,002) e melatonina (p=0,04), e uma redução de
MCP-1 (p=0,02) e TNF-α (p=0,04) no Grupo HE quando comparado com o
H. O grupo H mostrou uma redução da DMO no fêmur, tíbia e articulação do

joelho quando comparado com os Grupos C e HE (p<0,0001 para todas as
comparações vs. C e HE). O nível de P1NP foi maior no Grupo HE do que
no H (p=0,002) e de CTX menor no Grupo H quando comparado com o HE
(p=0,001). CONCLUSÕES: Em conjunto, nossos resultados sugerem a
capacidade do exercício aeróbico aquático em reduzir a inflamação articular,
dor e prevenir a perda óssea local em modelo experimental de hemartrose.
Descritores: hemofilia A; hemartrose; exercício; inflamação; densidade
óssea; sinovite.

ABSTRACT

Souza FMB. The effects of aquatic aerobic exercise on experimental-induced
hemarthrosis in rats [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2016.
INTRODUCTION: Physical exercise and sports has been recommended for
patients with hemophilia with the aim to improve the quality of life and comorbid related to repetitive episodes of bleeds into musculoskeletal system.
Swimming and aquatic exercises has been widely indicated for this
population given the fact that it promote less joint overload and a decreased
risk of bleeding. However, we still don´t know how the aquatic aerobic
exercise can influence the joint inflammation and bone mineral density after
repetitive episodes of hemarthrosis. METHODS: 26 male rats wistar were
divided in Control Group (C; n=8), hemarthrosis Group (H; n=8) and
hemarthrosis exercise Grup (HE; n=10). hemarthrosis was weekly induced
via autologous blood injections (0.1 mL) over 8 weeks. The HE Group was
subjected to a swimming exercise protocol that included a weight attached to
the tail (5% of body weight), and it was performed in 1-hour sessions 5 times
a week for 8 weeks. The bone mass density (BMD) was evaluated at the
femur, tibia, knee joint regions and total body at baseline and after the
haemarthrosis protocol. At end of exercise protocol plasma and synovial fluid
concentration of interleukin (IL)-1α, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, monocyte
chemoattractant protein-1 (MCP-1), vascular endothelial growth factor
(VEGF), tumor necrosis factor α (TNF-α) and interferon γ (IFN-γ). Hormone
plasmatic concetration were assesed for adrenocorticotropic (ACTH),
corticosterone and melatonin and bone turnover markers Procollagen Type 1
N-Terminal Propeptide (P1NP) and collagen type 1 cross-linked Ctelopeptide (CTX) were also assessed at the end of the study. RESULTS: A
decrease in concentration of MCP-1 (p=0,036) and VEGF (p=0,014) as well
as a increase in IL-4 (p<0,02) and IL-10 (p<0,01) levels were observed at HE
group when compared to H group. Plasmatic analysis showed a increase in
IL-4 (p=0,002) and melatonin (p=0,04) and a reduction in MCP-1 (p=0,02)
and TNF-α (p=0,04) in HE Group in relation to H group. The H Group
showed significantly reduced gains in BMD at the femur, tibia and knee joint
compared with that of the HE Group (p<0.0001 for all comparisons vs. the
H). The P1NP concentrations were higher in the HE Group than in the H
(p=0.002), and the CTX levels were lower in the HE Group than in the H

(p=0.001). CONCLUSIONS: Taken together, our results suggests that
aquatic aerobic exercise has the capacity to reduce the joint inflammation,
pain and prevent bone loss in an experimental-induced hemarthrosis model.
Descriptors: hemophilia A; hemarthrosis; exercise; inflammation; bone
density; synovitis.
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INTRODUÇÃO

1.1 Introdução à hemofilia

A Hemofilia é uma desordem do processo de coagulação resultante da
deficiência congênita ou ausência do fator VIII no tipo A e do fator IX no tipo
B (Mannucci, Tuddenbam, 1999). A Hemofilia A e B são, clinicamente,
similares e são distinguidas apenas pelos níveis de atividade dos fatores VIII
e IX. A prevalência mundial estimada, é de 1 para 10.000 na hemofilia A e 1
para 25.000 para hemofilia B, sendo o número de afetados no mundo de,
aproximadamente, 400.000 indivíduos (Stonebraker et al., 2010). A
Hemofilia é uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X e,
portanto, apenas os homens são afetados (Srivastava et al., 2013). A
frequência e a gravidade de suas complicações estão relacionadas ao
percentual do fator deficitário, que a classifica em leve (6 a 40%), moderada
(2 a 5%) e grave (<1%) (Dunn, 2011).
A maioria dos eventos hemorrágicos nos pacientes com hemofilia
ocorre nas articulações sendo denominada hemartroses e, nos pacientes
com o tipo severo da doença, pode atingir entre 20 a 40 episódios por ano
(Ljung et al., 1990). A morbidade destas hemorragias intra-articulares é
significante: aos 25 anos de idade, aproximadamente, 90% das pessoas
com hemofilia severa terão alterações crônicas degenerativas em uma a
seis articulações (Aledort et al. 1994). Na Hemofilia severa, 92% de todos os
episódios de sangramentos ocorrem nas articulações, sendo 80% delas nos
tornozelos, joelhos e cotovelos. Os sangramentos recorrentes causam
danos nos componentes articulares levando a uma condição conhecida
como artropatia hemofílica (AH) considerada a mais importante causa de
morbidade nos pacientes hemofílicos (Madhok et al., 1991). A AH é
caracterizada por alterações degenerativas e inflamatórias na membrana
sinovial, cartilagem articular e osso subcondral. O tratamento baseado na
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reposição profilática (profilaxia primária) do fator de coagulação deficitário
tem

como

objetivo

prevenir

e

interromper

o

círculo

vicioso

da

hemartrose/degeneração articular (Pettersson et al., 1981; Lofqvist et al.,
1997). Os regimes de proxilaxia primária empregados em crianças elevaram
a qualidade de vida e a saúde musculoesquelética dos pacientes com
hemofilia (Blanchette et al., 2004; Manco-Johnson et al., 2007), entretanto,
segundo a Federação Mundial de Hemofilia (World Federation of
Haemophilia Website), aproximadamente, 75% dos pacientes hemofílicos no
mundo não têm acesso a este regime terapêutico considerado ideal e
recebem a profilaxia secundária (períodos/eventos específicos) ou “em
demanda” após a ocorrência do sangramento (Pergantou et al., 2010).

1.2 Fisiopatologia da artropatia hemofílica

Os sangramentos articulares recorrentes podem levar a uma artropatia
severa (Arnold, Hilgartner, 1977; Stein, Duthie, 1981; Rodriguez-Merchan,
1996; Gilbert, 2000; Luck et al., 2004; Hoots, 2006;). Este processo entre o
sangramento e o estabelecimento da artropatia é multifatorial, e envolve
alterações no tecido sinovial, cartilagem e osso subcondral. Uma das
funções da membrana sinovial é remover o excesso de líquidos e partículas
na cavidade articular, e isto inclui o sangue na hemartrose (Iwanaga, et al.,
2000). Este processo de remoção do sangue, normalmente em grandes
quantidades, desencadeia uma reação inflamatória do tecido sinovial, que
resulta em hipertrofia e hiperplasia dos sinoviócitos (Roy, Ghadially, 1969) e
angiogênese (Madhok, 1991) da camada subíntima, o que, por sua vez,
aumenta o risco de sangramentos subsequentes. Essa sinovite progressiva
(Mainardi et al., 1978; Rodriguez-Merchan, 1997; Valentino et al.; RodriguezMerchan, 2007) culmina em um processo fibrótico (Stein, Duthie, 1981;
Madhok et al., 1991). O produto gerado pela degradação da hemoglobina, a
hemossiderina, se acumula no tecido sinovial retroalimentando a resposta
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inflamatória articular e pode ser observado, também, na cartilagem (Hough
et al., 1976; Stein, Duthie, 1981).
Há evidências de que o ferro, derivado dos eritrócitos, tenha um papel
importante nas alterações sinoviais que ocorrem na hemartrose. O ferro
acumulado no tecido sinovial (Morris et al., 1984; Morris et al., 1986;
Roosendaal et al., 1998a; Roosendaal et al. 1998b;) estimula a proliferação
dos sinoviócitos (Nishiya, 1994). Além disto, a expressão do protooncogenese c-myc (Wen et al., 2002) assim como a proteína mdm2
(Hakobyan et al., 2004) são aumentadas na presença do ferro, e ambas
podem estar envolvidas na hipertrofia do tecido sinovial por interferirem na
proliferação celular e apoptose. O tecido sinovial, na presença de
hemossiderina,

apresenta

uma

produção

aumentada

de

citocinas

inflamatórias, como a interleucina IL-1β, IL-6 e TNF-α (Roosendaal et al.,
1998a), além da secreção de enzimas que degradam a matriz extracelular
(Cawston, Wilson, 2006; Rengel et al., 2007).
A inflamação da articulação tem sido apontada como um fator central
na

artropatia

hemofílica

(Srivastava,

2015).

Foi

demonstrado

em

camundongos knockout FVIII que, durante a hemartrose, a ativação das vias
do NF-κB (fator nuclear kappa B) é fundamental no desenvolvimento da
artropatia hemofílica (Sem et al., 2013). O estudo de Ovlisen et al. (2009)
mostrou um aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e IL-6)
e do MCP-1 líquido sinovial que poderiam contribuir para a manutenção do
processo inflamatório e recrutamento de monócitos para a cavidade
articular. Recentemente, foi demonstrado que a IL-1β é necessária para a
destruição da cartilagem induzida por sangue e seu bloqueio praticamente
anula os efeitos deletérios sobre a articulação (van Vulpen et al., 2015). Em
função do papel crucial da inflamação na artropatia hemofílica, foi sugerido
que bloquear os efeitos deletérios das citocinas após um episódio de
hemartrose poderia limitar de maneira significativa a lesão articular em
pacientes com hemofilia (Srivastava, 2015).
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A cartilagem, entretanto, não é afetada apenas pelo processo
inflamatório, o sangue per se tem capacidade de produzir efeitos lesivos na
cartilagem independentemente da reação sinovial (Roosendaal et al., 1997;
Roosendaal et al., 1999; Hooiveld et al., 2003; Hooiveld et al., 2003a;
Hooiveld et al., 2003b). A adição de sangue à cartilagem articular in vitro
durante 4 dias resulta em inibição da taxa de síntese dos proteoglicanos e
em aumento da quebra dos proteoglicanos da matriz cartilaginosa
(Roosendaal et al. 1997; Roosendaal et al., 1999). A inibição da síntese dos
proteoglicanos persiste, no mínimo, por 10 semanas após a exposição inicial
de sangue total por 4 dias, e a combinação dos eritrócitos e células
mononucleares parece ser responsável por este efeito (Roosendaal et al.,
1997; Roosendaal et al., 2000). O efeito prolongado na inibição da síntese
de proteoglicanos pode ser consequência da apoptose dos condrócitos
(Roosendaal et al., 1999; Hooiveld et al., 2003). Os condrócitos são as
células responsáveis pela produção e manutenção da cartilagem articular,
considerando que, em adultos, estas células dificilmente se proliferam, a
perda dos condrócitos ocasiona um efeito altamente deletério para a matriz
cartilaginosa (Burkhardt et al., 1986). A apoptose dos condrócitos é
resultado do estresse oxidativo resultante da interação do peróxido de
hidrogênio (H2O2) com o ferro derivado das células vermelhas. Esta
interação entre H2O2 e Fe+, pela reação de Fenton, acarreta a produção de
radicais hidroxilas (OH-), altamente lesivos (Tiku et al., 1990; Winterbourn;
Morris et al., 1995; Henle, Linn, 1997; Roosendaal et al., 1999; Hooiveld et
al., 2003).
Estudos in vivo corroboram os efeitos descritos in vitro (Roosendaal et
al., 1999; Roosendaal et al., 2000; Rengel et al., 2007). Injeções de sangue
no joelho de cães resultaram em diminuição na taxa de síntese e aumento
na liberação dos proteoglicanos. Adicionalmente, a cartilagem de animais
mais jovens parece ser mais afetada do que a de animais maduros
(Hooiveld et al., 2003). Quando associado a cargas compressivas, as
mudanças degenerativas foram mais evidentes (Hooiveld et al., 2004) e, em
função deste estudo, a Federação Mundial de Hemofilia recomenda uma
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restrição temporária na descarga de peso sobre a articulação afetada pelo
sangramento (Srivastava et al., 2013).

1.3 Hemofilia e alterações ósseas

As hemartroses de repetição impactam também de forma negativa
sobre o tecido ósseo (Pettersson et al., 1980; Pergantou et al., 2010).
Alterações subcondrais são observadas depois de sangramentos repetitivos,
como a formação de cisto subcondral, erosão e formação de osteófitos
(Utukuri & Goddard, 2005). Recentemente, um grande número de estudos
tem mostrado uma redução na Densidade Mineral Óssea (DMO) em
crianças e adultos com hemofilia (Gallacher et al., 1994; Barnes et al., 2004;
Wallny et al., 2007; Mansouritorghabeh et al., 2008). Os fatores de risco
associado com as alterações ósseas nessa população vão desde redução
nos níveis de atividade física durante a infância (Tlacuilo-Parra et al., 2008)
e níveis piores de alteração articular em função de sangramentos repetitivos
(Wallny et al., 2007; Gerstner et al., 2009), assim como infecções virais
como a hepatite C e HIV (Gerstner et al.; 2009). Uma associação direta
entre a deficiência do FVIII de coagulação e problemas estruturais ósseos foi
sugerida por Liel et al. (2015) por meio de um estudo no qual foi
demonstrado que camundongos knockout-FVIII possuem uma menor
densidade mineral e resistência óssea quando comparado a um modelo
animal selvagem independentemente de sangramentos articulares ou
infecções virais.
Apesar de valores baixos de DMO estarem associados a taxas de
fratura maior, apenas recentemente o estudo de coorte feito por Gay et al.
(2015) demonstrou uma maior incidência de fraturas em indivíduos com
hemofilia quando comparado com saudáveis (24,8 vs. 9,6 fraturas por 1000
pacientes-ano, respectivamente. Também foi demonstrado que pacientes
com hemofilia severa tem 44% mais chances de ter fraturas ósseas do que
os pacientes com hemofilia moderada ou leve.
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Em relação aos marcadores do metabolismo ósseo, estudos têm
demonstrado que pacientes com hemofilia apresentam uma maior
concentração de marcadores de absorção óssea (osteclásticos), como
Tartrate-Resistant Acid Phosphatase (TRAP-5b), Collagen Type 1 CrossLinked C-Telopeptide (CTx) and N-telopeptide (NTx), quando comparados
com controles saudáveis (Katsarou et al., 2010). A concentração de
marcadores de formação óssea (osteoblásticos), como Bone Alkaline
Phosphatase (b-ALP), mostrou uma associação negativa com o nível de
atividade física e o histórico de fratura, assim como uma associação positiva
com a severidade da hemofilia e o número de articulações afetadas em
adultos com hemofilia (Anagnostis et al., 2013). Os níveis de CTx também
foram correlacionados com a DMO, número de articulações acometidas e
escore radiológico. Outros marcadores, como a proteína oligomérica da
matriz da cartilagem (COMP) e produtos da clivagem da cartilagem (C1, 2C),
foram propostos como biomarcadores para a avaliação da artropatia
hemofílica (Jansen NW et al., 2009; Anagnostis et al., 2013).

1.4 Exercício e hemofilia

As condutas preconizadas após o sangramento intra-articular envolvem
a reposição do fator de coagulação deficitário (FVIII ou FIX), curto tempo de
repouso da articulação, crioterapia, punção articular (quando necessário),
fisioterapia e medicação analgésica (Rodriguez-Merchan et al.; Hermans et
al., 2011). Dentro do processo de reabilitação e prevenção da artropatia
hemofílica, diferentes modalidades de exercícios têm sido recomendadas
(Bossard et al., 2008; Blamey et al., 2010; Schafer et al., 2016) com os
objetivos de manutenção da força muscular (Hilberg et al., 2001; Tiktinsky et
al., 2002; Harris, Boggio et al., 2006; González et al., 2007), evitar retração
de tecidos periarticulares e musculares (Buzzard; Heijnen, Kleijn, 1999),
melhora da propriocepção (Hilberg et al., 2001) e do equilíbrio (Gallach et
al., 2008; Fearn et al.; Hill, et al., 2010). Atividades esportivas recreativas
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também são indicadas com o objetivo, não só de aumentar a força muscular,
flexibilidade e coordenação, mas também com o objetivo de melhora da
qualidade de vida e prevenção de doenças crônicas. Entretanto, apesar de
serem amplamente recomendados, é necessária cautela na avaliação dos
riscos/benefícios específicos para cada tipo de exercício (Mulder et al., 2004;
Buzzard; Von-Mackesen et al.; Seuser et al., 2007; Heijnen et al., 2008;
Gomis et al.; Koiter et al., 2009) em função de não haver estudos científicos
suficientes para amparar a eficácia de cada modalidade (Hermans et al.,
2011).
Estudos com pacientes hemofílicos demonstraram uma capacidade
aguda do exercício físico em melhorar os parâmetros de coagulação,
incluindo a concentração do FVIII e FvW (von Willebrand), e, de certa forma,
poderiam reduzir o risco de sangramento durante a atividade física (Groen et
al., 2013, Beltrame et al.; Ravanbod et al., 2015). Em pacientes com
hemofilia leve ou moderada, foi demonstrado que, além do aumento do
FVIII, a atividade do FvW se manteve aumentada por, pelo menos, 4 horas
após o exercício, sendo sugerido que este aumento poderia prolongar a
meia-vida do fator recombinante administrado antes do exercício e, assim,
reduzindo o risco de sangramentos durante a realização da atividade
esportiva (Olofsson et al., 2015). Porém, em paciente com hemofilia A grave,
apesar de ter sido reportado um aumento na concentração de FvW
(Zourikian et al., 2016), nenhuma alteração na meia-vida do FVIII foi
identificada (Olofsson et al., 2015; Zourikian et al., 2016).

1.5 Modulação da inflamação pelo exercício

Em outras patologias, inúmeros estudos em humanos e com modelos
animais têm demonstrado os benefícios do exercício físico regular, como na
artrite reumatoide (VanDen Ende et al., 2000; Bearne et al., 2002),
osteoartrose (Ettinger et al., 1997; vanBaar et al., 1998; Frensen et al.,
2001), lúpus eritematoso sistêmico (Perandini et al., 2014), miosite (Nader et
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al., 2010), problemas cardíacos pós-infarto (Piepoli et al., 2004, Lee et al.
2009), doenças isquêmicas do coração (Jolliffe et al., 2000) diabetes tipo I
(Thakur, 2016) e tipo II (Boulé et al., 2001), doença pulmonar obstrutiva
crônica (Lacasse et al., 2002), alergia pulmonar induzida em camundongos
(da Silva et al. 2015), doenças neurodegenerativas (Gomes da Silva et al.,
2013) e em diversos tipos de câncer, como o de mama (Frajacomo et al.,
2015). E, considerando o papel da inflamação na patogenia e progressão
dessas doenças, um dos mecanismos apontado como responsável pela
melhora da evolução destas doenças seria a capacidade do exercício em
modular a inflamação (Barzilay et al., 2001; Libby et al., 2002; Dandona et
al., 2004; Petersen; Pedersen et al., 2005; Pedersen, Saltin, 2006;
Pedersen, Benatti, 2015).
Esse efeito anti-inflamatório seria mediado pela produção e liberação
de citocinas pelo músculo (miocinas), em especial, a IL-6, que, por sua vez,
desencadearia um aumento de citocinas com função anti-inflamatória, como
IL-1ra e IL-10 (Steensberg et al., 2000; Pedersen, 2008). A liberação de IL-6
pelo músculo é aumentada de maneira exponencial com o exercício e está
relacionada à intensidade, à duração e à massa do músculo recrutado
(Pedersen, Hoffman-Goetz, 2000; Pedersen et al., 2001; Fabbraio, Pedersen
et al., 2002; Pedersen et al., 2003). O efeito anti-inflamatório da IL-6 liberada
após o exercício se deve à sua capacidade de inibir a produção de citocinas
pró-inflamatórias, como o TNF-α e IL-1β (Schindler et al., 1990; Starkie et al.,
2003). A infusão de IL-6 recombinante humana (rhIL-6) inibiu a liberação de
TNFα após injeção por LPS (Starkie et al., 2003). Além disto, o aumento em
sequência de IL-10 e IL-1ra após o exercício contribui para um efeito antiinflamatório sistêmico em função da capacidade de inibir a produção de
citocinas pró-inflamatóriase e, dessa forma, reduzir a ativação dos
granulócitos, monócitos/macrófagos, células natural killer, linfócitos B e T,
assim como o recrutamento destas para os locais com atividade inflamatória
(Moore et al., 1993; Pretolani., 1999). No estudo de Helmark et al. (2010),
pacientes com osteoartrose (OA) de joelhos apresentaram um aumento dos
níveis de IL-10 intra-articular e periarticular após uma série de exercícios
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resistidos. A mesma resposta não foi encontrada no grupo-controle com OA
que não se exercitou. Deste modo, o aumento intra-articular de IL-10 foi
sugerido como uma das explicações para os benefícios encontrados pelos
pacientes que praticaram exercícios de forma regular (Lems; den Uyl, 2010),
visto que a inflamação articular está diretamente envolvida na progressão da
OA (Hedbom; Hauselmann et al., 2002), além da capacidade da IL-10 em
inibir as citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNFα, e modular a homeostase
da cartilagem (Schulze-Tanzil et al., 2009).
Fatores mecânicos, indiretos à contração muscular, também podem
contribuir para o efeito modulador da inflamação e condroprotetor do
exercício em doenças articulares (Sun, 2010). Estudos têm demonstrado
que, quando submetidos à tensão, os sinoviócitos, diminuem a produção de
prostaglandina E2 (Sambajon et al., 2003), além de diminuir a expressão de
metaloproteinases da matrix quando submetidos à cargas de cisalhamento e
tensão (Sun et al., 2003; Sun; Yokota, 2002). Além dos sinoviócitos, os
condrócitos também podem reagir às cargas e variações de pressão inibindo
a degeneração da matriz extracelular induzida por TNFα (Torzilli et al.,
2010). Esses efeitos moduladores sobre a inflamação foram demonstrados
também em estudos com movimentos passivo contínuo em que houve uma
redução na expressão de IL-1β e COX-2 pelos condrócitos, e aumento na
expressão de IL-10 (Ferretti et al., 2005), além da modulação da nocicepção
em função da diminuição da expressão do peptídeo relacionado ao gene da
calcitonina (Nakabayashi et al., 2016) após inflamação articular induzida em
ratos.

1.6 Justificativa e hipótese do estudo

Apesar dos regimes de proxilaxia primária empregados em crianças
terem elevado a qualidade de vida e a saúde musculoesquelética dos
pacientes com hemofilia (Blanchette et al., 2004; Manco-Johnson et al.,
2007), hemartroses de repetição continuam sendo uma das principais
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preocupações clínicas devido ao fato de que sangramentos articulares
subclínicos (ou pequenas quantidade) podem gerar alterações significativas
na articulação (Manco-Johnson et al., 2007). Assim, o exercício físico tem
emergido como uma das principais medidas conservadoras para manter
uma boa saúde articular (Gomis et al., 2009) e óssea (Forsyth et al., 2011),
porém, ainda não há evidências básicas sobre o efeito do exercício físico na
inflamação sinovial, na dor, e no metabolismo e densidade mineral óssea, e
na degeneração da cartilagem articular induzida por sangue, como é o caso
na hemofilia. Deste modo, em função da capacidade do exercício em
modular a inflamação e o metabolismo ósseo, nossa hipótese é de que o
exercício aeróbico aquático poderia modular a inflamação articular e prevenir
alterações na densidade mineral óssea em modelo experimental de
hemartrose.
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OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi o de investigar os efeitos do exercício
aeróbico aquático sobre a inflamação articular, densidade e metabolismo
ósseo após episódios repetitivos de hemartrose induzida experimentalmente
em ratos.
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MÉTODOS

3.1 Animais

Projeto submetido ao Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sendo
aprovado em sessão de 29/05/2014 sob o Protocolo de Pesquisa no 066/14
(Anexo A).
Foram utilizados 26 ratos Wistar machos com idade entre 6 e 8
semanas. Os animais foram mantidos no Biotério Central da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) antes e após o protocolo
de exercício físico e no Biotério da Escola de Educação Física e Esportes
(EEFE) da Universidade de São Paulo (USP) durante o período de
treinamento. Os animais foram mantidos a temperatura (24º C) e umidade
(40-60%) controladas com ração e água ad libitum. O ciclo claro-escuro de
12 horas padrão foi mantido no Biotério Central da FMUSP e na EEFE o
ciclo claro-escuro era invertido. Os animais foram divididos em 3 grupos:
Grupo de animais-controles saudáveis de mesma idade (controle C, n=8),
grupo submetido à injeção intra-articular de sangue homólogo (hemartrose
H, n=8) e grupo submetido à injeção intra-articular de sangue homólogo e
protocolo de exercício (hemartrose + exercício HE, n=10). Todos os animais
foram pesados semanalmente para avaliação da evolução ponderal.

3.2 Protocolo experimental de hemartrose de repetição

Após sedação com xilazina (10mg/kg) e ketamina (100mg/kg), foi
realizada a injeção intra-articular de 0,1ml de sangue autólogo no joelho
direito (hemartrose, H). O sangue foi retirado da veia coccígena após breve
aquecimento da cauda (lâmpada infravermelha, 100W) imediatamente antes
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da injeção na articulação. O joelho esquerdo foi utilizado como controle e
injetado com 0,1ml de solução salina (S). As injeções foram realizadas com
intervalo de uma semana, durante sete semanas, totalizando 8 infusões
(Boettger et al., 2013). O protocolo do estudo está resumido no fluxograma
abaixo.

DMO, Densitometria Mineral Óssea; FCR, Frequência Cardíaca de Repouso

3.3 Protocolo de exercício aeróbico aquático

O exercício físico (Grupo HE) foi realizado no Laboratório de
Bioquímica e Biologia Molecular do Exercício da Escola de Educação Física
e Esporte da Universidade de São Paulo (Profa. Edilamar Menezes de
Oliveira) em um tanque adaptado para ratos durante o ciclo escuro dos
animais.

Durante

esse

protocolo,

os

animais

(todos

os

grupos)

permaneceram no biotério da EEFE-USP que possui ciclo invertido de
iluminação com o intuito de diminuir o estresse do deslocamento.
Após um período de adaptação ao meio aquático (2 semanas), os
animais do Grupo HE foram treinados 5 dias da semana durante 60 minutos
por 8 semanas. Foi associada uma carga de 5% do peso corporal presa na
cauda de cada animal (ajustado a cada semana) durante as 8 semanas de
treinamento. O esquema experimental está ilustrado nas Figuras 1 e 2. Esse
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protocolo de treinamento é considerado como de baixa a modera
intensidade e longa duração em função de um aumento na capacidade
oxidativa do músculo e tem sido amplamente utilizada (Soci et al., 2011;
Barretti et al.; Fernandes et al., 2012).

Figura 1 – Vista superior do tanque adaptado.

Figura 2 – Carga de 5% do peso corporal fixada na cauda.
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3.4 Marcadores de treinamento físico

A frequência cardíaca de repouso (FCR) e o peso do coração foram
utilizados como marcadores da eficácia do treinamento. Foram realizadas as
mensurações da FCR utilizando o sistema computadorizado de manguito
para cauda (IITC Life Science Inc. CA USA) no Laboratório de Bioquímica e
Biologia Molecular do Exercício da Escola de Educação Física e Esporte da
Universidade de São Paulo (Profa. Edilamar Menezes de Oliveira). Os
animais foram aclimatizados ao sistema por 3 dias consecutivos antes da
mensuração. Foram realizadas 3 medidas e o resultados expresso como
média. Os dados são apresentados em batimentos por minuto (bpm). Após o
sacrifício, os corações dos animais foram pesados imediatamente após sua
retirada da caixa torácica. A normalização foi feita pelo peso corporal: [peso
do coração (g)/peso corporal (g)]*1000.

3.5 Avaliação da dor

A cinética da dor durante o protocolo foi avaliada por meio do Teste de
Incapacitância (Bove et al., 2003, Rutter et al., 2014) utilizando o Columbus
Incapacitance Tester Version 5.5 (Columbus Intruments, Columbus, OH,
EUA) no Laboratório Especial de Dor e Sinalização do Instituto Butantan,
São Paulo (Colaboração da Pesquisadora Dra. Yara Cury). O teste se
baseia na alteração de distribuição de peso entre a pata direita (H) e a pata
esquerda (S), e foi realizado dentro de uma câmera de acrílico de modo que
as patas traseiras ficassem apoiadas em plataformas de força individuais
para cada pata (Figura 3). A força exercida por cada pata sobre a plataforma
foi mensurada com a precisão de 0,01 g durante um período de 3 segundos.
O teste foi repetido 3 vezes consecutivas e o resultado expresso como a
média das medidas. Os valores obtidos foram convertidos em porcentagem
para normalizar os dados. Sendo assim, o valor de 50% representa uma
distribuição de peso simétrica entre as patas. As avaliações semanais foram
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realizadas sempre antes da injeção do sangue na articulação dos animais
totalizando 8 avaliações. A fórmula utilizada para o cálculo foi:

peso (g) no lado hemartrose X 100
peso (g) no lado hemartrose + peso (g) no lado salina

Figura 3 – Columbus Incapacitance Tester Version 5.

3.6 Mensuração do diâmetro articular

Para uma estimativa do edema resultante da hemartrose, os diâmetros
articulares (mm) dos joelhos foram avaliados ao final do experimento
utilizando-se um paquímetro digital (Mitutoyo, CD-6” CSX-B model, Brasil).
Logo após a sedação, a pele do joelho foi removida com o auxílio de
material cirúrgico e três medidas foram realizadas sendo os resultados
expressos como média das medidas.

3.7 Coleta do líquido sinovial
Após o sacrifício, 500μl de solução salina (soro fisiológico) foram
injetadas na articulação utilizando uma seringa 30G, em seguida, esse
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líquido foi aspirado para recuperação do lavado (Willett et al., 2014). Após
centrifugação, as amostras foram armazenadas a -80°C para posterior
análise.

3.8 Avaliação da densidade mineral óssea

A avaliação da densidade óssea (DMO) foi realizada no Laboratório de
Metabolismo Ósseo (LIM-17) da Disciplina de Reumatologia da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (Pesquisadora Responsável:
Dra. Rosa Maria Rodrigues Pereira) por meio de exame de densitometria de
dupla emissão de fonte de raios-X (DXA) utilizando o densitômetro Hologic
Discovery A (Bedford, Massachusetts, EUA) e um programa desenvolvido
para análise de dados em pequenos animais (Hologic Apex Software, versão
4.0.2) (Figura 4).
Foram analisadas 4 regiões: corpo total, fêmur, tíbia e uma combinação
da região distal do fêmur e proximal da tíbia (articulação do joelho). O exame
foi realizado antes e depois do protocolo de exercício aeróbico aquático.

Figura 4 – Densitômetro Hologic Discovery A (Bedford, Massachusetts,
EUA).
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3.9 Eutanásia

Após a sedação padrão com xilazina (10mg/kg) e ketamina
(100mg/kg), foi, então, administrada uma dose adicional (dobro da dose
padrão) para o sacrifício dos animais. Após ausência do reflexo de retirada
da pata após estimulo álgico na região entre os metatarsos, foi, então,
exposto o peritônio e realizada a coleta de sangue via artéria aorta
descendente. O sangue coletado, com seringa heparinizada, foi colocado
em banho de gelo até separação do plasma que aliquotado foi mantido a 80ºC.

3.10 Ensaio multiplex para detecção da concentração de citocinas

O plasma dos animais bem como o lavado sinovial coletados ao final
do experimento foram avaliados quanto à produção das seguintes
ciotocinas: IL-1α, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, MCP-1, VEGF, TNF-α e IFN-γ por
ensaio multiplex, de acordo com protocolo do fabricante Millipore (Billerica,
MA, USA).

3.11 Protocolo de ELISA para marcadores do metabolismo ósseo e
hormônios
As concentrações plasmáticas dos hormônios: adrenocorticotrófico
(ACTH), corticosterona e melatonina, assim como dos marcadores do
metabolismo ósseo P1NP (total procollagen type 1 N-terminal propeptide) e
CTX (C-terminal telopeptide). Foram avaliadas por meio da ELISA (Enzime
Linked Immuno Sorbent Assay).
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3.12 Análise estatística

Para as análises plasmática das citocinas, hormônios e marcadores de
formação óssea, FCR e peso normalizado do coração, foram realizadas
análises de variância simples (ANOVA) com um fator (one-way), utilizandose o procedimento PROC GLM do software SAS versão 9.4 após a
demonstração de que os resíduos apresentaram uma distribuição normal
com variância constante. Foram utilizados como pós-teste os contrastes
ortogonais.
Para as análises dos dados referentes à densitometria óssea, citocinas
intra-articular, dor e evolução ponderal, foi utilizado o modelo linear de
efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos). O ajuste do modelo foi feito pelo
procedimento PROC MIXED do software SAS 9.2.
Para as análises, foi adotado o nível de significância de α = 0,05*.
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RESULTADOS

4.1 Evolução ponderal

A Figura 5 mostra a evolução ponderal dos grupos experimentais ao
longo de 8 semanas. Os três grupos experimentais ingressaram no estudo
com pesos equivalentes (C:188,2 ± 10,9g, H:192,6 ± 10,2g e HE: 176,2 ±
14,4g; p=0,304) e ganharam peso de forma semelhante até a 5ª semana
(p=0,181). A partir da 6ª semana de treinamento, o Grupo HE ganhou menos
peso em relação ao Grupo C (p=0,041) e ao Grupo H (p=0,049). Essa
diferença no ganho de peso entre os grupos se manteve significativo na 7ª e
8ª semanas.

Figura 5 - Evolução ponderal dos animais do Grupo Controle (n=8), Grupo
Hemartrose (n=8) e Grupo Hemartrose + Exercício (n=10). Os resultados
estão expressos como média ± d.p.m. *p<0,05 C vs.HE e #p<0,05 H vs HE.

4.2 Marcadores do treinamento físico

O protocolo de exercício aquático resultou em uma menor FCR no
Grupo HE (335,6±12,0 bpm) quando comparado ao Grupo C (398,0 ± 12,0
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bpm) e ao Grupo H (404,7 ± 10,7 bpm) (HE vs. C: p=0,019; HE vs H:
p=0,001). O peso do coração normalizado pelo peso corporal foi maior no
Grupo HE (3,9 ± 0,4g) que no Grupo C (2,8 ± 0,2g) e Grupo H (3,0 ± 0,3g)
(HE vs. C: p<0,001; HE vs H: p=0,003).

4.3 Diâmetro articular

Após o término do protocolo de exercício aeróbico aquático, o joelho
com hemartrose do Grupo H apresentou um diâmetro médio (13,14 ±
1,3mm) significativamente maior que o Grupo HE (11,16 ± 0,97mm)
(p=0,009) e em relação ao Grupo C (11,01 ± 1,12mm) (p=0,008). O diâmetro
dos joelhos injetados com salina nos grupos experimentais H (10,75 ±
0,85mm) e HE (10,5 ± 1,02mm) não apresentaram diferenças entre si
(p=0,628) e em relação ao controle (10,97 ± 1,08 mm) (C vs. H: p=0,701; C
vs. HE: p=0.367) (Figura 6).

Figura 6 - Diâmetro articular dos joelhos (salina e hemartrose) dos animais
dos Grupos C (Controle, n=8), H (Hemartrose, n=8) e HE (Hemartrose +
Exercício n=10) após 8 semanas de treinamento aquático. Os resultados
estão expressos como média ± d.p.m. *p<0,05 vs. C; #p<0,05 vs. HE.
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A Figura 7 mostra a variação entre o diâmetro do joelho hemartrose e o
joelho salina de cada grupo (intragrupo). A injeção de sangue homólogo
durante 8 semanas promoveu um aumento no diâmetro articular no joelho
hemartrose dos animais do Grupo H (Δ=2,01 ± 0,26mm) e do Grupo HE
(Δ=0,73 ± 0,11). A variação do diâmetro do joelho esquerdo e direito do
Grupo C (Δ=0,4 ± 0,1) foi diferente da variação obtida no Grupo H
(p<0,0001) e Grupo HE (p=0,004). A variação entre os Grupos H e HE
mostra que o exercício aquático foi eficaz em promover a redução do
diâmetro do joelho com hemartrose (HE vs H, p<0,0001).

Figura 7 – Variação do diâmetro articular (Δ= diâmetro do joelho hemartrose
– joelho salina) nos animais do Grupo C (n=8), H (n=8) e HE (n=10) ao
término do protocolo de exercício aquático. Os resultados estão expressos
como média ± d.p.m. *p<0,05 vs. C. #p<0,05 vs HE.

4.4 Avaliação da dor

A Figura 8 ilustra a variação da descarga de peso ao longo das 8
semanas registrada no membro no qual foi induzido experimentalmente a
hemartrose nos grupos H e HE. O membro direito do Grupo-controle (C) foi
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usado como referência de normalidade. Na primeira avaliação, feita uma
semana antes da indução da hemartrose, os 3 grupos não apresentaram
diferenças significativas no índice de dor (C vs. H: p=0,74; C vs. HE: p=0,72
e H vs. HE p=0,95) evidenciada pela homogeneidade na descarga de peso
entre os animais. Já na segunda avaliação (2ª Semana), os Grupos H e HE
diminuíram significativamente a descarga de peso no lado experimental
quando comparado ao Grupo-controle (C vs H: p=0,005 e C vs HE:
p<0,001). Entretanto, quando comparados entre si, o efeito do exercício
ainda não foi notado (H vs HE: p=0,072). A partir da 3ª avaliação até o final
do experimento, ambos os grupos experimentais (H e HE) mantiveram uma
menor descarga de peso comparado com o Grupo C (p<0,0001). A partir da
terceira semana até a última avaliação, o Grupo H apresentou uma redução
na descarga de peso maior que a observada no grupo submetido ao
exercício aquático (HE) (p<0,0001).

Figura 8 – Cinética da dor nas articulações com hemartrose dos Grupos
Controle (n=8), Hemartrose (n=8) e Hemartrose + Exercício (n=10) durante 8
semanas do protocolo de exercício aquático. Os valores estão expressos
como média ± d.p.m. *p<0,005 C vs H e HE, #p<0,0001 H vs HE.
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4.5 Avaliação do líquido sinovial

4.5.1 Produção de citocinas

Não foram encontradas nenhuma diferença significativa nas citocinas
avaliadas nos joelhos injetados com salina (Grupo H e HE) e o joelho direito
do Grupo C que foi utilizado como controle.
Porém, quando comparada a média das concentrações das citocinas
no lavado do joelho com hemartrose, foi observada uma diferença
significativa na IL-4 entre o Grupo H (36,54 ± 13,62pg/mL) e HE (139,45 ±
24,48pg/mL) (H vs. HE: p=0,018) e C (121,83 ± 50,43pg/mL) (H vs. C:
p=0,008) Figura 9.

Figura 9 – Concentração Média (+DP) no Lavado do Líquido Sinovial da
Citocina IL-4 nos Grupos Controle (C), Hemartrose (H) e Hemartrose
Exercício (HE). *p<0,02 vs. C e HE.
O mesmo padrão foi observado na citocina IL-10 em que o Grupo HE
(251,58 ± 24 pg/mL) e o Grupo C (182,37 ± 97,46pg/mL) apresentaram uma
concentração significativamente maior que o Grupo H (48,11 ± 15,84 pg/mL)
(C vs H: p=0,01 e H vs HE: p=0,008) (Figura 10).
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Figura 10 - Concentração Média (+DP) no Lavado do Líquido Sinovial da
Citocina IL-10 nos Grupos Controle (C), Hemartrose (H) e Hemartrose
Exercício (HE). *p<0,01 vs. C e HE.

4.5.2 MCP-1

As comparações entre os Grupos mostraram uma concentração
elevada de MCP-1 no joelho direito (lado experimental do Grupo H e HE) no
Grupo H 419,86 ± 128,55 pg/mL quando comparado com os Grupos C
(291,86 ± 87,89 pg/mL) (p=0,036) e HE (219,95 ± 88,42 pg/mL) (p=0,001)
(Figura 11).

Fabio Bessa Melo de Souza

4 Resultados

30

Figura 11 - Concentração Média (+DP) de MCP-1 obtida no lavado do
líquido sinovial nos Grupos Controle (C), Hemartrose (H) e Hemartrose
Exercício (HE). *p=0.036 vs. C. #p=0,001 vs. HE.
As comparações realizadas intragrupo (joelho direito vs joelho
esquerdo) mostraram uma elevada concentração de MCP-1 no lado em que
foi induzida experimentalmente a hemartrose nos Grupos H (aumento de
234,33 ± 41,36 pg/mL no lado hemartrose) e HE (aumento de 63,53 ±
34,60pg/mL no lado hemartrose), porém somente o aumento registrado no
Grupo H foi considerado significativo pelo teste estatístico (p<0,0001).

4.5.3 VEGF

A análise descritiva dos níveis de VEGF no líquido sinovial de cada
Grupo está na Tabela 1.
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Tabela 1 - Concentração de VEGF encontrada no lavado sinovial.
Grupo
C

H

HE

Joelho

N

Média

DP

Mínimo

Mediana

Máximo

D

7

35.19

19.79

17.86

32.14

74.81

E

7

30.7

11.9

8.95

31.1

41.68

D

10

83.12

42.64

39.92

61.58

146

E

10

50.5

23.38

14.05

49.07

106

D

7

49.18

15.7

28.23

57.69

68.6

E

7

36.64

17.77

0

40.1

55.24

C, Controle. H, Hemartrose. HE, Hemartrose Exercício. D, Direito. E, Esquerdo.
Valores expressos como média ± DP.

Quando comparadas as concentrações de VEGF no lavado do líquido
sinovial do lado direito (lado experimental dos Grupos H e HE), o Grupo H
apresentou uma maior concentração em relação ao Grupo C (83,12 ± 42,64
pg/mL vs. 35,19 ± 19,79pg/mL, p=0,0011) e ao Grupo HE (83,12 ± 42,64
pg/mL vs. 49,18 ± 15,7pg/mL, p=0,0142) (Figura 12).

Figura 12 - Concentração Média (+DP) de VEGF obtida no lavado do líquido
sinovial nos Grupos Controle (C), Hemartrose (H) e Hemartrose Exercício
(HE). *p=0.0011 vs. C. #p=0,0142 vs. HE.
As comparações realizadas intragrupo (joelho direito vs joelho
esquerdo) mostraram uma elevada concentração de VEGF no lado em que
foi induzida experimentalmente a hemartrose nos Grupos H (32,61 ±
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11,52pg/mL) e HE (12,54 ± 3,77pg/mL), porém somente o aumento
registrado no Grupo H foi considerado significativo pelo teste estatístico
(p=0,01).

4.6 Avaliação das citocinas plasmáticas

Na Tabela 2, estão apresentadas concentrações de citocinas
plasmáticas detectadas nos 3 grupos experimentais ao final do experimento.
Tabela 2 - Concentração plasmática das citocinas.
Citocina
(pg/ml)

Controle
(n=8)

Hemartrose
(n=8)

Hemartrose +
Natação (n=10)

p
(ANOVA)

IL-1α

2,8±1,87

10,9±9,54

5,51±4,94

0,060

IL-4

23,61±15,88

6,81±10,22

27,77±11,54

0,008*

IL-6

165,66±294,67

34,9±92,2

231,43±325,19

0,380

IL-10

70,21±37,58

18,88±10,01

74,89±87,2

0,163

IFNγ

19,87±47,72

25,41±31,69

21,38±40,4

0,965

IL-17A

18,38±4,74

30,27±10

24,14±12,41

0,110

TNF-α

2,63±0,91

5,08±2,01

3,35±1,78

0,031*

Valores expressos como média ± desvio padrão da média.

As linhas sombreadas na Tabela 2 evidenciam a diferença entre os
valores de IL-4 (p=0,008) e TNF-α (p=0,031) entre os grupos. O pós-teste
(contrastes ortogonais) mostrou que animais com hemartrose (Grupo H)
apresentaram uma concentração menor de IL-4 (Figura 13) e maior de TNFα (Figura 14) quando comparados aos animais-controle (p=0,021 e 0,011,
respectivamente)

e

submetidos

ao

exercício

(p=0,002

e

0,045,

respectivamente).
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Figura 13 - Concentração Média (+DP) Plasmática da Citocina IL-4 nos
Grupos Controle (C), Hemartrose (H) e Hemartrose Exercício (HE). *p=0,021
vs C e #p=0,002 vs. HE.

Figura 14 - Concentração Média (+DP) Plasmática da Citocina TNF-α nos
Grupos Controle (C), Hemartrose (H) e Hemartrose Exercício (HE). *p=0,011
vs C e #p=0,045 vs. HE.
Não foram encontradas diferenças significativas na concentração de IL4 e TNF-α entre os Grupos C e HE (p=0.5108 e p=0.3852, respectivamente).
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4.6.1 MCP-1

A análise da concentração plasmática de MCP-1 demonstrou como
significativas as diferenças encontradas entre as médias obtidas do Grupo H
(639,86 ± 263,83pg/mL) com o Grupo C (390 ± 120.97pg/mL) e o Grupo HE
(433,1 ± 136pg/mL), em que o Grupo C apresentou uma maior concentração
plasmática de MCP-1 do que os outros grupos (Figura 15).

Figura 15 - Concentração Média (+DP) Plasmática de MCP-1 nos Grupos
Controle (C), Hemartrose (H) e Hemartrose Exercício (HE). *p=0.016 vs. C.
#
p=0,028 vs. HE.

4.6.2 VEGF

Não foram encontradas diferenças significativas nas concentrações
médias de VEGF plasmática quando comparados pela ANOVA os Grupos C
(30,18 ± 9,5pg/mL), H (24,04 ± 5,5pg/mL) e HE (34,25 ± 11,88pg/mL)
(p=0,129).
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4.6.3 Hormônios

Não foram detectadas diferenças entre os valores de ACTH e
Corticosterona plasmático entre os grupos. A concentração de Melatonina
plasmática no grupo de animais submetidos ao exercício aeróbico aquático
(HE: 15,26 ± 12,06pg/ml) foi elevada quando comparada à observada nos
animais com hemartrose (4,47 ± 1,4pg/ml) (p=0,019) (Figura 16).

Figura 16 - Concentração plasmática de Melatonina nos Grupos Controle
(C), Hemartrose (H) e Hemartrose Exercício (HE). *p=0,04 vs. H. os
resultados estão expressos como média ± d.p.m.

4.7 Avaliação óssea

4.7.1 Densidade mineral óssea (DMO)

As DMO iniciais dos 3 grupos experimentais foram equivalentes em
todos os sítios avaliados (fêmur, joelho, tíbia e corpo total). Os três grupos
experimentais apresentaram um aumento na DMO do corpo total quando
comparados os valores obtidos na primeira e na última avaliação realizada
após o protocolo de exercício: C (p<0.0001), H (p<0.0001) e HE (p<0.0001).
Entretanto, a DMO do corpo total foi maior no grupo-controle que nos grupos
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H (p=0.009) e HE (p=0.022). Nenhuma diferença foi encontrada entre a
DMO dos Grupos H e HE ao final do protocolo (p=0.858)
Todas as regiões avaliadas nos três grupos apresentaram um aumento
na DMO entre as medidas inicias e finais. Entretanto, o grupo H apresentou,
no membro com hemartrose, uma redução da DMO em todos os sítios
avaliados (fêmur, tíbia e joelho). Animais submetidos à realização do
exercício aquático apresentaram valores de DMO semelhantes aos
observados em animais-controle nos 3 sítios avaliados, (fêmur, p=0.772,
tíbia, p=0.277, articulação do joelho, p=0.544) (Figura 17).

Figura 17 - Densidade mineral óssea antes e após o protocolo de 8semanas de exercício aquático no fêmur (painel A), tíbia (painel B) e
articulação do joelho (painel C) no membro com hemartrose dos Grupos H e
HE. Grupo C (n=8), H (n=8) e HE (n=10). *p<0.0001 vs. C, #p<0.0001 vs.
HE. Os dados estão expressos como média ± dpm.
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4.7.2 Marcadores do metabolismo ósseo

Na Figura 18, estão apresentadas as concentrações de P1NP
plasmático detectados nos 3 grupos experimentais. O marcador foi reduzido
em animais com hemartrose (36.46 ± 3.82 ng/mL) quando comparado aos
valores detectados em animais-controle (48.11 ± 7.79 ng/mL, p=0.017).
Animais submetidos ao protocolo de exercício aquático apresentaram
valores de P1NP similares ao registrado no grupo-controle normal (50.52 ±
10.77 ng/mL, p=0.568).

Figura 18 - Concentração plasmática de P1NP nos Grupos-Controle (C;
n=8), Hemartrose (H; n=8) e Hemartrose + Exercício (HE; n=10). Resultados
estão expressos como média ± d.p.m. *p<0.01 vs. C, #p<0.01 vs. HE.
Na Figura 19, estão apresentadas as concentrações de CTX
plasmático detectados nos 3 grupos experimentais. O marcador se
apresentou aumentado em animais com hemartrose (161.77 ± 27.25 ng/mL)
quando comparado aos valores detectados em animais-controle (104.66 ±
35.58 ng/mL, p=0.0004) e com o grupo dos animais submetidos ao exercício
aeróbico aquático (111.33 ± 11.93 ng/mL, p=0.0006).
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Figura 19 - Concentração plasmática de CTX nos Grupos-controle (C; n=8),
Hemartrose (H; n=8) e Hemartrose + Exercício (HE; n=10). Resultados estão
expressos como média ± d.p.m. *p<0.01 vs. C, #p<0.01 vs. HE.
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DISCUSSÃO

O protocolo de exercício aeróbico aquático empregado neste estudo
realizado durante 8 semanas em ratos com hemartrose induzida foi eficaz na
modulação da nocicepção, inflamação articular, redução do edema e
preveniu a perda óssea consequente à hemartrose
A utilização de um modelo experimental para o estudo proposto é de
grande valia por permitir que vários parâmetros de inflamação intra-articular
sejam avaliados. Outro ponto a ser destacado é a vantagem de comparar
grupos de animais inicialmente pareados por peso e DMO, e, assim, termos
a possibilidade de avaliar o efeito real das hemartroses de repetição e do
exercício aeróbico na perda óssea. A escolha da modalidade aquática de
exercício aeróbico foi a escolhida para reduzir o risco de lesões adicionais à
cartilagem em função de cargas compressivas associadas à presença de
sangue na cavidade articular (Hooiveld et al., 2004). Adicionalmente, este
protocolo experimental, de intensidade moderada, é amplamente utilizado
por ser eficaz no treinamento e condicionamento de ratos, além de promover
adaptações fisiológicas compatíveis às observadas em humanos, como, por
exemplo, redução da frequência cardíaca de repouso, aumento da
capacidade aeróbica e hipertrofia do ventrículo esquerdo (Medeiros et al.,
2004; Barretti et al.; Fernandes et al., 2012). Uma das limitações do estudo
foi o modelo animal utilizado (ratos wistar selvagem) visto que estes
possuem o processo de coagulação e cicatrização normal diferentemente
dos modelos knockout-FVIII que apresentam uma taxa mais lenta da
resolução da inflamação e reparo tecidual (Hoffman et al., 2006 (McDonald
et al., 2007, Hoffman M, 2008), o que poderia alterar o comportamento dos
animais durante o protocolo de exercício aquático e gerar diferentes
resultados. Assim, futuros estudos com modelos knockout (FVIII-IX) são
necessários para avançar o conhecimento dos efeitos de diferentes
modalidades de exercício na progressão da artropatia hemofílica.
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Estudos experimentais em camundongos knockout-FVIII (Hakobyan et
al., 2008) e modelos wild-type, além de ratos (Boettger et al., 2013), coelhos
(Ravanbod et al., 2011) e cães (Hooiveld et al., 2004) com infusão de
sangue no espaço intra-articular vêm sendo utilizados na investigação do
processo de destruição da articulação que ocorre na hemartrose hemofílica
(Jansen et al., 2008). Porém, estes estudos têm sido direcionados apenas
para a avaliação de terapias medicamentosas. A exemplo, Ovlisen et al., em
2008, promoveu a reposição dos fatores de coagulação em animais
knockouts. Em outro trabalho recente, investigou-se a ação de antiinflamatórios com IL-10 e IL-4 recombinante em modelo animal (van
Meegeren et al., 2013). Nosso estudo foi o primeiro a usar um modelo
animal de hemartrose-experimental para avaliar os efeitos do exercício
aeróbico na inflamação articular, nocicepção e DMO.
Considerando o fato de que a natação é um dos esportes mais
recomendados para pessoas com hemofilia pelo fato do baixo risco de lesão
articular (Calefi et al., 2006; Gomis et al., 2009), o emprego desse modelo de
exercício nos parece altamente acertado. Os efeitos do exercício aeróbico
aquático na densidade mineral óssea ainda são bastante controversos em
função da ausência de cargas compressivas durante sua execução (GómezBruton et al., 2013). Em pessoas saudáveis, parece que a natação pode
melhorar o metabolismo ósseo e a DMO em regiões específicas dos
membros inferiores e superiores (Dook et al., 1997; Magkos et al., 2007;
Maimoun et al., 2013). Entretanto, parece não alterar a DMO no corpo total
(Andreoli et al., 2012) ou, até mesmo, diminuir a DMO total em atletas
profissionais que passam horas diárias em ambiente aquático com
diminuição da ação da gravidade (McCulloch et al., 1992; Bellew & Gehrig,
2006; Magkos et al., 2007; Gruodyte et al., 2010). Em nosso estudo, durante
o período experimental, todos os animais apresentaram um ganho de DMO
(corpo total) de forma semelhante, apesar de o Grupo-controle apresentar
um ganho ósseo maior em todos os segmentos avaliados.
Demonstramos, adicionalmente, que o protocolo de exercício aeróbico
aquático foi capaz de prevenir a perda de massa óssea no membro com
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hemartrose. Esses efeitos podem ser atribuídos, provavelmente, por um
aumento da atividade muscular nas patas traseiras durante a natação
(Magkos et al., 2007) e por uma modulação sistêmica dos marcadores do
metabolismo ósseo. O aumento de marcadores de formação e redução de
reabsorção também foi descrito em mulheres menopausadas submetidas a
um programa de exercícios aquáticos de alta intensidade (Moreira et al.,
2004). Nesse estudo, foi observado um aumento de P1NP e um menor
aumento na concentração de CTX quando comparado como grupo-controle.
Outros marcadores da formação óssea como a fosfatase alcalina específica
do osso (B-ALP) (Lima et al., 2001) e osteocalcina (OC) (Maimoun et al.,
2004) também apresentaram níveis mais altos em nadadores, entretanto
nenhuma alteração na DMO corporal foi observada (Matsumoto et al., 1997).
Nossos resultados mostram um impacto positivo do exercício aeróbico
aquático sobre a dor e o edema articular, importantes sinais de inflamação.
Em pacientes hemofílicos, a artropatia desenvolvida após múltiplos
sangramentos leva a um aumento da dor (Teyssler et al., 2014) o que
contribui para uma redução na qualidade de vida, principalmente no caso da
hemofilia severa (Poon et al., 2012). O aumento das citocinas IL-4 e IL-10 no
lavado sinovial de animais que nadaram durante 8 semanas, sugere a
participação dessas citocinas anti-inflamatórias na modulação da dor.
Estudos anteriores mostram que a administração local de IL-4 e IL-10
reduziram de maneira dose-dependente a hiperalgesia induzida por
bradicinina, TNF-α e IL-1β na região da pata em ratos (Poole et al., 1995;
Cunha et al., 1999) e a hiperalgesia induzida por ácido acético e zimozan no
joelho de ratos (Vale et al., 2003). Além disso, a IL-10 endógena foi
demonstrada como capaz de modular a hiperalgesia muscular induzida por
exercício aeróbico aquático em camundongos por limitar o estresse oxidativo
e a produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1α e TNFα (Borghi et
al., 2015). A IL-10 também apresentou capacidade inibitória da hiperalgisa
mecânica induzida por veneno de cobra (via fosfolipase A2) em ratos
(Chacur et al., 2004) e foi implicada como uma ferramenta terapêutica para a
modulação da dor inflamatória (Verri et al., 2006). Finalmente, a presença de
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sinovite crônica também é associada a mudanças expressivas na liberação
de neurotransmissores e neuromoduladores (Niissalo et al., 2002), assim, a
redução na inflamação articular neste estudo pode ter contribuído para essa
modulação.
O aumento demonstrado aqui da IL-4 e IL-10 intra-articular em função
do exercício aeróbico aquático pode exercer um efeito positivo após
episódios de hemartrose visto que foi demonstrado in vitro um aumento da
taxa de síntese de proteoglicanas na cartilagem e redução das citocinas próinflamatória TNF-α e IL-1β no tecido sinovial de pacientes hemofílicos
submetidos à artroplastia total de joelho (Jansen et al., 2008). Além disso, foi
demonstrado

in

vivo

usando

camundongos

knckout-FVIII,

que

a

administração de IL-4 sozinha ou combinado com IL-10 (Van Meegeren et
al., 2012; Van Meegeren et al., 2013) pode reduzir os danos da cartilagem
articular após episódios de hemartrose induzida experimentalmente.
Nosso protocolo também foi capaz de reduzir as concentrações de
VEGF e MCP-1 no líquido sinovial. A concentração de MCP-1 elevada já
havia sido descrita em animais knockout-FVIII com hemartrose (Ovlisen et
al., 2009) e sua redução plasmática, e, no lavado sinovial, no grupo em que
realizou o protocolo de exercício aeróbico aquático, pode ter contribuído
para a redução da inflamação sinovial em função do seu papel no
recrutamento de monócitos para a cavidade articular (Ovlisen et al., 2009).
Em relação ao VEGF, alterações nas concentrações sistêmica e no tecido
sinovial têm sido descritas tanto em camundongos knockout-FVIII (Sen.,
2013; Bhat et al., 2015) quanto em adultos com hemofilia, e foram
correlacionados com o grau de lesão articular e da progressão da artropatia
hemofílica (Acharya et al., 2011; Zetterberg et al., 2014). Além disto, a
proliferação sinovial, característica da sinovite hemofílica, foi bloqueada
após a inibição de VEGF, mostrando seu papel crucial na progressão
dessas alterações (Acharya et al., 2011). Apesar da angiogênese estar
envolvida em diversos eventos fisiológicos, como o desenvolvimento de
órgãos, a reprodução, a cicatrização e, até mesmo, aumentar em resposta
ao exercício aeróbico (Lopez-Lopez et al., 2004; Ding et al., 2006), a
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neovascularização descontrolada pode contribuir na evolução e nos
sintomas de algumas doenças, como artrite reumatoide, psoríase e
osteoartrose (Koch, Distler, 2007; Chua, Arbiser, 2009; Ashraf et al., 2011).
A redução do VEGF em nosso estudo pode ter sido ocasionada
indiretamente em função da modulação da inflamação articular visto que a
angiogênese é aparentemente dependente da inflamação (Walsh et al.,
2007) e pode ser mediada por diversos fatores, incluindo citocinas próinflamatórias e componentes da matriz extracelular (Szekanecz, Kock,
2001). Essa redução do VEGF em função do exercício aeróbico já foi
demonstrado em algumas patologias como em tumores de camundongos
com câncer de mama (Shalamzari et al., 2014) e pacientes pós-infarto (Lee
et al., 2009).
A ausência de alterações nos níveis de glicocorticoide endógeno, tanto
pela hemartrose quanto pelo exercício, praticamente, exclui a participação
do eixo hipotálamo hipófise adrenal no efeito anti-inflamatório crônico do
exercício aeróbico aquático (Saad Rached et al., 2010). Dentre os
hormônios analisados, verificamos uma elevação da Melatonina em animais
submetidos ao protocolo de exercício. Corroborando esse dado, o exercício
tem sido mostrado como sendo capaz de alterar o ritmo circadiano da
melatonina com consequente variação da concentração do hormônio em
modelos animais (Díaz López e Colmenero Urquijo, 2007) quanto em
humanos (Miyazaki et al., 2001; Barger et al., 2004). Em modelos animais, o
nível de melatonina plasmática sofreu uma depressão aguda imediatamente
após

o

exercício

aquático,

porém

sua

concentração

aumenta

significativamente após 24 horas retornando aos valores pré-exercício 48
horas após o término do protocolo (Uzun et al., 2012). Corroborando com
nossos resultados, do efeito do exercício físico sobre a concentração
plasmática de melatonina, têm sido descritos níveis mais altos em indivíduos
saudáveis (Lee et al., 2014) e com distúrbios do sono submetidos a
treinamento físico (Cai et al., 2014) ou em atletas jovens (Díaz et al., 1993) e
adultos ciclistas (Serrano et al., 2010). Em estudos com lesões hepáticas e
cardíacas induzidas em animais, a melatonina apresentou efeito anti-
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inflamatório modulando a expressão de NF-κB e reduzindo a produção de
citocinas inflamatórias como o TNF-α (Jung et al.; Veneroso et al., 2009).
Essa via pode ser a mesma ativada em nosso estudo em que a
concentração plasmática de TNF-α foram menores nos animais que
realizaram o exercício físico.
Em conjunto, nossos dados mostram a eficácia do exercício aeróbico
aquático para o tratamento da artropatia hemofílica e abre grandes
perspectivas para a discussão da prática de exercícios para pessoas com
hemofilia. Futuros estudos com modelos knockout (FVIII-IX) e com humanos
com hemofilia são necessários para avançar o conhecimento dos efeitos de
diferentes modalidades de exercício na progressão da artropatia hemofílica
e na densidade mineral óssea.
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CONCLUSÃO

Nossos resultados demonstraram que o protocolo de exercício
aeróbico

aquático

empregado

em

ratos

submetidos

à

hemartrose

experimental foi eficiente na modulação local da inflamação articular em
função de um aumento das concentrações de IL-4, IL-10 e redução de MCP1 e VEGF no lavado sinovial, além de reduzir a dor. O protocolo de exercício
empregado neste estudo também foi capaz de prevenir as alterações na
densidade mineral óssea ocasionada pela hemartrose e modular o
metabolismo ósseo por meio de um aumento de P1NP e redução do CTX.
Esses resultados mostram a capacidade do exercício em atenuar os efeitos
deletérios das hemartrose de repetição na articulação e no tecido ósseo.
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ANEXOS

7.1 ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética.
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7.2 ANEXO B - Carta de premiação do trabalho em um Congresso
Internacional da Federação Mundial de Hemofilia 2016, Orlando,
Flórida, EUA, como um dos 10 melhores na categoria Young Research.
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