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O SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA NO TREINAMENTO FÍSICO

APRESENTAÇÃO DA TESE

Esta Tese de Livre Docência está apresentada na seguinte sequência:

- Trabalho de tese de doutorado que está sendo finalizada.

Estudo 1.
Participação do SRA local e sistêmico na hipertro fia fisiológica induzida pelo treinamento físico 

aeróbio foi demonstrada pelos seguintes estudos:

- Oliveira EM, Sasaki MS, Cerencio M, Barauna VG, Krieger JE. Local renin-angiotensin 
system regulates LV hypertrophy induced by swimming training independent of circulating renin: 

a pharmacological study. JRenin Angiotensin Aldosterone Syst. 10(1): 15-23, 2009.

- Fernandes T, Hashimoto NY, Magalhães FC, Carmona AK, Krieger JE, Phillips MI, Oliveira 

EM. Aerobic exercise training induced LVH involves regulatory microRNAs, decreases ACE- 
ANG II with synergistic regulation of ACE2-ANG (1-7). Submetido para publicação. 

Hypertension, 2010.

Parte 1. Participação do SRA na Hipertrofia Cardíaca Excêntrica Induzida 

pelo Treinamento Físico Aeróbio, na Eritropoiese e na Hipertrofia Cardíaca 

Concêntrica Induzida pelo Treinamento Físico de Força ou Resistido.

Estudo 2.
Influência do N domínio da enzima conversora de angiotensina na eritropoiese induzida pelo 

treinamento físico aeróbio e no consumo de oxigênio.
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Estudo 3.

Parte 2, Participação do SRA-Aldosterona em Patologias Cardiovasculares: 

efeitos do treinamento físico aeróbio.

- Barauna VG; Magalhães FC; Krieger JE e Oliveira EM. ATI receptor participates in the 

cardiac hypertrophy induced by resistance training in rats. Am J Physiol Regulatory Integrative 

Comp Physiol 2008.

- Melo SFS, Amadeu MA; Magalhães FC; Fernandes T; Carmo EC; Barretti DLM; Brum PC e 

Oliveira EM. ATI receptor-AKT-mTOR signaling pathway is activated by a session of strength 

exercise. Submetido para publicação. Am JPhysiol Regulatory Integrative Comp Physiol, 2010.

- Rocha FL, Carmo EC, Roque FR, Hashimoto NY, Rossoni LV, Frimm C, Anéas I, Negrão CE, 

Krieger JE e Oliveira EM. Anabolic Steroids Induce Cardiac Renin-Angiotensin System and

- Barauna VG, Rosa KT, Irigoyen MC e Oliveira EM. Effects of resistance training on 

ventricular function and hypertrophy in a rat model. Clinicai Medicine & Research, 5 (2): 114- 

120, 2007.

Estudo 4.

Efeitos dos Esteróides Anabolizantes associados ao treinamento físico sobre o SRA-Aldosterona 

cardíaco e fluxo sanguíneo foi demonstrada pelos seguintes estudos:

- Barauna VG, Batista-Junior ML, Costa Rosa LFBP, Casarini DE, Krieger JE e Oliveira EM. 

Cardiovascular adaptations in rats submitted to a resistance-training model. Clinicai and 

Experimental Pharmacology and Physiology 32: 249-254, 2005.

Caracterização do modelo treinamento e a participação do SRA na hipertrofia fisiológica 

induzida pelo treinamento físico de força e via de sinalização ativada pelo receptor de 

angiotensina ATI foram demonstradas pelos seguintes estudos:
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Parte 3. Perspectivas Futuras.

- Carmo ECC, Fernandes T, Koike D, Silva Junior ND, Mattos KC, Rosa KT, Barretti DLM, 

Melo SFS, Wichi RB, Irigoyen MC, Oliveira EM.’ Anabolic steroid plus exercise training: 

increase Renin Angiotensin Aldosterone System and inflammatory markers. Submetido para 

publicação. J Cell Mol Cardiol, 2010.

- Roque FR, De Angelis K, Soei UPR, Coelho MA, Irigoyen MC, Sarkis JJF, Oliveira EM. 

Chronic use of anabolic steroid associated with aerobic exercise training impairs coronary blood 

flow in normotensive rats. Submetido para publicação. Am JPhysiol. Heart Circ Physiol, 2010.

Estudo 5.

Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a angiogênese na hipertensão arterial:

Impair the Beneficiai Effects of Aerobic Training in Rats. Am JPhysiol. Heart Circ Physiol 293: 

H3575-H3583, 2007.

- Fernandes T e Oliveira EM. Efeito do treinamento físico aeróbio sobre as células progenitoras 

endoteliais derivadas da medula óssea em ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Artigo em 

preparação.

- Soei UPR, Redondo FRR, Fernandes T, De Angelis K, Irigoyen MC, Coelho M, Oliveira EM. 

Esteróides anabolizantes inibem a angiogênese induzida pelo treinamento físico de natação em 

músculo sóleo de ratos normotensos. Rev. Br as. Educ. Fís. Esporte, v.23, n.3, p. 195-209, jul./set. 

2009.
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INTRODUÇÃO AO SISTEM RENINA ANGIOTENSINA

Essa visão clássica do SRA, onde o sistema seria essencialmente dependente da existência 

do hormônio circulante para produzir seus efeitos fisiológicos, tem sido profundamente 

modificada nos últimos anos. Hoje, o SRA é visto de forma mais ampla, onde a multiplicidade de 

funções do sistema é produto também da ação “parácrina” e “autócrina” da Ang II e de alguns de 

seus metabólitos produzidos localmente em vários tecidos [3]. A utilização de métodos 

bioquímicos aliados a técnicas modernas de biologia molecular permitiu evidenciar a existência 

de muitos componentes do SRA em tecidos periféricos. A detecção de um ou mais mRNAs 

destes componentes (angiotensinogênio, renina, enzima conversora e receptores de Ang II) em 

vários tecidos como glândulas adrenais, rins, coração, vasos e cérebro deram suporte à existência 

de SRA locais [4]. A Figura 1 mostra, portanto, essa visão clásica do Sistema Renina 

Angiotensina.

O sistema renina angiotensina (SRA) corresponde a um complexo sistema hormonal cujo 

papel fundamental está relacionado com o controle da pressão arterial e homeostasia 

hidroeletrolítica do organismo [1, 2]. Classicamente, o SRA é entendido como um sistema 

endócrino cuja substância ativa, angiotensina II (Ang II), é a responsável pela maioria dos efeitos 

fisiológicos observados. Entre os diversos componentes do SRA, a enzima conversora de 

angiotensina I (ECA) parece particularmente importante como mediadora e reguladora da 

produção de Ang II no coração, na medida em que possui um amplo espectro de expressão no 

endotélio de todos os vasos sanguíneos deste órgão, bem como em miócitos e fíbroblastos 

cardíacos.



5

Sistema Renina Angiotensina Clássico

Figura 1. Visão clássica do Sistem Renina Angiotensina

Sistema Renina Angiotensina Clássico
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Angiotensina I

O novo Sistema Renina Angiotensina

Principalmente na última década, os conhecimentos sobre o SRA foram consideravelmente 

expandidos e a identificação de novos peptídeos angiotensinérgicos biologicamente ativos e de 

outros componentes desse sistema ampliaram de forma significativa o conceito do mesmo.

Este novo capítulo da história do SRA, claramente configura uma segunda via do sistema, 

do qual emergem a ECA2 [5, 6] e a Ang (1-7) [7]. A ECA2, por gerar um potente vasodilatador, a 

Ang (1-7), e por hidrolisar a Ang II, contrabalançando os efeitos vasopressores da ECA mediados 

pela Ang II. Esse novo sistema está representado esquematicamente na Figura 2.
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Figura 2. Novo Sistema Renina Angiotensina
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Em 2000, Tipnis et al [6]. descreveram pela primeira vez uma protease clonada de uma 

biblioteca de cDNA de células obtidas de um paciente com linfoma. Devido à seqüência 

genômica ter várias semelhanças estruturais com o gene da ECA humana, denominou-na ACEH 

(do inglês, angiotensin converting enzyme homolog). Neste mesmo ano, Donoghue et al [5]. 

clonaram, de uma biblioteca de cDNA preparada com tecido ventricular de um paciente com 

insuficiência cardíaca, uma outra proteína idêntica à ECAH a qual foi chamada de ECA2 (do 

inglês, angiotensin converting enzyme-2).

A ECA2 é uma metaloprotease de 805 aminoácidos que apresenta homologia considerável com a 

ECA. Atua, porém, como uma carboxipeptidase e não como uma dipeptidilcarboxipeptidase à 

semelhança da ECA, e foi inicialmente descrita sua expressão no coração, rins e testículos, sendo 

predominantemente no endotélio das coronárias, vasos intrarenais e no epitélio dos túbulos 

renais. Como já mencionado, a ECA2 exibe atividades bioquímicas muito distintas da ECA, 

convertendo a Ang I em Ang (1-9) [5, 8].

Angiotensina III
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A Ang (1-9), cujas ações não foram ainda bem definidas, é hidrolisada pela ECA em Ang 

(1-7). Outra ação da ECA2 é a hidrólise da Ang II, com remoção de um aminoácido, produzindo, 

a partir daí, a Ang (1-7) [9].

A ação catalítica da ECA2 tem eficiência aproximadamente 500 vezes maior quando o 

substrato é a Ang II, em comparação à sua ação sobre a Ang I. Além disso, a ECA2 é 10 a 600 

vezes mais eficiente que a prolil endopeptidase e a prolil-carboxipeptidase, respectivamente, 

para gerar Ang (1-7) a partir da Ang II [10]. Diferentemente da ECA, não hidrolisa Ang I à Ang 

II e sua atividade enzimática não é inibida por inibidores da ECA [9]. Portanto, a ECA-2 é 

efetivamente um inibidor da formação de Ang II por estimular vias alternativas de degradação de 

Ang I. A ação da ECA-2 produzindo Ang (1-7), um potente vasodilatador, pode contrabalançar 

as ações da Ang II. A Ang (1-7) é um potente vasodilatador não só em preparações isoladas, 

como em vários modelos experimentais e ainda quando testada em seres humanos [11]. 

Contribui também para a neoangiogênese de processos cicatriciais, de processos inflamatórios 

crônicos e do crescimento de tumores [12]. E, além disso, um importante co-regulador da 

pressão arterial. Alé disso, a Ang (1-7) potencializa os efeitos da bradicinina [13].

Uma maior ativação da via Ang II/ receptor ATI leva ao predomínio de efeitos 

vasoconstritores, proliferativos e hipertróficos, enquanto a maior ativação da via Ang (1-7)/ 

receptor MAS leva a efeitos vasodilatadores, anti-proliferativos e anti-hipertróficos. Assim, o 

eixo Ang (1-7)/ receptor MAS é uma importante via contraregulária ao eixo Ang II/ receptor 

ATI, entretanto o balanço entre estas duas vias é importante para a homestasia cardiovascular.

Além desta importante via contra regulatória das ações da Ang II, novos componentes tem 

sido descobertos neste sistema: novos receptores como AT3 e AT4 [14], receptor MAS [15] e 

receptores para renina [16] e ainda outra ECA chamada de ECA3. Além destas novas ECAs 

(ECA2 e ECA3), foi demostrado que ECA apresenta uma pequena porção intracelular com três 

sítios de serina, os quais podem ser passíveis de fosforilação desencadeando uma sinalização 

intracelular. A fosforilação da ECA resulta em aumento de expressão da própria ECA [17].

Ainda, existem outras vias, neste mesmo sistema, e entre as mais importantes podemos 

citar: a conversão de Ang I a Ang II por enzimas como catepsina G e quimases [18, 19] e a 

formação direta de Ang II a partir do angiotensinogênio por enzimas como a Tonina e a Elastase 

[20, 21]. Assim, uma visão atualizada do SRA está apresentada na Figura 3.
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Sistema Renina Angiotensina cardíaco

O coração pode formar Ang I localmente e convertê-la em Ang II, a qual pode chegar a

atingir concentrações duas a três vezes superiores às encontradas no plasma [3]. Existem

evidências de que o SRA plasmático pode ser, principalmente, importante na estabilidade

hemodinâmica aguda, enquanto SRA cardíaco estaria mais envolvido na manutençãoo

hemodinâmica e mudanças estruturais à longo prazo. Cada vez é mais demonstrado na literatura

que os SRAs locais podem ser regulados de forma diferente do SRA sistêmico. Particularmente,

estes são resultados que temos obtido como efeitos do treinamento físico aeróbio e resistido da

hipertrofia cardíaca.

A mais importante evidência para um SRA local no coração é a presença de ECA [23,

24], a atividade de renina [25] e mRNA para renina e angiotensinogênio [26] em células

cardíacas.
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Figura 3. Visão atualizada do Sistema Renina Angiotensina. O SRA clássico está destacado 
em negrito e os novos componentes em cinza. ACE=Enzima Conversora de Angiotensina, 
Ang=Angiotensina, AP-A/AP-N= Aminopeptidase e Aminopeptidase N, ATxR=Sub tipos de 
receptores de Angiotensina, CP-P=Carboxipeptidase M, P/R-R=Receptor de Renina/Pro-renina, 
PAI-l=Inibidor do ativador de plasminogênio [22].
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A presença de Ang I, Ang II e de receptores para Ang II já foi identificada em fibroblastos 

e miócitos de ratos neonatais [27]. E evidente que as ações locais dependem da presença de 

quantidades relevantes destes receptores, aos quais a Ang II se liga, levando às ações fisiológicas 

ou fisiopatológicas. Alguns trabalhos têm demonstrado que o aumento crônico da expressão e da 

atividade da ECA dentro da faixa fisiológica (2 a 3 vezes) podería resultar num aumento paralelo 

da produção de Ang II tecidual [28]. Da mesma forma, o aumento na expressão da ECA cardíaca, 

secundário a uma sobrecarga pressórica, está associado a um aumento da conversão de Ang I em 

Ang II na microcirculação intramiocárdica [29]. A Ang II seria então translocada para o 

interstício e se ligaria a receptores do tipo ATj localizados em miócitos e fibroblastos, 

principalmente [30, 31].

Um conjunto de evidências sugere ainda que a Ang II no coração pode agir como um fator 

de crescimento [32], aumentando a produção de uma variedade de proteínas que estão 

relacionadas com a hipertrofia cardíaca [33]. A ligação da Ang II a receptores nos miócitos 

resultaria num aumento da contratilidade e da resposta hipertrófica, enquanto que em fibroblastos 

seria desencadeada uma resposta de hiperplasia associada a um fenótipo secretor de colágeno 

[34-36].

A hipertrofia cardíaca ocorre em resposta a uma sobrecarga de pressão ou volume imposta 

ao coração em situações fisiopatológicas tais como, hipertensão arterial, infarto do miocárdio ou 

de hiperatividade simpática. Um dos aspectos que tem sido bem evidenciado é a participação do 

SRA no desenvolvimento e manutenção destas patologias. Entretanto, a hipertrofia cardíaca 

também ocorre como resposta fisiológica normal devido à sobrecarga de trabalho imposta pelo 

exercício tanto aeróbio como resistido.

Hipertrofia cardíaca

Hipertrofia cardíaca é definida como um aumento na massa muscular do miocárdio 

devido, primariamente, ao aumento no tamanho dos miócitos [37]. A hipertrofia do miocárdio é 

um importante mecanismo compensatório a um aumento de carga pressórica ou volumétrica 

imposta ao coração que ocorre à medida que o órgão necessita de um ajuste para suportar novas 

cargas de trabalho [38].
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I INDUÇÃO DE HIPERTROFIA I

Sobrecarga de volume

T Estresse sistólico

Novas fibras em paralelo

T Espessura parietal

I Hipertrofia excêntrica Hipertrofia concêntrica

I
Sobrecarga de Pressão

? Estresse diastólico

Novas fibras em série

? Tamanhodacâmara

Figura 4. Fluxo de eventos notados na hipertrofia cardíaca excêntrica e concêntrica, 
induzida por sobrecarga.

O treinamento físico crônico produz aumento na massa muscular do ventrículo esquerdo. 

Monganroth et al., (1975) [39], foram os primeiros a mostrarem que essa hipertrofia era 

dependente do tipo de exercício realizado, sendo que exercícios aeróbios como nadar ou correr, 

nos quais ocorre sobrecarga de volume ou de pré-carga sobre o miocárdio induzem o 

desenvolvimento de hipertrofia excêntrica. Nesse tipo de hipertrofia ocorre a adição de novos 

sarcômeros em série nos miócitos resultando em aumento da câmara cardíaca [40].

Já o treinamento resistido, apesar de causar sobrecarga pressórica ou aumento de pós- 

carga sobre o miocárdio, semelhante ao que ocorre em algumas patologias como na hipertensão, 

leva o miocárdio a desenvolver hipertrofia fisiológica concêntrica. Nesta situação ocorrem 

aumentos proporcionais na espessura da parede do ventrículo esquerdo, sem diminuição da 

câmara cardíaca e sem prejuízo da função sistólica ou diastólica [41]. Essas diferenças, 

provavelmente, são devidas ao fato de que, enquanto na hipertensão o coração trabalha 

continuamente contra uma pós-carga aumentada, no treinamento resistido esse estímulo ocorre, 

apenas, durante o período de realização do exercício (1 a 2 horas por dia e 3 a 5x/semana). Um 

esquema mostrando os principais passos envolvidos nestes dois tipos de hipertrofia está 

representado na Figura 4.
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Sistema Renina Angiotensina e desempenho físico

O gene da ECA, um componente importante do SRA, está sendo um dos genes mais 

estudados deste sistema devido a um importante polimorfismo encontrado. Este polimorfismo do 

gene da ECA humana consiste na presença (inserção, alelo I) ou ausência (deleção, alelo D) de 

um fragmento de 287 pares de bases [48]. O alelo D foi associado a uma maior concentração da 

ECA circulante e no miocárdio. Inicialmente os autores hipotetizaram que, se o SRA cardíaco 

seria um regulador importante da hipertrofia do ventrículo esquerdo, portanto o alelo D estaria 

associado a maior massa do VE. Posteriormente foi visto que não se correlacionava, uma vez que

A massa do ventrículo esquerdo em atletas submetidos ao treinamento resistido pode 

aumentar devido ao aumento na espessura da parede do septo ventricular [42] ou ainda, ao 

aumento nas dimensões internas [43, 44]. Porém existem estudos mostrando que não há aumento 

na massa ventricular esquerda, entretanto, esses resultados divergentes têm sido atribuídos a 

grande variabilidade nos tipos e intensidade de treinamentos que os atletas realizam [45, 46]. O 

aumento na espessura da parede do ventrículo ocorre devido à sobrecarga pressórica, a qual induz 

aumento no número de miofibrilas em paralelo resultando em aumento no diâmetro dos miócitos 

[40].

A grande maioria dos estudos realizados com humanos, a técnica utilizada para 

determinar o grau da hipertrofia ventricular é a ecocardiografia. Apesar de estudos da literatura 

mostrarem aumento na espessura tanto da parede posterior do ventrículo esquerdo (VE) como do 

septo intraventricular durante a diástole [42-44], esses valores raramente excedem os limites da 

normalidade e são geralmente inferiores aos encontrados em estados patológicos como, por 

exemplo, na estenose aórtica [46].

A hipertrofia cardíaca não é controlada somente por fatores hemodinâmicos, mas também 

por fatores neuro-humorais e genéticos. Ainda, tem sido demonstrado que a função endócrina do 

coração desempenha um importante papel no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca [47]. Estes 

aspectos foram revisados por nós, em revistas nacionais. Entretanto, a participação destes 

sistemas no controle e na manutenção da hipertrofia fisiológica ainda não está bem elucidada.
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OU

Vários estudos vêm corroborando a hipótese de um SRA local ativo na medula óssea. 

Mrug et al. (1997) [55] demonstraram a presença de mRNA de receptores ATI em HSC 

(Hematopoietic Stem Cells ou Células Tronco Sanguíneas) isoladas da circulação de humanos e 

que a ação da Ang II via receptores ATI nestas células estimulou a diferenciação e a formação de 

colônias. Mais tarde, Rodgers et al. (2000) [56] estenderam os achados do estudo anterior para 

HSC medulares in vitro. Em ambos os estudos, o bloqueio dos receptores ATI inibiu a 

proliferação das HSC, sugerindo que esta regulação seria por meio da ação da Ang II via ATI. 

Além dos efeitos que o SRA exerce sobre células tronco medulares via Ang II, foi descrito um 

tetra peptídeo, N-acetyl-seryl-aspartyl-Iysyl-proline (Ac-SDKP), que é inativado pelo domínio 

catalítico terminal-N da ECA e que tem efeito inibidor sobre a proliferação de HSC [57]. Este 

tetra peptídeo previne o recrutamento de HSC para fase-S do ciclo celular, mantendo-as na fase- 

G0 [58]. A ação deste tetra peptídeo parece ser via um receptor de membrana e reduz a

a hipertrofia de VE é influenciada por um grande número de fatores ambientais e biológicos 

como, por exemplo, exercício, idade, sexo e pressão sanguínea [49].

A última década foi muito importante na demonstração da participação do SRA, 

principalmente do gene da ECA, no desempenho físico do atleta. Um importante trabalho 

publicado na Nature em 1998, monstrou que o genótipo do gene da ECA está relacionado com 

melhor desempenho físico do atleta. Este estudo mostrou que indivíduos com genótipo II ou Dl 

apresentam maior desempenho ao treinamento físico aeróbio ou "endurance" [49]. 

Posteriormente, o mesmo grupo de Londres, mostrou que a presença do genótipo II confere uma 

eficiência mecânica aumentada no músculo esquelético humano [50]. Outros estudos têm 

mostrado que o genótipo DD da ECA estaria relacionado com a hipertrofia do VE induzida pelo 

treinamento físico [49, 51]. Entretanto, os trabalhos que relacionam esse polimorfismo com a 

hipertrofia do ventrículo ainda são controversos na literatura [52].

Embora as funções do SRA circulante e em alguns sistemas como o renal e o cardíaco 

estejam bem estabelecidas na literatura, somente recentemente o SRA local na medula óssea tem 

despertado interesse. O SRA via Ang II, exerce função no crescimento e proliferação celular em 

diversos tecidos agindo como um fator de crescimento local e várias revisões têm sugerido que o 

SRA local também exercería funções proliferativas em células presentes na medula óssea [53, 

54].
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PARTE 1. Participação do SRA na Hipertrofia Cardíaca Excêntrica Induzida 

pelo Treinamento Físico Aeróbio, na Eritropoiese e na Hipertrofia Cardíaca 

Concêntrica Induzida pelo Treinamento Físico de Força ou Resistido.

Inicialmente, investimos longo tempo no estbelecimento dos modelos de hipertrofia 

cardíaca. Neste sentido, tivemos várias preocupações na caracterização dos protocolos de 

treinamento, mas o que mais me preocupava era que os resultados obtidos como resposta ao 

treinamento físico fossem fidedignos, principalmente relacionados ao grau de hipertrofia, que se 

repetissem nos diferentes grupos de animais que fossem treinados ao longo do tempo.

Outro fato importante, a hipertrofia cardíaca promovida pelo treinamento físico é 

dependente do tipo de treinamento. Assim, iniciamente dediquei-me a caracterizar os protocolos 

de treinamento físico aeróbio por natação, com dois volumes de treinamento, com o objetivo de 

obter diferentes magnitudes de hipertrofia cardíaca do tipo excêntrica. Ao mesmo 

tempo caracterizamos um modelo de treinamento físico de força para ratos, com objetivo de 

estudarmos a hipertrofia cardíaca do tipo concêntrica. Desta forma, ao longo do 

tempo ficamos com os dois tipos de hipertrofias cardíaca fisiológica (concêntriaca e excêntrica) 

muito bem caracterizados em nosso laboratório para os estudos seguintes.

proliferação celular via regulação de moduladores do ciclo celular como p53, p27kipl e p21c,pl 

[59]. Portanto, vem sendo demonstrado que o SRA por meio da produção de Ang II e da 

inativação do tetra peptídeo Ac-SDKP tem papel fundamental na proliferação e recrutramento 

HSC.

Assim, nesta tese de Livre Docência mostaremos inicialmente a participação do SRA:

- na hipertrofia cardíaca fisiológica induzida pelo treinamento físico aeróbio;

- e na sequência, como o C e N domínios da enzima conversora de angiotensina podem 

influenciar na eritropoiese com o treinamento físico aeróbio e sua relação com o consumo de 

oxigênio.

- na hipertrofia cardíaca físilógica induzida pelo treinamento físico de força.
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- Oliveira EM, Sasaki MS, Cerencio M, Barauna VG, Krieger JE. Local renin-angiotensin 

System regulates LV hypertrophy induced by swimming training independent of circulating renin: 

a pharmacological study. JRenin Angiotensin Aldosterone Syst. 10(1): 15-23, 2009.

- Fernandes T, Hashimoto NY, Magalhães FC, Carmona AK, Krieger JE, Phillips MI, Oliveira 

EM. Aerobic exercise training induced LVH involves regulatory microRNAs, decreases ACE- 

ANG II with synergistic regulation of ACE2-ANG (1-7). Submetido para publicação. 

Hypertension, 2010.

Estudo 1.

Participação do SRA local e sistêmico na hipertrofia fisiológica induzida pelo treinamento físico 

aeróbio foi demonstrada pelos seguintes estudos:

Sabe-se que o treinamento físico aeróbio, além de induzir hipertrofia cardíaca, promove 

uma série de adaptações cardiovasculares que são benéficas ao organismo como um todo. Assim, 

esses protocolos uma vez caracterizados foram importantes para entendermos os efeitos 

promovidos pelo treinamento físico aeróbio por natação, principalmente sobre o SRA no animal 

normal. Apartir desse conhecimento solidificado, poderiamos utilizá-los para o estudo dos efeitos 

do treinamento físico em diferentes patologias, e para estudar efeitos do uso de anabolizantes 

associado ao treinamento físico.

O modelo desenvolvido para treinamento físico de força tem um ponto importante; neste 

protocolo, diferente do que ocorre com atletas ou indivíduos que treinam força, em que há uma 

associação de componentes dinâmico e estático (aeróbio e anaeróbio), neste protocolo os animais 

realizam somente exercício estático. Portanto, sendo desta forma, um importante modelo para 

estudar os efeitos do treinamento físico de força, sobre o sistema cardiovascular, isoladamente.

Assim na sequência deste trabalho de tese serão apresentados os trabalhos publicados, 

submetidos para publicação, trabalhos que estamos finalizando de escrever os manuscritos e 

resultados que compõem as dissertações e teses que estão em andamento no laboratório.
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- Trabalho de tese de doutorado que está sendo finalizado.

Estudo 3.

Estudo 2.

Influência do N domínio da enzima conversora de angiotensina na eritropoiese induzida pelo 

treinamento físico aeróbio e no consumo de oxigênio.

- Barauna VG, Batista-Junior ML, Costa Rosa LFBP, Casarini DE, Krieger JE e Oliveira EM. 

Cardiovascular adaptations in rats submitted to a resistance-training model. Clinicai and 

Experimental Pharmacology and Physiology 32: 249-254, 2005.

- Barauna VG; Magalhães FC; Krieger JE e Oliveira EM. ATI receptor participates in the 

cardiac hypertrophy induced by resistance training in rats. Am J Physiol Regulatory Integrative 

Comp Physiol 295:381-387, 2008.

- Melo SFS, Amadeu MA; Magalhães FC; Fernandes T; Carmo EC; Barretti DLM; Brum PC e 

Oliveira EM. ATI receptor-AKT-mTOR signaling pathway is activated by a session of strength 

exercise. Submetido para publicação. Am JPhysiol Regulatory Integrative Comp Physiol, 2010.

- Barauna VG; Rosa KT; Irigoyen MC e Oliveira EM. Effects of resistance training on 

ventricular íunction and hypertrophy in a rat model. Clinicai Medicine & Research, 5 (2): 114- 

120, 2007.

Caracterização do modelo treinamento e a Participação do SRA na hipertrofia fisiológica 

induzida pelo treinamento físico de força e via de sinalização ativada pelo receptor de 

angiotensina ATI foram demonstradas pelos seguintes estudos:
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1. Estudo 1: Participação do SRA local e sistêmico na hipertrofia fisiológica

induzida pelo treinamento físico aeróbio foi demonstrada pelos seguintes

estudos:

- Oliveira EM, Sasaki MS, Cerencio M, Barauna VG, Krieger JE. Local renin-angiotensin 

system regulates LV hypertrophy induced by swimming training independent of circulating 

renin: a pharmacological study. JRenin Angiotensin Aldosterone Syst. 10(1): 15-23, 2009.

- Fernandes T, Hashimoto NY, Magalhães FC, Carmona AK, Krieger JE, Phillips MI, Oliveira 

EM. Aerobic exercise training induced LVH involves regulatory microRNAs, decreases ACE- 

ANG II with synergistic regulation of ACE2-ANG II (1-7). Submetido para publicação. 

Hypertension, 2010.

Para estes estudos construimos um Sistema de Natação para ratos, baseado em um sistema 

que já havia sido desenvolvido para camundongos, pela aluna Fabiana Evangelista, no Instituto 

do Coração, na época, aluna de mestrado do Prof. José Eduardo Krieger.

Este sistema foi confeccionado em vidro transparente, para que os animais possam ser 

observados durante o treinamento e apresenta duas fileira compostas de 7 raias individuais para o 

treinamento. As rais individuais são importantes, porque os animais não conseguem apoiar-se uns 

nos outros, como em sistemas em que os animais treinam todos juntos. Ainda, o fato de ser de 

vidro, o sistema não apresenta nenhum tipo de ranhura onde os animais possam apoiar-se.

Dentro da piscina estão submersos na água dois sistemas de aquecimento, um em cada 

ponta da piscina e um sistema de circulação de água para que o aquecimento seja uniforme em 

todo o sistema. Os animais treinam com sobrecarga de 5% do peso corporal, desta forma não tem 

a possibilidade destes boiarem. As dimensões do sitema e características estão descritas em 

Oliveira et al., 2009 [60].



Figura 5. Aparato de treinamento físico de natação para ratos.

Neste estudo utilizamos ratas Wistar e treinamento físico por natação, por um mesmo 

motivo. O treinamento físico por natação promove hipertrofia cardíaca mais acentuada, do que o 

treinamento físico em esteira, no qual essa adaptação ao treinamento nem sempre é observada. 

Assim como, fêmeas apresentam um maior grau de hipertrofia cardíaca, do que machos, quando 

treinados com o mesmo protocolo de treinamento físico.

Resultados da literatura mostram que pode existir diferenças entre gênero, uma vez que os 

hormônios sexuais são responsáveis por diversas ações já conhecidas, como o desenvolvimento 

da maturidade sexual e outras ainda pouco elucidadas.

Uma vez que, estudaremos os efeitos do treinamento físico sobre o SRA em fêmeas, as 

seguintes considerações são oportunas. Camundongos fêmeas, apresentam a atividade da ECA 

plasmática 60% menor do que nos machos, indicando dimorfísmo sexual [61], os autores 

sugerem que estes dados podem ser devido, em parte, a uma redução na expressão gênica e 

atividade da ECA induzida pelos estrógenos. Embora alguns estudos mostrem que os estrógenos 

aumentem a renina e o angiotensinogênio circulante [62, 63], os efeitos cardiovasculares 

benéficos dos estrógenos podem ser mediada pela diminuição na atividade da ECA, com 

consequente redução nos níveis circulantes de Ang II (vasoconstritor), diminuição no 

metabolismo da bradicinina (vasodilatador) e aumento na produção de Ang (1-7), produzindo 

efeitos cardiovasculares benéficos nas fêmeas. Entretanto, estes estudos foram realizados com 

ratas ovaretomizadas com terapia de reposição hormonal [64, 65] e não durante o cicclo estral 

normal.
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Male Female

Figura 6. Percentual de hipertrofia cardíaca de machos e fêmeas.
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Seltzer et al., (1992) [64] mostraram que não ocorre alterações na atividade da ECA 

circulante com o ciclo estral normal, sugerindo que a atividade da ECA atenuada ocorre somente 

com exposição crônica a estrôgenos em doses acima da concentração endógena. Ainda, os níveis 

de Ang I e Ang II não variam durante as fazes do ciclo estral (proestro, estro e diestro) no plasma 

e no coração de ratas normotensas [63]. No coração não ocorreram alterações, mesmo em ratas 

hipertensas transgênicas para o gene da renina (TGR(mRen-2)27). Chung et al., 1999, [66] 

mostraram que em mulheres jovens saudáveis a influência da fase menstruai ou uso de 

contraceptivos orais não alteram a função e estrutura do VE.

De forma geral, em fêmeas normotensas os hormônios sexuais não apresentam uma 

influência sobre o SRA nas diferentes fases do ciclo estral, portanto este parece não ser um fator 

importante para a utilização de fêmeas, no nosso procolo experimental, para estudar a 

participação do SRA na hipertrofia fisiológica.

Resultados do nosso laboratório mostram a diferença no percentual de hipertrofia entre 

machos e fêmeas, treinados com o protocolo PI (Figura 6).
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1.1 Materiais e Métodos

Gostaria de salientar, que esta é a primeira vez que este Protocolo 2 está sendo usado, 

portanto sendo caracterizado por nós, com o objetivo de obter uma hipetrofía cardíaca mais 

robusta e aproximar a um treinamento de atletas de elite.

O protocolo utilizado foi caracterizado como treinamento de baixa a moderada 

intensidade e longa duração, sendo efetivo na promoção de adaptações cardiovasculares e no 

aumento da capacidade oxidativa muscular, determinado pela medida da atividade da citrato 

sintase (uma enzima regulatória do Ciclo de Krebs). Os ratos foram identificados e pesados 

semanalmente, para a correção da sobrecarga de treinamento em função do aumento do peso 

corporal.

1.1.1 Treinamento físico dos animais.

O treinamento físico de natação foi realizado segundo protocolo de Medeiros et al., 2004 

[67], o qual foi denominado, por nós, de Pl, como pode ser visto abaixo. Os animais treinavam 

com água aquecida e circulante no sistema, com temperatura entre 30-32°C.

Para obtermos diferentes graus de hipetrofía os animais foram treinados por dois 

diferentes protocolos de treinamento físico, variando o volume de treinamento.

- Protocolo 1 (Pl): os animais foram treinados durante 10 semanas, sessões de 60 min, 1 vezes 

ao dia, 5 vezes/semana, com aumento gradual da sobrecarga de trabalho (peso na cauda em 

porcentagem do peso corporal). Foi realizada uma adaptação crescente até atingir 5% do peso 

corporal (Medeiros et al., 2004) [67].

- Protocolo 2 (P2): Neste protocolo de treinamento os animais treinaram até a 8 a semana com o 

mesmo protocolo acima (Pl), sendo o treinamento da 9a e 10a semanas conforme descrito abaixo. 

Na 9a semana os animais treinaram 2 vezes ao dia, sessões de 60 min com intervalo de 4 horas 

entre as sessões. Na 10a semana treinaram 3 vezes ao dia, sessões de 60 min com intervalo de 4 

horas entre as sessões. Este protocolo de treinamento tem sido demonstrado como moderado, 

numa faixa de intensidade entre 50% e 65% do VCb máx. Este protocolo foi utilizado com o 

intuito de mimetizar um treinamento de alto nível.
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Grupos Experimentais 1:

Sedentário:

Treinado:

Grupos Experimentais 2:

Sedentários:

Treinados:

Grupo S: Sedentário

Grupo S-iECA: Sedentário tratado com inibidor da ECA (Enalapril 60mg/Kg/dia)

Grupo Tl: Treinado (Protocolo 1)

Grupo Tl-iECA: Treinado tratado com inibidor da ECA (Enalapril)

Grupo T2: Treinado (Protocolo 2)

Grupo T2-ÍECA: Treinado tratado com inibidor da ECA (Enalapril)

Grupo Tl: Treinado (Protocolo 1)

Grupo Tl-Los: Treinado tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan)

Grupo T2: Treinado (Protocolo 2)

Grupo T2-Los: Treinado tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan)

1.1.2 Animais de experimentação

No primeiro trabalho, demostramos com tratamento farmacológico com Enalapril 

(inibidor da ECA) e Losartan (antagonista do receptor ATI), que o SRA participa da hipertrofia 

cardíaca promovida pelo treinamento físico aeróbio por natação. Ainda, mostramos com o uso da 

dieta rica em sal (para inibir a liberação de renina renal), que esse mecanismo de hipertrofia é 

independente do SRA sistêmico, que o mecanismo de regulação é local. Para isso realizamos os 

seguintes grupos experimentais:

Grupo S: Sedentário

Grupo S-Los: Sedentário tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan 

20mg/Kg/dia)
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Grupos Experimentais 3:

Sedentários:

Treinados:

Grupo S: Sedentário

Grupo Sal: Sedentário tratado com dieta alta em sal (1% de NaCl na água).

Grupo Tl: Treinado (Protocolo 1)

Grupo Tl-Sal: Treinado tratado com dieta alta em sal (1% de NaCl na água)

Grupo T2: Treinado (Protocolo 2)

Grupo T2-Sal: Treinado tratado com dieta alta em sal (1% de NaCl na água).

Os animais receberam os tratamentos na água de beber desde o início do treinamento. 

Para estudarmos o SRA local foi utilizado o tratamento com dieta rica em sal (1% de NaCl na 

água) onde foi inibida a liberação de renina renal e conseqüentemente de todo o SRA circulante 

[68, 69]. Para avaliarmos a participação de um dos receptores de Ang II na hipertrofia 

desenvolvida durante o treinamento físico foi administrado um antagonista do receptor de Ang II 

do subtipo 1 (ATI), o Losartan (20 mg/Kg/dia) [70] e para avaliarmos a participação da ECA na 

hipertrofia foi administrado Enalapril (60 mg/Kg/dia) [71], um inibidor da enzima. Foram 

escolhidas estas doses por já estarem descritas na literatura como suficientes para bloquear o 

SRA sem interferir na pressão arterial.

1.1.3 Medida direta da pressão arterial e da freqüência cardíaca

Após o período de treinamento físico, os animais foram canulados e mantidos em gaiolas 

individuais, nas quais ficaram pelo menos por 24 horas antes de iniciar o experimento de registro 

da pressão arterial e freqüência cardíaca. A cânula que estava no animal foi conectada a um tubo 

de polietileno (PE 100) e este a um transdutor eletromagnético (P23 Db; Gould-Statham) que, por 

sua vez, foi conectado a um amplificador (General Purpose Amplifier-Stemtech, Inc.). O sinal 

analógico da pressão arterial foi convertido para digital (Stemtech, Inc.), registrado em tempo real 

em microcomputador com Sistema CODAS analisado através do programa compatível com 

Windows, com uma freqüência de amostragem de 1000Hz por canal. A partir deste programa foi
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1.1.4 Amostras de soro e tecidos

obtido batimento-a-batimento os valores de pressão sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média 

(PAM).

1.1.6 Medida da atividade da renina plasmática (ARP)

A ARP foi determinada por radioimunoensaio utilizando kit comercial (REN-CT2, CIS bio 

intemational). Este ensaio pennite uma medida indireta da ARP. Os resultados eram quantificados 

em Contador Gama de mesa e expressos como ng de Ang I liberados por ml por hora (ng/ml/h de 

Ang I).

1.1.7 Medida da atividade da citrato sintase

A medida da atividade da citrato sintase foi realizada no homogeneizado do músculo sóleo 

direito dos animais, em espectrofotômetro conforme descrito por Srere (1969) [72]. Esta medida é 

utilizada como um marcador de metabolismo oxidativo muscular.

O músculo sóleo foi homogeneizado com tampão fosfato (PBS) na proporção de 1:10 (Ig 

de tecido: 10 ml de PBS). As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm, durante 10 mi a 4°C. O 

sobrenadante foi retirado e utilizado para medida da atividade enzimática.

Ao final do protocolo os animais foram decapitados e o sangue foi coletado com EDTA 

7,5% (50 |il/ml de sangue) para dosagem da renina plasmática. As amostras eram mantidas no gelo 

e rapidamente centrifugadas (3.000 rpm X 10 min) e mantidas a -20 °C. O músculo sóleo da pata 

direita dos animais foi retirado e rapidamente congelado em nitrogênio líquido e armazenado em 

frezzer -80°C.

1.1.5 Morfologia cardíaca

O coração foi removido da cavidade torácica e dissecado para separarmos o VE (parede 

livre do ventrículo esquerdo e septo), VD (ventrículo direito) e átrios (átrio direito e esquerdo).

A hipertrofia cardíaca era avaliada pesando-se os ventrículos esquerdo e direito 

separadamente (peso úmido). Os resultados foram expressos pela relação entre o peso do 

ventrículo esquerdo e ventrículo direito pelo peso corporal do rato (mg/g).
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1.1.8 Análise estatística

1.2 Resultados e Discussão

1.2.2 Marcadores de treinamento físico

1.2.1 Peso corporal

O peso corporal dos animais não foi diferente nos grupos sedentários e treinados antes e 

após o período de treinamento. Assim como, os tratamentos não influenciaram no peso corporal 

dos animais durante todo o período do protocolo experimental (Tabela 2).

Os resultados obtidos neste estudo mostram que o treinamento realizado foi eficaz em 

promover adaptações cardiovasculares (bradicardia de repouso) e metabólicas (aumento na 

atividade da citrato sintase no músculo esquelético), decorrentes do treinamento físico aeróbio.

Todos os grupos treinados apresentaram bradicardia de repouso (Tabela 1). O exercício 

físico aeróbio crônico diminui a freqüência cardíaca (FC) tanto de repouso como em cargas 

submáximas [74-77]. Isso é um indicativo de que, para um mesmo exercício, está havendo menor

Foi realizada análise de varância de uma via (ANOVA). Em casos de diferenças 

significantes entre os grupos de cada protocolo de treinamento físico, foi realizado como post-hoc 

o teste de Turkey. Para todas as análises foi adotado como nível de significância P<0,05.

A cinética enzimática foi realizada em espectrofotômetro e foi determinada pela 

quantificação da intensidade de cor formada pela reação entre a Coenzima A (CoA) e o ácido 

oxalacético na presença de DTNB. A leitura foi realizada a 25°C, durante um intervalo de 160 

segundos, em 412 nm. A atividade da enzima foi determinada pela diferença entre a absorbância 

inicial e a final, dividido pela diferença de tempo de absorbância. Os resultados foram expressos 

pmol/ml/mg de proteína. Esta medida mostra a efetividade do protocolo de treinamento, e mostra 

aumento da frequência de treinamento com natação, permite um significativo 

condicionamento aeróbio.

A proteína foi determinada pelo método de Bradford (1976) [73], utilizando como padrão 

albumina bovina (BSA, Img/ml).

que o
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Assim como no músculo esquelético, o treinamento físico aeróbio também promove 

adaptações bioquímicas no coração, como aumento do metabolismo oxidativo do miocárdio a 

partir de modificações metabólicas, como o aumento na atividade de enzimas oxidativas e 

aumento no número e tamanho das mitocôndrias das células do miocárdio [79]. Além dos efeitos 

do condicionamento físico sobre o coração, as adaptações promovidas na musculatura periférica 

influenciam indiretamente a performance cardíaca [80]. Como exemplos podem citar diminuição 

de triglicerídeos, diminuição do LDL-colesterol Stone [76], aumento da sensibilidade à insulina 

[81]. A mais relevante, porém é o aumento do consumo máximo de oxigênio, encontrado tanto 

em humanos [82, 83] como em animais experimentais Schaible [84].

Um dos marcadores de adaptação do músculo esquelético ao condicionamento aeróbio é o 

aumento na capacidade oxidativa muscular concomitante com o aumento na capacidade aeróbia 

de trabalho. A atividade da citrato sintase tem sido mostrada aumentada no músculo sóleo, o qual 

apresenta predomínio de fibras vermelhas-oxidativas. Neste estudo foi observado aumento na 

atividade da enzima de 41% no grupo TI e 106% no grupo T2, comparados ao grupo sedentário. 

Estes resultados mostram que os animais apresentaram melhora do condicionamento físico ao 

final do protocolo de treinamento.

gasto energético pelo coração, portanto ocorre uma melhora na eficiência do trabalho cardíaco 

[78].

1.2.3 Medidas hemodinâmicas

Os resultados observados na frequência cardíaca foram discutidos acima. Não foram 

observadas alterações na pressão arterial em nenhum dos grupos estudados (Tabela 1). Estes 

resultados foram importantes, porque mostram que a dose de inibidor da ECA (enalapril; 

20mg/Kg/dia) e do antagonista dos receptores ATI (losartan; 60mg/Kg/dia), assim como o sal na 

dieta (1% de sal), não alteraram esses parâmetros hemodinâmicos, principalmente a pressão 

arterial, conforme o esperado.
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Tabela 1. Parâmetros Hemodinâmicos

Grupos n

peso corporal, para todos os grupos estudados.

1.2.4 Hipertrofia cardíaca e inibição do SRA local

A Tabela 2 mostra os resultados do peso das câmaras (VE, VD e átrios) corrigidos pelo

Tabela 1: Valores são expressos como média ± desvio padrão da média; n: número de ratos. Tl: 
animais treinados com protocolo 1; T2: animias treinados com protocolo 2; S-ACEi: sedentário 
tratado com inibidor da ECA (Enalapril 60mg/L); Tl-ACEi: treinado com protocolol e tratado 
com inibidor da ECA (Enalapril); T2-ACEÍ: treinado com protocolo 2 e tratado com inibidor da 
ECA (Enalapril); S-Los: sedentário tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan 
20mg/Kg/dia); Tl-Los: treinado com protocolo 1 e tratado com antagonista do receptor ATI 
(Losartan); T2-Los: treinado com protocolo 2 e tratado com antagonista do receptor ATI 
(Losartan); S-Salt: sedentário tratado com sal (1%); Tl-Salt: treinado com protocolo 1 e tratado 
com sal (1%); T2-Salt: treinado com protocolo 2 e tratado com sal (1%). a P<0.05 vs. S; b P<0.05 
vs. S-ACEi; c P<0.05 vs. S-Los; d P<0.05 vs. S-Salt; e P<0.05 vs. Tl-ACEi; f P<0.05 vs Tl-Salt; 
g P<0.05 vs. T2.

15 
13 
12 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
8 
5
5

125.619.2
125.7110.4
126.2110.4
119.2112.6
109.319.0
109.317.6
119.1110.0
115.116.4
110.6111.3
124.4114.3
121.219.8
103.5115.6

97.7112.1
95.719.3

102.018.3
91.6114.1
89.6112.5
88.117.5
89.517.45
87.6111.3
86.316.2
92.4112.1

101.115.4
90.91 12.5

107.5110.6
106.218.4
110.318.4
101.8112.8
97.318.9
95.516.5

100.618.8
98.719.6
95.619.8

103.3112.4
107.816.0
95.5113.2

Sedentary 
Tl 
T2 
S-ACEi 
Tl-ACEi 
T2-ACEÍ 
S-Los 
Tl-Los 
T2-Los 
S-Salt 
Tl-Salt 
T2-Salt

PAS, 
mmHg

PAD, 
mmHg

PAM, 
mmHg

348.3114.5 
300.8113.0a,b,c,d 
304.8115.3a,b,c,d 
325.016.4
315.61 6.3a,b 
291.8111.8a,b,e 
353.6117.1 
311.6115.8a,c 
320.0110.2a,c 
326.2115.4 
302.31 10.1a,d 
268.2113.6a,d,f,g

FC, 
batimentos/min
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Tabela 2. Peso Corporal, Peso do VE, VD e Átrios corrigidos pelo Peso Corporal.

n
Grupo 1:

PC 
g

6 
5
7
6
7 
6

5
5
6
6
6
6

7
7
5
6
6
6

247.0+22.3
258.1+22.9
240.3+10.8
229.2+17.3
238.8+10.0
245.1+17.5

228.6+17.7 
238.1+11.4 
222.0± 7.2 
235.3+ 9.8 
223.7+12.4 
206.6± 9.4

223.2+7.5
227.9+14.7
229.2+15.9
217.0+23.5
205.6+15.0
204.7+13.9

1.93+0.09 
1.84+0.090 
2.25±0.130e 
2.03+0. lOOf 
2.47+0.072e,f 
2.09±0.055g

0.532+0.058 
0.489+0.026 
0.584+0.039 
0.578+0.033
0.636+0.065d 
0.633+0.023d

0.513+0.081
0.499+0.035
0.565+0.021
0.543+0.070 
0.631+0.050e 
0.621±0.063e

0.540+0.060
0.572+0.066
0.594+0.063 
0.719+0.043k,l 
0.677+0.071k 
0.729±0.073k,l

0.130+0.032
0.134+0.015
0.166+0.022
0.161+0.020 
0.182+0.023d 
0.159+0.023

0.137+0.008
0.132+0.020
0.139+0.026
0.137+0.030
0.167+0.023
0.167+0.015

0.130+0.030
0.127+0.016
0.176+0.015
0.204+0.015m 
0.208+0.018m 
0.201+0.027m

AT/PC, 
mg/g

1.99+0.153
2.05+0.039
2.39+0.081a
2.22+0.061
2.60+0.126a,b
2.44+0.118a,c

VE/PC, 
mg/g

VD/PC, 
mg/g

Sedentary
S-Salt
TI
Tl-Salt
T2
T2-Salt

2.16+0.060
2.33+0.122h
2.64+0.088Í
2.82+0.1441
2.85±0.089i,j
2.94+0.20 li,j

Sedentary
S-Los
TI
TI-Los
T2
T2-Los
Grupo 3:

Sedentary 
S-ACEi 
TI
Tl-ACEi
T2
T2-ACEÍ
Grupo 2:

Tabela 2: Valores são expressos como média ± desvio padrão da média; n: número de ratos. PC: 
peso corporal; VE: ventrículo esquerdo, VD: ventrículo direito, AT: átrio. Tl: animais treinados 
com protocolo 1; T2: animias treinados com protocolo 2; S-ACEi: sedentário tratado com 
inibidor da ECA (Enalapril 60mg/L); Tl-ACEi: treinado com protocolo 1 e tratado com inibidor 
da ECA (Enalapril); T2-ACEÍ: treinado com protocolo 2 e tratado com inibidor da ECA 
(Enalapril); S-Los: sedentário tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan 20mg/Kg/dia); 
Tl-Los: treinado com protocolo 1 e tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan); T2-Los: 
treinado com protocolo 2 e tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan); S-Salt: 
sedentário tratado com sal (1%); Tl-Salt: treinado com protocolo 1 e tratado com sal (1%); T2- 
Salt: treinado com protocolo 2 e tratado com sal (1%). Grupo 1: a PO.OOl, d P<0.05 vs. S e S- 
ACEi; b P<0.01 vs. Tl; c P<0.05 vs. T2. Grupo 2: e P<0.05 vs. S e S-Los; f P<0.05 vs. Tl; g 
PO.05 vs. T2. Grupo 3: h P<0.05 vs. S; i PO.OOl vs. S e S-Salt; j PO.05 vs. Tl; k PO.05 vs. S; 
1 P0.005 vs. S-Salt; m P0.005 vs. S.
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Conforme pode ser observado na Figura 7, a hipertrofia do VE foi de 20% no grupo TI e 

30% no grupo T2 (p<0,05). O tratamento com enalapril não preveniu a hipertrofia do VE no 

grupo Tl, entretanto preveniu 39% da hipertrofia do VE no grupo T2 (p<0,05). O tratamento 

com losartan preveniu 41% no grupo Tl e 50% no grupo T2 (p<0,05).

A hipertrofia do VD foi de 10% no grupo Tl e 23% no grupo T2. Estes resultados 

confirmam resultados prévios da literatura, que mostraram em atletas, que a hipertrofia de VD é 

uma adaptação normal ao treinamento físico em indivíduos saudáveis [85],

Figura 7. A- Efeitos sobre o peso do ventrículo esquerdo corrigido pelo peso corporal total 
(% LVW/BW, mg.g-1) de 2 protocolos de treinamento físico de natação e tratamento com 
inibidor da enzima conversora de angiotensina (ACEi-enalapril), combinado ou não com 
treinamento, em ratas Wistar. Resultados são expressos como média ± desvio padrão da média. 
S: sedentário; S-ACEi: sedentário tratado com inibidor da ECA (Enalapril 60mg/L); Tl: animais 
treinados com protocolo 1; Tl-ACEi: treinado com protocolo 1 e tratado com inibidor da ECA 
(Enalapril); T2: animais treinados com protocolo 2; T2-ACEÍ: treinado com protocolo 2 e tratado 
com inibidor da ECA (Enalapril). *P<0.001 vs. S and S-ACEi, #P<0.01 vs Tl, &P<0.05 vs. T2.

* *i
______________________________________*_________*

150-1 .__________________ & r_______ #

llllll
S S-ECAi Tl Tl-ECAi T2 T2-ECAÍ



28

B- Efeitos sobre o ventrículo esquerdo corrigido pelo peso corporal total (% LVW/BW, 
mg.g-1) de 2 protocolos de treinamento físico de natação e tratamento com antagonista do 
receptor ATI (Los-Losartan), combinado ou não com treinamento, em ratas Wistar. 
Resultados são expressos como média ± desvio padrão da média. S: sedentário; S-Los: sedentário 
tratado com antagonista do receptor ATI (Losartan 20mg/Kg/dia); Tl: animais treinados com 
protocolo 1; Tl-Los: treinado com protocolo 1 e tratado com antagonista do receptor ATI 
(Losartan); T2: animias treinados com protocolo 2; T2-Los: treinado com protocolo 2 e tratado 
com antagonista do receptor ATI (Losartan). *P<0.05 vs. S and S-ACEi, &P<0.05 vs Tl, 
#P<0.05 vs. T2.

Os inibidores da ECA inibem a conversão da Ang I para o potente vasocontritor Ang II. 

Além de catalisar a conversão de Ang I para Ang II, a ECA degrada a bradicinina, que é um 

potente vasodilatador endógeno, consequentemente a inibição da enzima potencializa os efeitos 

deste peptídeo. No entanto, os inibidores da ECA não promovem uma completa inibição da 

formação de Ang II, uma vez que não inibem vias alternativas de geração de Ang II como das 

serino-proteases (catepsina G e tonina) e ainda, catepsina A e quimase. Urata H et al., 1990, 

mostraram que a quimase pode clivar a Ang I em Ang II independente da ECA, principalmente 

no coração e vasos. Ainda, Wei C-C et al., 2002 [86], mostraram que animais knockout para o 

gene da ECA apresentam aumento na atividade da quimase cardíaca e renal e níveis de Ang II, 

nesses tecidos assim como no pulmão, iguais aos dos animais normais (wild-typé). Estes dados 

sugerem que a ECA é essencial para a geração de Ang II no espaço vascular, entretanto a 

quimase pode determinar um importante mecanismo de manutenção dos níveis teciduais de Ang 

II em steady-state.

A principal ação do losartan é decorrente do bloqueio do receptor, do tipo ATI a, da Ang 

II. Vários estudos mostram a ação trófica da Ang II sobre o miocárdio [87], conforme mostramos 

anteriormente. Por outro lado, o receptor ATI pode ser ativado por estresse mecânico 

independente da ação da Ang II [88], o que pode explicar o fato de não ocorrer uma inibição total 

da hipetrofia com o tratamento com losartan. Essa é uma possibilidade que consideramos 

fortemente, uma vez que os resultados observados para ECA local cadíaca diminuiu com o 

treinamento, e esse efeito foi mais pronunciado no grupo T2 (resultados apresentados no próximo 

estudo).

Assim, os resultados mostrados nas figuras 7A e 7B mostram a participação do SRA na 

hipertrofia cardíaca fisiológica decorrente do treinamento físico por natação.
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Figura 8. A- 
treinamento físico de natação e tratamento com dieta de sal (Salt) combinada ou não com 
treinamento, em ratas Wistar. Resultados são expressos como média ± desvio padrão da média. 
S: sedentário; S-Salt: sedentário tratado com sal (1%); Tl: animais treinados com protocolo 1; 
TI-Salt: treinado com protocolo 1 e tratado com sal (1%); T2: animais treinados com protocolo 2; 
T2-Salt: treinado com protocolo 2 e tratado com sal (1%). *P<0.01 vs. S e Tl. B- Efeitos sobre o

1.2.4 Dissociação do SRA local do sistêmico

A atividade da renina plasmática foi aumentada somente no grupo T2, comparado ao 

sedentário e ao grupo Tl. Este resultado está de acordo com a literatura, uma vez que somente 

foi obervado aumento da renina plasmática com treinamentos com alta carga de trabalho [89]. 

Por outro lado, a atividade da renina plasmática foi totalmente inibida nos grupos tratados com 

sal, conforme o esperado, uma vez que a dieta alta em sal inibe a liberação da renina renal. 

Entretanto, a hipertrofia cardíaca não foi inibida pelo tratamento com sal, conforme observados 

com o tratamanto com losartan e enalapril.

2
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A dieta alta em sal é uma manobra que permite dissociar o SRA sistêmico do local, por 

inibição SRA sistêmico. Por outro lado, a concentração de sódio pode modular a massa cardíaca. 

Neste estudo foi observado aumento de 8% de hipertrofia do VE no grupo tratado com sal, em 

relação ao grupo controle (S). Estes resultados estão de acordo com dados da literatura que 

mostram que o tratamento com sal pode resultar em hipertrofia cardíaca, independente do 

aumento nos níveis pressóricos [90, 91]. Entretanto, estes estudos mostram aumento nos 

receptores ATI, o que pode explicar a indução da hipertrofia.

Os resultados mostraram que a hipertrofia aumentou 22 % no grupo TI e 31% no grupo 

TI-Sal e aumentou 32% no grupo T2 e 36% no grupo T2-Sal, quando a hipetrofia foi comparada 

ao grupo controle (S). Assim, estes resultados mostram que a hipertrofia cardíaca observada no 

grupo TI para TI-Sal e T2 para T2-Sal, somaram aproximadamente o mesmo valor observado 

com a dieta alta em sal somente. Os efeitos destes dois procedimentos foram somatórios. 

Resultados similares foram observados para o VD.

Assim, o treinamento físico por natação induziu hipertrofia cardíaca, mesmo quando a 

atividade da renina plasmática foi inibida pela dieta alta em sal, sugerindo a dissociação entre a 

ativação sistêmica e local do SRA no treinamento físico. Resultados semelhantes foram 

observados com ratos com nefrectomia bilateral, que também mostraram que o SRA local pode 

ser regulado independente do sistêmico e pode contribuir para a resposta hipetrófica [92].

Desta forma, estes resultados em conjunto mostram que estes dois protocolos de 

treinamento físico aeróbio, utilizados neste estudo, induzem diferentes magnitudes de hipertrofia. 

Usando inibidores específicos, enalapril e losartan, demonstramos que o SRA tem um papel 

importante na hipetrofia cardíaca induzida pelo treinamento. Usando sobrecarga salina crônica, 

demonstramos que a hipertrofia fisiológica induzida pelo treinamento físico por natação é 

regulada localmente independente do SRA sitêmico.

peso do ventrículo esquerdo corrigido pelo peso corporal total (% LVW/BW, mg.g-1) de 2 
protocolos de treinamento físico de natação e tratamento com dieta de sal (Salt) combinada 
ou não com treinamento, em ratas Wistar. Resultados são expressos como média ± desvio 
padrão da média. S: sedentário; S-Salt: sedentário tratado com sal (1%); Tl: animais treinados 
com protocolo 1; Tl-Salt: treinado com protocolo 1 e tratado com sal (1%); T2: animais treinados 
com protocolo 2; T2-Salt: treinado com protocolo 2 e tratado com sal (1%). *P<0.001 vs. S e S- 
Salt; #P<0.05 vs. S; &P<0.05 vs. Tl.
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Assim, com tratamento farmacológico mostramos que a hipertrofia cardíaca fisiológica 

induzida pelo treinamento físico aeróbio por natação é regulada pelo SRA local independente do 

sistêmico, uma vez que a resposta hipertrófíca foi mantida, mesmo quando a atividade da renina 

plasmática foi inibida pelo tratamento crônico com sal. Estes resultados foram publicados por 

Oliveira et al. [60].

O passo seguinte seria, portanto, mostrarmos o comportamento ou a participação dos 

componentes do SRA nestes dois diferentes índices de hipertrofia cardíaca induzidos pelo 

treinamento físico. Assim, na sequência estudamos a participação do SRA local na hipertrofia 

cardíaca, através do estudo dos dois eixos do sistema. O novo eixo do SRA cardíaco que inclui a 

enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), tem um papel essencial na formação de Ang (1-7), 

se opondo as ações do SRA clássico. A ECA2 é um regulador essencial da função do coração [9] 

e está implicada na vasodilatação e no controle da fíbrose [93-95]. Resultados prévios sugerem 

que a ECA2 mantém um importante balanço entre os níveis de Ang II e Ang(l-7), favorecendo a 

homeostase cardiovascular. Entretanto, o papel do treinamento físico sobre o eixo ECA2-Ang (1- 

7) cardíaco é desconhecido.

Descoberta recentemente, a expressão gênica é regulada por uma nova classe de RNAs 

chamados de microRNAs (miRNAs). Os miRNAs são RNAs endógenos, pequenos e não 

codifícantes para proteínas, que atuam como reguladores negativos da expressão gênica pela 

inibição da tradução ou a promoção da degradação de mRNAs do gene alvo. Os estudos recentes 

tem mostrado diferentes papéis para os miRNAs em diferentes doenças cardiovasculares e na 

LVH patológica [96, 97], porém os miRNAs podem ser importantes para o desenvolvimento 

normal e para o processo fisiológico como a LVH induzida pelo treinamento físico aeróbio (nesta 

parte do estudo foram inseridas metodologia que aprendi no meu estágio de pós-doutoramento 

nos Estados Unidos, e que serão apresentados na última parte desta tese).

Interessantemente, nós mostramos que o bloqueio do receptor ATI impede a LVH 

fisiológica induzida pelo treinamento resistido (conforme será mostrado mais a frente nesta tese 

[98] assim como pelo treinamento físico aeróbio [60]. Além disso, o treinamento físico aeróbio 

promoveu LVH por ativação do SRA cardíaco independente do sistêmico [21]. Entretanto, as 

adaptações bioquímicas e moleculares do treinamento físico aeróbio sobre o SRA cardíaco não
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1.3 Material e Métodos

foram investigadas. Nós hipotetizamos que o treinamento físico altera os microRNAs específicos 

que regulam genes cardíacos alvo do SRA e o balanço dos genes clássicos do SRA (ECA) e dos 

genes novos do SRA (ECA2) contribui para a LVH fisiológica.

1.3.5 Atividade da enzima conversora de angiotensina cardíaca e no soro

A atividade da ECA foi determinada no tecido cardíaco e soro usando substrato específico 

AbzFRK(Dnp)P-OH para medida contínua da fluorescência de acordo com Alves et al. [99]. A 

atividade da ECA no coração foi expressa como uF/min/mg de proteína x 1000. A concentração

1.3.2 Protocolo de treinamento físico aeróbio

Metodologia descrita conforme estudo anterior.

1.3.3 Medida direta da pressão arterial e da freqüência cardíaca

Metodologia descrita conforme estudo anterior.

1.3.4 Morfologia cardíaca

Metodologia descrita conforme estudo anterior.

1.3.1 Animais de experimentação

Foram utilizados ratas Wistar. Os animais foram provenientes do Biotério Central do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. As ratas estavam pesando entre 

180 e 220 g no início do protocolo. Elas foram mantidas em gaiolas com 3 a 4 ratas, em local 

com temperatura ambiente entre 22-24°C e luz controlada em ciclo invertido de 12 horas (claro- 

escuro), alimentados com ração e água à vontade.

Os animais foram aleatoriamente divididos em 3 grupos experimentais, cada um com 14 

ratas: sedentário controle (SC), treinado natação protocolo 1 (Pl) e treinado natação protocolo 2 

(P2). Cada grupo foi subdividido em 2 grupos, um para estudos hemodinâmicos, bioquímicos e 

moleculares, e o outro para estudos morfológicos e histológicos.
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de proteína foi determinado pelo método de Bradford [73]. Já para o soro foi expressa como 

uF/min/ml x 1000.

1.3.8 Microarray microRNAs

Para estudar os microRNAs que apresentam como genes alvo as proteínas do SRA, 

inicialmente fizemos o microRNAs microarray. Foi feito um pool de RNAs de dois animais para 

cada Array. 349 microRNAs foram analisados com uma plataforma Agilent (LC Science LLC, 

Houston, TX), baseado no Sistema Sanger miRBase Release 13.0. Com o uso de ferramentas de 

bioinformática (programa TargetScan e miRBase) selecionamos os microRNAs que apresentam 

como alvo proteínas do SRA.

1.3.9 Determinação da expressão gênica

A expressão gênica relativa para ECA, ECA2, ATI a e AT2 

analisada por real time RT-PCR , conforme descrito abaixo:

1.3.7 Medida da atividade da renina plasmática

Metodologia descrita conforme estudo anterior.

1.3.6 Atividade da enzima conversora de angiotensina 2 cardíaca

A atividade da ECA2 foi determinada no tecido cardíaco pelo mesmo método descrito 

acima. Entretanto, este método usou um peptídeo fluorescente Abz-APK (Dnp)-OH em tampão 

0,2 M Tris-HCl, 200 mM NaCl, 2 pg BSA, pH 7,5 o qual é hidrolisado com alta afinidade pela 

ECA2 (Kcat/Km = 3,5 x 104 M-l.s-1). A atividade da ECA2 foi expressa UF/mg de proteína 

(ImUF = nmol of Abz-APK (Dnp)-OH hidrolisado por minuto).

no ventrículo esquerdo foi

1) Extração do RNA total

Todo o procedimento foi realizado com a utilização de luvas, materiais e soluções 

autoclavados que foram reservados para RNA, pela técnica de CHOMCZYNSKI & SACCHI 

(1987) [100]. Amostras de tecido cardíaco das ratas foram mantidas em freezer -80°C. 

Aproximadamente 0,50 g de tecido foi homogeneizado em 5 mL de TRIzol®Reagent
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2) Síntese de cDNA

Para a síntese de cDNA foram utilizados 2 pg de RNA total, extraídos a partir de tecido 

cardíaco das ratas. As amostras foram incubadas com 0,5 pg/mL de oligo dT12-18 a 65°C por 5 

minutos, para se obter a primeira fita de cDNA. A transcrição reversa das amostras foi realizada 

em um volume total de 20 pL contendo 3U de RNAsin (PROMEGA, Madison, USA), 10 mM de 

dNTPs, 0,1 M de DTT, IX tampão da enzima, e 2,5U de SuperScript Reverse Transcriptase II 

(Invitrogen, Brasil). Após incubação por 1 hora a 42°C, a temperatura foi elevada a 95°C por 5 

minutos e as amostras rapidamente colocadas em gelo para desnaturação de híbridos RNA-cDNA 

formados e inativação da enzima utilizada na reação. O cDNA obtido foi estocado no freezer a - 

20°C até a realização da reação de PCR em tempo-real.

3) PCR em tempo-real (reação de polimerase em cadeia em tempo-real)

O real-time PCR foi feito pelo sistema da detecção do produto específico amplificado no 

equipamento ABI 7700 (Applied-Biosystems) na presença do composto fluorescente SYBR- 

Green I. A otimização da reação do real-time PCR foi feita conforme as instruções do fabricante 

(Applied-Biosystems, boletim do usuário n°2, aplicado ao protocolo SYBR-Green I), corrigido

(Invitrogen). A extração foi realizada conforme as instruções do fabricante. O TRIzol® Reagent, 

uma solução monofásica de fenol e guanidina isotilcianato corresponde a uma variação do 

método desenvolvido por Chomczynski & Sacchi (1987) [100]. O RNA precipitado foi lavado 

com etanol 70% para eliminar resíduos de fenol e sal, e solubilizado em água tratada com dietil 

pirocarbonato (DEPC). A concentração das amostras de RNA total foi determinada por 

espectrofotometria no comprimento de onda de 260nm. Ainda a concentração de RNA foi 

determinada em A280nm e a qualidade das amostras foi analisada pela relação das leituras de 

A260nm e A280nm, que foi aproximadamente 2. A integridade da amostra foi verificada através 

de eletroforese em gel de agarose 1%, contendo 0,5 pg/mL de brometo de etídeo. O gel foi 

imerso em tampão TAE IX e a eletroforese realizada a 100 Volts por aproximadamente 20 

minutos. A Integridade das amostras foi avaliada pela análise da intensidade das bandas 

correspondentes às subunidades do RNA ribossomal 28S e 18S. Amostras que apresentaram 

algum grau de degradação foram descartadas.
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3Primer

para volume final de 20 pl por reação. As condições de PCR foram padrão (protocolo do kit 

SYBR-Green I master mix) e todos os reagentes foram fornecidos pelo kit, inclusive a enzima 

polimerase AmpliTaq-Gold (Applied-Biosystems). Depois da otimização, os primers foram 

utilizados na concentração de 200 nM para a detecção e a quantificação relativa da expressão dos 

genes da ciclofilina (gene controle-intemo). A expressão gênica foi realizada no tecido cardíaco 

e os primer utilizados foram:

Os primers foram desenhados usando o programa Primer 3 software 

(http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3 www.cgi). A sequência do DNA foi obtida do 

GenBank, e os primers foram feitos em exons separados para distinguir por tamanho o produto 

do PCR derivado do cDNA, de contaminações com DNA genômica.

Os primers utilizados foram:

a-MHC: sense: 5’-CgA gTC CCA ggT CAA CAA g-3’, antisense: 5’-Agg CTC TTT CTg CTg 

gAC C-3’;

P-MHC: sense: 5’-CAT CCC CAA TgA gAC gAA g-3’, antisense: 5’-Agg CTC TTT CTg CTg 

gAC A-3’;

ANF: sense: 5’- CTT Cgg ggg TAg gAT TgA C-3’, antisense: 5’-CTT ggg ATC TTT TgC gAT 

CT-3’;

skeletal a-actin: sense: 5’-ACC ACA ggC ATT gTT CTg gA-3’, antisense: 5’-TAA ggT AgT 

CAgTgA ggTCC-3’;

ACE: sense 5'-CAg gAA CgT ggA ACT Tgg A-3' e anti-sense 5-CTT TgA Cgg AAg CAT CAC 

C-3';

ACE2: (sense: 5’ CAT Tgg AgC AAg TgT Tgg ATC TT 3’, antisense: 5’ gAg CTA ATg CAT 

gCC ATT CTC A 3’;

ATI a: sense 5'-CAC AAC CCT CCC AgA AAg Tg-3' e anti-sense 5'-Agg gCC ATT TTg TTT 

TTC Tg-3';

AT2: sense 5’-gCT ggg ATT gCC TTA ATg A-3' anti-sense 5’-CTT ggT CACA ggg TAA TTC 

Tg-3’.

Ciclofilina: sense: 5’-AAT gCT ggA CCA AAC ACA AA -3’, antisense: 5’-CCT TCT TTC 

ACC TTC CCA AA -3’

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi
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1.3.10 Análise da expressão protéica por western blotting

A expressão protéica para ECA, ECA2, Ang II, Ang (1-7), receptores ATI e AT2 no 

ventrículo esquerdo foi analisada por western blotting. O tecido cardíaco foi homogeneizado em 

tampão de lise hipotônico contendo tampão fosfato de potássio 50mM (pH 7,0), sucrose 0,3M, 

DTT 0,5mM, EDTA ImM (pH 8,0), PMSF 0,3mM, NaF lOmM e coquetel de inibidor de 

fosfatase (1:100). O sobrenadante foi transferido para tubos de l,5ml e a concentração de 

proteína, das amostras, analisada pelo método de Bradford [73]. Alíquotas foram armazenadas 

em freezer -80°C até o momento de serem utilizadas.

A análise dos níveis protéicos foi realizada pela técnica de western blotting. Para isso, foi 

utilizada a técnica de Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE), que consiste na 

migração de moléculas com carga, numa solução, pela aplicação de um campo elétrico no 

aparelho para minigel (Mini Protean). Posteriormente, as proteínas são transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ), do mesmo modo que 

foram separadas no SDS-PAGE. As membranas foram coradas com Ponceau S, para a 

verificação das bandas protéicas obtidas pela eletroforese.

A fim de bloquear ligações inespecíficas, a membrana foi incubada em solução contendo 

caseína, proteína que compete com os sítios de ligação e reduz a absorção inespecífica de 

conjugados da peroxidase.

A membrana de nitrocelulose foi incubada com o anticorpo primário que se liga à proteína 

que se pretende detectar, formando um complexo anticorpo-proteína. Depois de lavar a 

membrana para remover o anticorpo não ligado, ela foi exposta ao anticorpo secundário

Cada amostra de coração foi analisada em triplicate. A expressão relativa dos genes 

estudados foi comparada com a expressão gênica dos controles após normalização dos valores 

pelo gene da ciclofilina (ACT). A expressão gênica foi calculada usando as diferenças em valores 

de ACT entre as duas amostras (AACT) e a equação 2 ‘AACT’

Os experimentos de Real Time PCR foram realizados no Laboratório de Genética e 

Cardiologia Molecular do Instituto do Coração em colaboração com o Prof. Dr. José Eduardo 

Krieger.
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1.3.12 Análise estatística

Foi feita uma análise descritiva dos dados coletados, os quais estão expressos como média 

± desvio padrão. Os resultados foram comparados por meio de análise de variância (ANOVA) de 

uma via, com medidas repetidas quando couber. O nível de signifícância adotado foi de 5%.

1.3.11 Medida de angiotensina II cardíaca

Os corações foram homogeneizados em tampão de lise (PBS O,1M, sacarose o,34M e 

NaCl 0,3M) contendo uma mistura de inibidores de proteases e angiotensinases (para- 

hidroximercuriobenzoato (p-OHHgBz) ImM; fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) 1 mM; 

pepstatina A 1 mM; orto-fenantrolina 30 mM e ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) 10 

mM). As amostras foram mantidas no gelo e rapidamente centrifugadas 10.000 rpm, 4°C, 10 min. 

O sobrenadante foi coletado e passado através de uma coluna de fenil sílica ( coluna Sep-Pak 

Cl8, Waters), e os peptídeos adsorvidos à coluna foram eluidos com etanol. O material eluído foi 

seco à vácuo, 4°C e ressuspenso em tampão. A Ang II foi determinada por método de ELISA, de 

acordo com as intruções do fabricante (SPI-BIO). A concentração de proteína foi determinada 

pelo método de Bradford, 1976, usando albumina bovina (BSA, Img/ml) como padrão.

conjugado a horseadish peroxidase (HRP), direcionado a porções espécies-específicas do 

anticorpo primário.

Foram utilizados como anticorpos primários mouse anti-ATl receptor monoclonal e 

rabbit anti-AT2 receptor polyclonal (1:1000 e 1:800, respectivamente; Abcam, Cambridge, UK), 

mouse anti-ECA clone 2E2 monoclonal (1:1000, Chemicon International, CA, USA), rabbit anti- 

Ang (1-7) (doado pela Dra. Preene Senanayake), goat anti-ECA2 e anti-Ang I/II polyclonal 

(1:1000 e 1:500, respectivamente; Santa Cruz Biotechnology Inc., CA, USA). Em seguida as 

mesmas foram lavadas 3x10 min com TBS-T, incubadas por 2 horas com os respectivos 

anticorpos secundários (IgG, Amersham Biosciences, EUA) conjugados à peroxidase. 

Posteriormente visualizadas e quantificadas (número de pixels) pelo sistema Image, fornecido 

gratuitamente pela NIH (EUA) via internet. Essas análises foram realizadas em nosso laboratório. 

A proteína alfa-tubulina foi utilizada como normalizador.
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1.4 Resultados e Discussão

PAM, mmHg FC, bpm

344.8 ± 12.197.6 ± 10.3 113.5 ±7.31276 ±3.9SC

110.7 ±6.7 301.2± 15.3*96.4 ±5.2123.3 ±8.5PI

309.0 ± 14.0*94.3 ±8.9 108.3 ±9.0123.0 ±8.4P2

Tabela 3. Pressão arterial e freqüência cardíaca.
PAS, mmHg PAD, mmHg

1.4.2 Hipertrofia cardíaca

O peso corporal (PC) pré e pós treinamento físico de natação foi similar entre todos os 

grupos estudados. A relação do VE e do VD/PC (mg/g) foi usada como um índice da hipertrofia. 

Os valores que se referem ao PC, o VE/PC e o VD/PC em todos os grupos estão sumarizados na 

Tabela 2. A hipertrofia do VE obtida pelo protocolo de treinamento PI e do P2 foi 13% 

(2,8±0,14 mg/g; P<0,05) e 27% (3,2±0,12 mg/g; P<0,01), respectivamente, comparado ao grupo 

de SC (2,5±0,06 mg/g). A hipertrofia do VD obtida pelo protocolo de treinamento PI e P2 foi 

15% (0,68±0,06 mg/g; P<0,05) e 35% (0,80±0,08 mg/g; P<0,01), respectivamente, comparado ao 

grupo SC (0,59±0,04 mg/g). O aumento na relação de VE/PC observada com treinamento de

Média ± desvio padrão. PAS: pressão arterial siatólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: 
pressão arterial média; FC: freqüência cardíaca. Diferença significante vs. * SC, P < 0,05.

1.4.1 Pressão arterial e freqüência cardíaca

A tabela 3 sumariza a pressão arterial sistólica (PAS), a pressão arterial diastólica (PAD), 

a pressão arterial média (PAM) e da freqüência cardíaca (FC) dos grupos SC, PI e P2. Não há 

diferença da pressão arterial entre os três grupos estudados. Entretanto, a FC diminuiu 

signifícativamente após 10 semanas do treinamento de natação no grupo PI (301,2±15,3 bpm) e 

no grupo P2 (309±l4 bpm), comparado ao grupo SC (344,8±12,1 bpm, P<0,05). A bradicardia de 

repouso nos animais treinados indica que o condicionamento aeróbio foi alcançado com estes 

dois protocolos do treinamento físico aeróbio.
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Diâmetro Cardiomiócito, gg

245.8 ±9.4 11 ± 1.12.5 ±0.06 0.59 ±0.04SC

13.2 ± 1.3*232.2 ± 6.4 2.8±0.14*f 0.68 ± 0.06*fPI

14.4 ± 1.3*234.7 ± 17.3 3.2 ±0.12J 0.80 ±0.081P2

natação foi confirmado pelo aumento do diâmetro dos cardiomiócitos do VE em PI (13,2±1,3 

pg) e o grupo P2 (14,4± 1,3 pg) comparado ao grupo SC (11±1,1 pg) P<0,05 (Tabela 4).

Tabela 4. Hipertrofia cardíaca e diâmetro dos cardiomiócitos.

PC,g VE/PC, mg/g VD/PC, mg/g

Média ± desvio padrão. PC: peso corporal; VE: peso do ventrículo esquerdo; VD: peso do 
ventrículo direito. Diferença signifícante vs. * SC, P < 0,05, f P2. P < 0,05; J SC, P < 0,01.

1.4.3 Marcadores moleculares de hipertrofia cardíaca patológicas

Este dois protocolos de treinamento físico promoveram hipetrofia cardíaca sem a ativação 

de marcadores de hipertrofia cardíaca patológica. Os níveis dos mRNAs dos 4 genes estudados 

foram avaliados no VE de animais sedentários (SC) e treinados (PI e P2) por RT-PCR em 

Tempo Real. A hipertrofia cardíaca patológica tem sido associada com o aumento da expressão 

de genes fetais, tais como o fator natriurético atrial (ANF) e a-actina esquelética, assim como 

aumento da P-miosina de cadeia pesada (P-MHC). Neste estudo demonstramos, inclusive, que 

ocorre um aumento da a-miosina de cadeia pesada (a-MHC) em relação à P-MHC e diminuição 

da a-actina esquelética, os quais foram diminuídos em relação ao aumento da hipertrofia, 

comparando os grupos PI com o P2. A Figura 9 mostra que o treinamento físico de natação não 

modificada a expressão do gene ANF. Similarmente, no grupo PI não houve alteração nos níveis 

de expressão do gene da a-actina esquelética e da a/p- MHC, porém no grupo P2 foi observada 

redução de 53% e aumento de 98% na expressão da a- actina esquelética e da a/p-MHC, 

respectivamente comparados ao grupo SC (P<0,05).

Assim, ao contrário do que ocorre na hipertrofia cardíaca patológica, essa hipertrofia 

fisiológica não está associada com ativação de genes fetais, tais como o ANF, a-actina 

esquelética e P-MHC. Mesmo no grupo P2, não houve ativação de marcadores patológicos de 

hipertrofia cardíaca.
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1.4.4 Atividade da enzima conversora de angiotensina cardíaca e no soro.

Para avaliar o papel do treinamento físico de natação sobre SRA sistêmico, nós medimos 

a atividade da ECA no soro e a atividade da renina no plasma, duas enzimas importantes 

envolvidas na síntese sistêmica de Ang II. A Figura 10A mostra que a atividade da ECA no soro 

estava aumentada 3,8% no PI (P=NS) e 23,5% no P2 (P<0,05) comparados ao grupo SC. 

Paralelamente, sconforme observado na figura 10A, a atividade da renina plasmática também foi 

aumentada 20% no PI (P=NS) e 126% no P2 (P<0,01) comparado ao grupo SC. Note que SRA 

sistêmico não estava modificado no grupo Pl; este efeito foi observado somente com aumento do 

volume de treinamento representada pelo grupo de P2.

Em contraste, a Figura 10B mostra que a atividade ECA cardíaca local estava reduzida 

11% (P=NS) e 15% (P=NS) no VD e no VE, respectivamente, no grupo Pl e 32% (P<0,05) e 

40% (P<0,05) no VD e no VE, respectivamente, no grupo do P2 comparado ao grupo SC. 

Interessantemente, a Figura 10B também mostra que a atividade da ECA2 no VE estava 

aumentada 12% em Pl (l,708±354 uF/min/mg, P=NS) e 41% no P2 (2,160±218 uF/min/mg, 

P<0,01) quando comparado com o grupo SC (1,531±174 uF/min/mg).

□ SC
E3P1

■ P2

Figura 9. Efeito do treinamento físico de natação sobre a expressão gênica de marcadores 
moleculares de hipertrofia cardíaca patológicas. Os genes alvos foram normalizados pelo 
mRNA da ciclofilina. Grupos: SC- sedentário, Pl - protocolo de treinamento de natação 1 e P2- 
protocolo de treinamento de natação 2. Média ± desvio padrão. Diferença significante vs. *SC, 
fP2, P< 0,05.
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Figura 10. Efeito do treinamento físico de natação sobre a atividade do SRA sistêmico e 
cardíaco. A: atividade da ECA no soro e atividade da renina no plasma. B: atividade da ECA no 
ventrículo direito (VD), atividade da ECA no ventrículo esquerdo (VE) e atividade da ECA2 no 
ventrículo esquerdo (VE). Grupos: SC- sedentário, Pl- protocolo de treinamento de natação 1 e 
P2- protocolo de treinamento de natação 2. Média ± desvio padrão. Diferença significante vs. *S, 
fT2, P < 0,05; i SC, P< 0,01.
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Figura 11. Efeito do treinamento físico de nataçdd sobre a expressão gênica dos receptores 
ATI (A) e AT2 (B) cardíaco. Os genes alvos foram normalizados pelo gene da ciclofilina 
cardíaca. Grupos: SC- sedentário, Pl- protocolo de treinamento de natação 1 e P2- protocolo de 
treinamento de natação 2. Média ± desvio padrão. Diferença significante vs. *S, P < 0,05; JS, P < 
0,01; §S, P < 0,001 and || T2, P < 0,001.
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1.4.5 Expressão gênica dos componentes do SRA

Para testar se o treinamento físico de natação modula a expressão gênica do SRA 

cardíaco, nós avaliamos por RT-PCR em Tempo Real a expressão dos genes da ECA, da ECA2 e 

dos receptores ATI e AT2 no coração.

Embora não significativos, os níveis do mRNA da ECA mostraram uma pequena 

diminuição e os níveis de mRNA para ECA2 um pequeno aumento em ambos grupos treinados 

(dados não mostrados). A expressão de gene do receptor ATI aumentou em Pl (69%, P<0,05) e 

P2 (99%, P<0,01) quando comparado com o grupo SC (Figura 11 A). Assim como, a expressão 

gênica do receptor AT2 foi aumentada 26% (P=NS) no Pl e 332% no P2 (P<0,001), ainda a 

expressão do grupo Pl foi diferente do grupo P2 (P<0,001) (Figura 11B).
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1.4.6 Expressão protéica dos componentes do SRA

Resultados semelhantes foram obtidos para a expressão de proteína do SRA determinada 

por western blotting. A Figura 12B, mostra que o treinamento físico reduziu a expressão protéica 

da ECA cardíaca 22% (P=NS) no PI e em 31% no P2 (P<0,05) comparado ao grupo SC. Uma 

vez que, a ECA é a principal enzima responsável pela geração da Ang II, esta redução foi seguida 

por uma diminuição dos níveis de Ang II de 26% (P=NS) no PI e em 44% no P2 (P<0,05) 

comparado ao grupo SC (Figura 12C). Além disso, a concentração de Ang II avaliada por ELISA 

confirmou esta redução com 26% em PI (2,32±0,55 pg/mg, P=NS) e 46% no P2 (1,71 ±0,40 

pg/mg, P<0,05) quando comparado ao grupo SC (3,15±1,35 pg/mg) (Figura 12D), indicando uma 

atenuação do eixo ECA-Ang II induzida pelo treinamento físico de natação.
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O treinamento físico de natação também apresenta um efeito sobre a expressão protéica 

do eixo novo do SRA, representado pela ECA2 e Ang (1-7) no coração. Conforem observado na 

Figura 13B, o treinamento de natação aumentou a expressão protéica da ECA2 em ambos os 

grupos treinados (68% no PI e 91% no P2, P<0,05), comparado com o grupo SC. A formação do 

Ang (1-7) foi aumentada (55% no Pl, P=NS e em 81% no P2, P<0,05; Figura 13C) comparada ao 

grupo SC. A Figura 13D mostra aumento da razão Ang (1-7)/Ang II em ambos os grupos 

treinados (80% no Pl, no P<0,05 e 190% no P2, P<0,01) comparado com o grupo SC, sugerindo 

aumento da formação de Ang (1-7) a partir de Ang II mediada pelo treinamento aeróbio.

Figura 12. Efeito do treinamento físico de natação sobre o eixo clássico ECA-Ang II no 
coração. Média ± desvio padrão. A: blots representativos da ECA, Ang II e a-tubulina dos 
grupos SC, Pl e P2. B-C: expressão protéica da ECA e Ang II analisadas por western blot, 
respectivamente. As bandas alvo foram normalizadas pela a-tubulina cardíaca. D: concentração 
do peptídeo Angiotensina II no coração analisada por ELISA. Diferença signifícante vs.*S, P < 
0,05.
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A expressão protéica do receptor ATI, em acordo com o aumento dos níveis de mRNA do 

receptor, foi 2,4 vezes maior no Pi (P<0,05) e 3,0 vezes maior no P2 (P<0,05) comparado ao 

grupo SC (figura 14B). A expressão protéica do receptor AT2 foi 1,6 vezes maior no PI (P=NS) 

e 2,2 vezes maior no P2 (P<0,05) (Figura 14C), de acordo com o aumento no mRNA de AT2 no 

coração.

Figura 13. Efeito do treinamento físico de natação sobre o novo eixo ECA2-Ang (1-7) no 
coração. Média ± desvio padrão. A: blots representativos da ECA2, Ang (1-7) e a-tubulina dos 
grupos SC, PI e P2. B-C: expressão protéica da ECA2 e Ang (1-7) analisadas por western blot, 
respectivamente. As bandas alvo foram normalizadas pela a-tubulina cardíaca. D- Formação de 
Ang (1-7) a partir de Ang II representada pela razão Ang (1-7)/ Ang II. Diferença signifícante vs. 
*S, fT2,P <0,05; fS, P < 0,01.
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Figura 14. Efeito do treinamento físico de natação sobre a expressão protéica dos receptores 
ATI (B) e AT2 (C). A: blots representativos de ATI, AT2 e a-tubulina dos grupos SC, PI e P2. 
As bandas alvo foram normalizadas pela a-tubulina cardíaca. Média ± desvio padrão. Diferença 
significante vs.*S, P < 0,05.
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1.4.7 Análises dos microRNAs

150), os quais podem regulam a viaEstudamos os microRNAs (miR 27a, 27b, 145 e 

clássica e a via nova do SRA, nos animais treinados.

A análise dos microRNAs foi restrita para aqueles microRNAs que tiveram uma mudança 

significativa nos grupos treinados comparados ao grupo controle e que são alvos para os genes do 

SRA.

A Figura 15A mostra os microRNAs que apresentam como alvo o gene a ECA: miR 27a e 

27b aumentaram a expressão gênica (26% e 27% ) e (45% e 83%) nos grupos TI e T2, 

respectivamente, P<0,05, comparados ao sedentário controle. Ainda, o grupo TI foi diferente do 

T2 (P< 0,01).

A Figura 15B mostra o microRNA que apresentam como alvo o gene da ECA2: a 

expressão gênica do miR150, aumentou 38% no grupo T2 comparado ao controle (P<0,05). A 

expressão gênica do microRNA 145 aumentou 15% e 47% nos grupos TI e T2, respectivamente 

(P<0,05), comparados ao grupo controle. Ainda, para os dois microRNAs alvos da ECA2, o 

grupo TI foi diferente do T2 (P<0,01).

A Figura 15C mostra o microRNA que apresentam como alvo os genes do receptor ATI: 

a expressão gênica do micro RN A3 50 aumentou 55% e 64% nos grupos TI e T2, respectivamente 

(P<0,05), comparados ao grupo controle.
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O treinamento físico por natação aumenta a expressão do receptor ATI no coração e 

promove hipertrofia do VE fisiológica sem a participação da Ang II. Os resultados do presente 

estudo, corroboram com resultados prévios que mostramos que estes receptores aumentam com o 

treinamento resistido [98] e que o tratamento com o antagonista do receptor ATI, losartan, 

bloqueia a hipertrofia do VE promovida pelo treinamento físico com estes dois protocolos de 

natação [60]. Assim, há evidências de que o SRA cardíaco apresenta um papel crítico neste 

modelo de hipertrofia fisiológica. Um mecanismo pelo qual a superexpressão do receptor ATI 

causa essa hipertrofia pode ser porque o receptor ATI apresenta um efeito de transativação sobre

Estes resultados mostram que o treinamento físico por natação 1) induziu hipertrofia no 

VE; 2) não está relacionado com marcadores de hipertrofia cardíaca patológica; 3) diminui a a 

ECA e a Ang II cardíaca; 4) aumenta a expressão de receptores ATI e AT2; 5) aumenta a 

atividade e a expressão da ECA2 podendo aumentar a formação de Ang (1-7); altera micro RN As 

alvos de genes do SRA.

Ao contrário de marcadores de hipertrofia patológica [101], a hipertrofia fisiológica 

mostrada neste estudo não está associada com a ativação de genes fetais como, do fator 

natriuretic atrial (ANF), da a-actina esquelética e da miosina de cadeia pesada (P-MHC). Mesmo 

no grupo treinado com o protocolo P2, não foi observado marcador patológico de hipertrofia.

Além disso, o estudo confirmou as adaptações associadas ao treinamento como a 

bradicardia de repouso, que indica que o condicionamento aeróbio foi atingido [60, 67].

O Ang II tem sido mostrado como um potente fator trófico para os cardiomiócitos, 

entretanto, vários modelos de animais transgênicos com aumento de formação de Ang II local 

cardíaca não mostraram hipertrofia, porém apresentaram fibrose e hipertrofia cardíaca somente 

quando os níveis de Ang II circulante aumentam resultando em aumento da pressão arterial [102, 

103]. Xiao et al., [104] mostraram que camundongos que superexpressam ECA cardíaca, a Ang II 

cardíaca aumentada não está associada com hipertrofia cardíaca. Além disso, também foi 

mostrado que animais com diferente número de cópias do gene da ECA, um, dois, três ou quatro 

cópias do gene, que a magnitude da hipertrofia do VE induzida pelo treinamento físico por 

natação não foi correlacionado com os níveis da enzima [105]. Assim, estes dados em conjunto 

com os obtidos no presente estudo mostram que a Ang II não é um fator trófico direto para o 

miocárdio.
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o receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR) [106], A inibição do EGFR previne a 

hipertrofia do VE induzida por Ang II em ratos [107], Zou et al., [88] mostraram in vivo e in vitro 

que o estresse mecânico ativa o receptor ATI por mudança conformacional do sétimo domínio 

transmenbrana do receptor AT 1 independente de Ang II. Assim, o receptor funciona como um 

sensor mecânico ao estresse independentemente da Ang II.

Nós demontramos aqui pela primeira vez, que o treinamento físico aeróbio aumenta a 

expressão gênica e proteica do AT2 no VE. Estudos mostram que os receptores ATI e AT2 

apresentam funções opostas no coração embora tenha afinidade por um mesmo ligante [102, 

108]. Os receptores AT2 aumento a geração de NO e bradicinina, induzindo vasodilatação [109]. 

Yang, demonstrou que animais tmsagênicos que superexpressam o receptor AT2 apresentam 

função cardíac preservada após o infarto do miocárdio. Nossos resultados sugerem que o receptor 

AT2 possa ter um papel cardioprotetor e estar envolvido nos efeitos vasodilatores promovidos 

pelo treinamento físico. Esta resposta ao treinamento poderia aumentar o transporte sanguíneo e 

de oxigênio para miocárdio permitindo melhor performace do miocárdio durante o treinamento.

Segundo nosso conhecimento, essa é a primeira vez que está sendo demostrado os efeitos 

do treinamento físico aeróbio sobre a ECA2 e Ang (-7) no coração de ratos normotensos. O 

presente estudo mostra que comparados aos sedentários controles, os animais treinados 

apresntaram aumento na atividade e expressão proteica da ECA no VE aumentando a Ang (1-7). 

A ECA^cliva a Ang I gerando o peptídeo inativo Ang (1-9), entretanto a enzima apresenta uma 

afinidade de 500x maior pela Ang II formando o peptídeo vasodilatador Ang (1-7) [110-112]. Na 

hipertensão, a diminuição da expressão gênica e proteica da ACE-2 leva ao aumento dos níveis 

de Ang II e pode reduzir o fluxo sanguíneo para o miocárdio preferencialmente via 

vasoconstrição coronária ou disfunção microcirculatória. Entretanto, com o uso de inibidores da 

ECA ou bloqueadores de receptores ATI, a ECA2 foi aumentada [111, 113, 114]. Animais 

transgênicos que superexpressam ECA2 cardíaca por transfecção com lentivirus mostraram 

regressão da hipertrofia cardíaca em animais hipertensos [93]. Ishiyama et al. [115] mostraram 

que o uso de antagonistas de receptor ATI aumentaram a razão das concentrações plasmáticas de 

Ang (1-7)/Ang II, sugerindo aumento na geração de Ang (1-7) proveniente da Ang II. Além 

disso, Crckower et al., [9] mostraram que camundongos com a deleção de ECA2 apresentaram 

elevados níveis de Ang II cardíaca e plasmática, juntamente com melhora na contratilidade
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cardíaca mostraram maior dilatação na câmara cardíaca. Desta forma, o aumento da ECA2 pode 

ser um fator protetor contra a hipertrofia do VE por reduzir os níveis de Ang II e aumentar a 

formação de Ang (1-7) [93-95, 115]. Os efeitos vasodilatadores do eixo ECA2-Ang (1-7) são 

mediados pela liberação de diferentes fatores vasoativos, provavelmente NO, prostaglandinas e 

bradicinina [116].

Assim, pelo qual o treinamento físico aeróbio pode prevenir ou ser um tratamento não 

farmacológico numa patologia do VE pode ser por diminuição da resistência vascular e 

consequentemente aumento no fluxo cardíaco, em parte, devido a reduçào na ECA e nos níveis 

de Ang II e aumento na Ang (1-7) por elevada expressão da ECA2. Nossos resultaos mostram 

que o treinamento físico por natação promoveu aumento na razão Ang (1-7)/Ang II no coração 

mostrando aumento de uma via vasodilatadora e diminuição de uma via vasocontritora.

Este estudo também revela um potencial mecanismo molecular para estes resultados. Os 

microRNAs apresentam como alvos múltiplos genes, entretanto os genes alvos são controlados 

por específicos microRNAs [96, 97]. Em ratos, miR27a e miR27b são alvos para o gene da ECA, 

os quais foram significativamente aumentados nos animais treinados. Ambos, tiveram maior 

expressão com o aumento do volume de treinamento. A expressão aumentada indica inibição dos 

genes alvos pelo miRNA. Isto parece ser o caso com esses dois miRNAs com a ECA, que 

aumentou 22% (Pl) e 31% (P2) comparada com o controle, enquanto miR27a aumentou 26% 

(Pl) e 88% (P2) comparado com o controle e o miR 27b aumentou 27% (Pl) e 44% no (P2). 

Pelo mesmo princípio, diminuída expressão nos miRNAs reflete aumentada expressão dos genes 

alvos, o que parece ser o caso para a expressão gênica dos receptors ATI, onde o treinamento 

diminuiu o miR350, o qual apresenta o receptor ATI como como gene alvo. Os miRNAs 145 e 

145 apresentam com gene alvo a ECA2, e no grupo T2, onde a ECA2 apresentou maior 

expression, ambos os miRNAs apresentaram menor nível de expressão comparados com os 

grupos controle ou Tl, indicando que o aumento do volume de treinamento interefere com a 

expressão dos miR145 e miR150.

O exercício físico é bem reconhecido como um fator importante do estilo de vida para 

melhorar as condições cardiovasculares. Este estudo revela alguns dos mecanismos bioquímicos 

e moleculares envolvidos na hipertrofia cardíaca fisiológica decorrente do treinamento aeróbio
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2. Estudo 2: Influência do N domínio da enzima conversora de angiotensina na

eritropoiese induzida pelo treinamento físico aeróbio e no consumo de oxigênio.

O treinamento físico aeróbico regular acarreta diversas adaptações, dentre as quais pode- 

se destacar aquelas que ocorrem no sistema cardiovascular que, em última análise, têm como 

objetivo aumentar o transporte e extração de oxigênio e melhorar o fluxo sanguíneo para o 

miocárdio e principalmente para musculatura esquelética ativa durante a atividade física. Alguns 

trabalhos recentes têm mostrado que o treinamento físico promove um maior recrutamento de 

células tronco da medula, as quais podem estar envolvidas nestas adaptações.

Células tronco são células que têm a capacidade de se diferenciar em um ou mais tipos 

celulares maduros (Figura 1). Células tronco hematopoiéticas (HSC, do inglês: hematopoietic 

stem cells) são células que têm a capacidade de se diferenciar em células sanguíneas como 

neutrófilos, monócitos/macrófagos, basófílos, eosinófilos, eritrócitos, plaquetas, mastócitos, 

células dendríticas e linfócitos T e B [117]. Em humanos e ratos, as HSC se caracterizam pela 

expressão de marcadores de membrana como CD34 (CD34+), que é um marcador de células 

progenitoras hematopoiéticas, e ausência de expressão de CD38 (CD38-), que é um marcador de 

linfócitos ativados e marcador de células plasmáticas e de CD45 (CD45‘), que é um marcador 

para células sanguíneas diferenciadas [117, 118]. Podem, ainda, apresentar CD133, que é um 

marcador hematopoiético e não-hematopoiético de células tronco mais imaturas [117].

Portanto, destes resultados podemos sugerir que a hipertrofia cardíaca induzida pelo 

treinamento físico aeróbio envolve a regulação de microRNAs, que apresentam como alvos 

genes do SRA. O aumento do receptor ATI, sem a participação da Ang II, está envolvido na 

hipetrofía cardíaca. O aumento da ECA2, Ang (1-7) e receptores AT2 no coração com o 

treinamento, sugere que a via não clássica contrabalança a via clássica do SRA cardíaco, na 

hipertofía fisiológica. Assim, estes efeitos contra-regulatórios aumentam a vasodilatação 

permitindo aumento de fluxo sanguíneo e aumentando o aporte de oxigênio e metabólico para o 

músculo cardíaco no exercício, em resposta a maior demanda aeróbia.
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Estudos recentes vêm mostrando que o exercício físico exerce efeitos sobre HSC.

Trabalhos feitos tanto com uma sessão aguda de exercício, quanto com o estímulo crônico do

treinamento observaram maior liberação para a circulação e maior funcionalidade de células

maioria desses estudos investigou células troncotronco de origem medular. Entretanto, a

endoteliais [119-123] e a literatura acerca dos efeitos do treinamento físico sobre as HSC é

escasso.

Poucos estudos são encontrados na literatura que observaram que o exercício físico

modula as HSC. Morici et al. (2005) [118] observaram aumento no número de HSC circulantes e

de fatores angiogênicos após o exercício agudo supramáximo. Além disso, esses autores

exercício. Os possíveis efeitos do

treinamento físico sobre HSC foram estudos por [124]. Foi observado neste estudo que o número

de células CD341 era 3 a 4 vezes maior em corredores treinados em comparação a sedentário
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Figura 1. Células tronco adultas derivadas da medula óssea. As células tronco da medula 
óssea são células indiferenciadas que podem se renovar e reproduzir indefinidamente e, sob 
certos estímulos, se transformar em células especializadas de diferentes tecidos ou órgãos.
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controle, sugerindo que o treinamento físico regular pode aumentar o recrutamento de HSC. 

[125] observaram que indivíduos idosos apresentavam pequeno aumento nas HSC induzido pelo 

exercício físico agudo em comparação a indivíduos jovens e que 8 semanas de treinamento 

aeróbico não causava alteração no número basal ou no número induzido pelo exercício das HSC. 

Recentemente, Wardyn et al. (2008) [126] relataram que a porcentagem de células CD34+ na 

circulação periférica não era diferente entre sujeitos treinados e não-treinados, entretanto, os 

sujeitos do estudo foram classificados de acordo com a atividade física habitual, e, portanto, não 

foi empregado protocolo de treinamento para adaptar os indivíduos. Portanto, a literatura é 

escassa acerca dos efeitos do treinamento físico sobre o número de HSC e nenhum estudo foi 

encontrado que relacionou o treinamento físico com a funcionalidade das HSC.

O SRA é um sistema extremamente complexo que atua em diversos tecidos e sistemas do 

organismo [110, 127]. Conforme descrevemos anteriormente, o SRA clássico tem como produto 

final à formação de angiotensina II (Ang II), que é o principal peptídeo efetor do sistema clássico. 

A Ang II é um octapeptídeo formado pela ação da enzima ECA sobre o decapeptídeo Ang I, que 

por sua vez é formado pela ação da enzima renina sobre o angiotensinogênio (Agt).

Dada a importância da ECA neste trabalho, vale fazermos algumas considerações sobre a 

enzima. A ECA (EC 3.4.15.1) é uma dipeptidil dipeptidase carboxi-terminal cujos substratos 

principais são Ang I e a bradicinina, mas também hidrolisam outros peptídeos, como a substância 

P e o tetra peptídeo N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (Ac-SDKP). A enzima, ao clivar o 

dipeptídeo carboxi-terminal de seus dois principais substratos, leva a formação de Ang II, um 

potente vasoconstritor e inativa o vasodepressor bradicinina levando à formação de peptídeos 

inativos. A enzima apresenta um baixo Km para a bradicinina (0,2 mmol/L) e alto para a Ang I 

(16 mmol/L), assim a enzima apresenta maior afinidade pela bradicinina do que pela Ang I.

O cDNA desta enzima consiste de 4142 nucleotídeos que codifica para 1313 aminoácidos 

[128]. A ECA é uma glicoproteína integral de membrana ancorada na bicamada lipídica através 

de uma sequência de aminoácidos hidrofóbicos (17 aminoácidos), localizados na extremidade C- 

terminal (Figura 2). A orientação da enzima na membrana ocorre de tal forma que seus sítios 

catalíticos, presentes na porção amino-terminal, estão expostos na superfície extracelular [129- 

131].
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Figura 2. Representação da estrutura e conformação da ECA derivada do plasma (A), 
células somáticas (B) e testicular (C), mostrando os sítios catalíticos, os sítios de ligação de 
zinco, as extremidades amino (-NH2) e carboxi-terminais (-COOH).
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A principal característica observada ao analisar a sequência de aminoácidos da enzima é o 

alto grau de homologia interna, com a presença de dois sítios ativos, sugerindo uma possível 

duplicação de um gene ancestral durante a evolução [131].
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Nos mamíferos a ECA é encontrada na forma de duas isoenzimas distintas. A isoenzima 

endotelial (aproximadamente 180.000 daltons), que está presente em todo o organismo e é 

composto de dois domínios altamente similares, cada um mantendo um sítio catalítico funcional 

[131]. A outra isoenzima (aproximadamente 110.000 daltons) é encontrada exclusivamente no 

testículo e com exceção de mais ou menos 67 aminoácidos no N-terminal, é idêntica ao domínio 

C-terminal endotelial [132]. Através de experimentos utilizando técnicas de Southern blotting e 

clonagem gênica foi demonstrado que o mRNA para a ECA somática e germinativa são 

transcritos de um único gene [133].
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Uma característica que parece comum para a ECA purificada dos diferentes tecidos é a 

presença de um átomo de zinco por mol de enzima [134]. A dependência funcional de ânions 

monovalentes, especialmente de íons cloro, também é uma característica para os diferentes 

tecidos, embora a magnitude do efeito ativador do cloro dependa do pH e do substrato utilizado 

para o ensaio [135].

Existem grandes evidências de que a ECA circulante seja derivada da forma ancorada à 

membrana pela perda da extremidade hidrofóbica C-terminal [136]. O processo de divagem e 

secreção envolve a presença de uma metaloprotease denominada ACE-secretase [137, 138]. 

Embora a ECA seja encontrada no plasma, a concentração da enzima neste compartimento 

corresponde a uma pequena fração da encontrada nos diferentes tecidos.

Embora as funções do SRA circulante e em alguns sistemas como o renal e o cardíaco 

estejam bem estabelecidas na literatura, somente recentemente o SRA local na medula óssea tem 

despertado interesse. O SRA via Ang II, exerce função no crescimento e proliferação celular em 

diversos tecidos agindo como um fator de crescimento ou citocina local e várias revisões têm 

sugerido que o SRA local também exercería funções proliferativas em células presentes na 

medula óssea Haznedaroglu [53, 139].

Vários estudos vêm corroborando a hipótese de um SRA local ativo na medula óssea. 

Mrug et al. (1997) [55] demonstraram a presença de mRNA de receptores ATI em HSC isoladas 

da circulação de humanos e que a ação da Ang II via ATI nestas células estimulou a 

diferenciação e a formação de colônias. Mais tarde, Rodgers et al. (2000) [56] estenderam os 

achados do estudo anterior para HSC medulares in vitro. Em ambos os estudos, o bloqueio dos 

receptores ATI inibiu a proliferação das HSC, sugerindo que esta regulação seria por meio da 

ação da Ang II via ATI.

Além dos efeitos que o SRA exerce sobre células tronco medulares via Ang II, foi 

descrito um tetra peptídeo, N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (Ac-SDKP), que é inativado pelo 

domínio catalítico N-terminal da ECA e que tem efeito inibidor sobre a proliferação de HSC [57, 

140]. Este tetra peptídeo previne o recrutamento de HSC para fase-S do ciclo celular, mantendo- 

as na fase-GO [58]. A ação deste tetra-peptídeo parece ser via um receptor de membrana e reduz a 

proliferação celular via regulação de moduladores do ciclo celular como p53, p27k,pl e p21cipl



59

2.1 Material e Métodos
2.1.1 Animais de experimentação

e a

[59]. Portanto, parece que o SRA por meio da produção de Ang II e da inativação do tetra 

peptídeo Ac-SDKP tem papel fundamental na proliferação e recrutamento HSC.

Estudos realizados no nosso laboratório sugerem que algumas das adaptações sobre a 

funcionalidade das HSC induzidas pelo treinamento físico envolveríam o SRA. 

Interessantemente, recentemente foi detectada a expressão de mRNA de componentes do SRA, 

como o Agt, a renina, a ECA, e dos receptores ATI e AT2 em células na medula óssea de ratos 

[141], além da produção de Ang II por essas células, o que sugere um SRA local ativo na medula 

óssea também nesses animais.

Embora existam evidências que o treinamento físico regular induza maior liberação de 

HSC para a circulação e estas células apresentem maior funcionalidade, em revisão recente foi 

sugerido que, embora diversos mecanismos tenham sido propostos para explicar o aumento de 

células tronco com o treinamento físico, nenhuma explicação mecanicista foi encontrada que seja 

responsável por tal efeito Witkowski [142]. Além disso, embora seja sabido que exista o SRA 

local na medula óssea e que este está provavelmente relacionado com a proliferação e 

diferenciação de HSC [53], não se sabe os efeitos do treinamento físico sobre o SRA local na 

medula óssea e de que forma este sistema estaria envolvido na proliferação de células tronco 

medulares. Dado a vasta literatura existente acerca dos efeitos do SRA sobre proliferação e 

atividade de células tronco, é, portanto, possível que o aumento desses parâmetros com o 

treinamento físico seja, pelo menos parcialmente, ligado ao SRA local na medula óssea.

Tendo em vista o exposto acima, consideramos que seria importante estudarmos os 

mecanismos pelos quais o SRA modula a proliferação, recrutamento e funcionalidade das células 

tronco hematopoiéticas como resposta ao treinamento físico regular.

Assim, nosso objetivo foi verificar os efeitos do treinamento físico aeróbico sobre o 

número a funcionalidade de HSC e a possível participação do SRA nesta adaptação, 

principalmente através da hidrólise do tetra peptídeo Ac-SDKP pelo N-dom da ECA e 

relacionarmos com a melhora no desempenho físico.
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2.1.2 Protocolo de treinamento físico aeróbio

Foram utilizadas ratas Wistar com 60 dias de vida, pesando entre 180 e 200 g no início do 

protocolo. Os animais foram mantidos em gaiolas com 3 a 4 ratas, com ciclo claro-escuro de 12h 

invertido, alimentadas com ração e água à vontade. Os animais foram aleatoriamente divididos 

em 3 grupos experimentais conforme descrito abaixo:

Grupo Experimental 1:

- Sedentário (SC, n=7)

- Treinado Protocolo 1 (Pl, n=7)

- Treinado Protocolo 2 (P2, n=7)

Os animais foram treinados pelo mesmo protocolo descrito no Estudo 1.

- Protocolo 1 (Pl): os animais foram treinados durante 10 semanas, sessões de 60 min, 1 vez ao 

dia, 5 vezes/semana, com aumento gradual da sobrecarga de trabalho (peso na cauda em 

porcentagem do peso corporal). Foi realizada uma adaptação crescente até atingir 5% do peso 

corporal [67].

- Protocolo 2 (P2): Neste protocolo de treinamento os animais treinaram até a 8 a semana com o 

mesmo protocolo acima (Pl). Já na 9a semana os animais treinaram 2 vezes ao dia, sessões de 60 

min com intervalo de 4 horas entre as sessões. Na 10a semana treinaram 3 vezes ao dia, sessões 

de 60 min com intervalo de 4 horas entre as sessões. Este protocolo de treinamento tem sido 

demonstrado como moderado, numa faixa de intensidade entre 50% e 65% do VO2 máx. Este 

protocolo foi utilizado com o intuito de mimetizar um treinamento de alto nível.

O protocolo utilizado foi caracterizado como treinamento de baixa a moderada 

intensidade e longa duração, sendo efetivo na promoção de adaptações cardiovasculares e no 

aumento da capacidade oxidativa muscular, determinado pela medida da atividade da citrato 

sintase (uma enzima regulatória do Ciclo de Krebs). Os animais foram identificados e pesados 

semanalmente, para a correção da sobrecarga de treinamento em função do aumento do peso 

corporal.

Após o período de treinamento os animais foram decapitados, 0 sangue heparinizado foi 

coletado para as dosagens bioquímicas, as amostras mantidas no gelo e rapidamente 

centrifugadas (3000 rpm x 10 min) e armazenadas a - 80°C.
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com

Este inibidor foi escolhido porque apresenta maior seletividade para inibição do sítio 

catalítico N-terminal, com cerca de 16 vezes maior afinidade por esse sítio catalítico, do que pelo 

C-terminal. Assim como foi medida a atividade total da ECA somática com Hip-His-Leu, um 

subtrato que é hidrolisado igualmente pelos dois domínios da enzima.

A inibição da ECA foi realizada pelo tratamento de 10 mg. Kg"1, d’1 de captopril na água 

que os animais consomem. Esta dose não é hipotensiva em animais normotensos e não altera a 

concentração plasmática de Ang II [143].

Grupo Experimental 2:

- Sedentário controle (sedentário, n=7)

- Sedentário tratado com inibidor da ECA (Captopril): (sedentário captopril, n=7)

- Treinado Protocolo 2 (P2): (treinado, n=7)

- Treinado Protocolo 2 (P2) tratado com Captopril (treinado captopril, n=7).

2.1.3 Confirmação da participação do SRA: inibição da ECA

O tetra-peptídeo hemorregulador negativo Ac-SDKP é clivado preferencialmente pelo 

sítio catalítico N-terminal da ECA, com afinidade cerca de 50 vezes maior do que o sítio 

catalítico C-terminal. Assim, foram medidas as atividades dos dois sítios catalíticas da ECA (N e 

C terminal), com o uso de substratos específicos para os mesmo. A atividade do N-dom 

aumentada podería estar relacionada com maior proliferação das HSC e aumento da eritropoiese. 

Para investigar essa hipótese, animais foram tratados com captopril, inibidor da ECA, e 

subdivididos em 4 grupos, conforme descrito abaixo:

2.1.4 Determinação da atividade dos terminais N e C-dom e total da ECA

Foi determinada a atividade dos terminais N-dom e C-dom da ECA na circulação. Ainda, 

foi medida a atividade total da enzima. A separação do plasma sanguíneo foi feita por 

centrifugação.

Para a determinação da atividade do terminal C e N foram utilizados 2 pL da amostra os 

quais foram incubados com o substrato de Abz-LFK (Dnp)P-OH e Abz-SDK (Dnp)P-OH 

respectivamente [144], 15 pM (Abz = ortho - aminobenzol; Dnp = dinitrophenil) em tampão Tri-
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HC1 0,1 M contendo NaCl 50 mM e ZnCh lOpM, pH 7,0, num volume final de reação de 200 

pL. A atividade enzimática foi determinada de forma contínua em fluorímetro (Xcm= 420nm e 

XeX=320nm). Como controle negativo, a hidrólise dos domínios foi inibida no soro com 0,5 pM 

de captopril.

Para a atividade total da ECA foram utilizados 2 pL de soro os quais foram incubados 

com o substrato Hip-His-Leu conforme metodologia descrita por [145].

2.1.5 Determinação da atividade da Citrato Sintase.

Metodologia conforme descrita anteriormente.

2.1.6 Contagem de reticulócitos e índices hematimétricos

Os reticulócitos refletem a reatividade da medula óssea, e são considerados a penúltima 

fase de maturação eritrocitária. Aparecem transitoriamente, em pequeno número, no sangue 

periférico, constituindo entre 0,5-1,0% do total de hemácias maduras, sendo potanto um bom 

indicador da atividade da medula óssea.

Foram determinados os índices hematimétricos no sangue perifério e a concentração de 

hemoglobina em aparelho de contagem celular eletrônico específico para sangue de pequenos 

animais, e a contagem de reticulócitos no Laboratório Clínico do Hospital Veterinário da USP. O 

sangue foi colhido com anticoagulante, citrato de sódio 0,5%. Após a colheita do sangue, 2 a 3 

gotas do mesmo foi misturada com a mesma proporção de solução de azul brilhante de cresil 

1%. A mistura foi aquecida por 20 min em banho maria à 37°C. Após misturar e fazer esfregaço 

de maneira usual em lâminas de vidro as lâminas foram observadas em microscópio sob imersão. 

Foram contadas 1000 hemácias em cada campo e contados os reticulócitos presentes.

O número de reticulócitos por 1000 hemácias é igual ao % de reticulócitos. Os resultados 

também podem ser expressos por mm3 de sangue (% de reticulócitos x número total de 

eritrócitos/ mm3 = número de reticulócitos/ mm3 de sangue). Os valores normais são de 25.000 a 

50.000/mm3 de sangue. Neste trabalho, uma vez que, o número total de hemácias não variou 

significantemente entre os grupos, os resultados foram expressos em % de reticulócitos.
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Estes resultados foram realizados em colaboração com o Laboratório de Hematologia do 

Hemocentro do Hospital das Clínicas da USP.

O ensaio clonogênico de eritrócitos (BFU-E), granulócitos e monócitos (CFU-GM) e 

granulócitos, eritrócitos, monócitos e megacariócitos (CFU-GEMM) foram realizados de acordo 

com Morici et al. (2005). As MNC foram cultivadas em placas de cultura e para o ensaio BFU-E 

foram adicionados 3U de Epo humano recombinado e 50 ng.mL'1 de fator de célula tronco 

humano recombinado. Para o ensaio de CFU-GM foram adicionados 10 ng.mL'1 de fator 

estimulante de colônia de granulócitos-macrófagos humano recombinado e 10 ng.mL'1 de fator 

estimulante de colônia de granulócitos e para o ensaio de CFU-GEMM foram adicionados todos 

os fatores de crescimento utilizados para BFU-E e CFU-GM [118].

2.1.9 Protocolo de avaliação de esforço máximo

Para realização do protocolo de avaliação do esforço físico máximo, os animais foram 

posicionados individualmente sobre a esteira rolante. Imediatamente após o posicionamento do 

animal foi iniciado o teste de esforço. A velocidade inicial foi de 6m/min (sem inclinação), que 

constitui em um protocolo escalonado com incrementos de velocidade de 3m/min a cada 3 min,

2.1.8 Ensaio clonogênico

Para verificar os efeitos do treinamento físico sobre a funcionalidade das HSC circulantes

2.1.7 Avaliação da meia-vida das hemácias

Medimos a meia-vida das hemácias por marcação das hemácias utilizando Cromo 

radioativo (5lCr). O procedimento é realizado através da administração endovenosa do 

radiofármaco, e são realizadas coletas do sangue no dia da administração e em dias subseqüentes 

até o prazo máximo de 14 dias. O sangue foi processado de maneira a permitir determinar a 

quantidade de material radioativo nas hemácias. Vale ressaltar que este procedimento é realizado 

em exames clínicos rotineiramente nos Hemocentros e os riscos associados a ele são mínimos.

e medulares, foram realizados ensaios clonogênicos. Para estas análises foram coletados 5 mL de 

sangue em tubos heparinizados ou medula óssea os quais foram centrifugados com Ficoll 

(Histopaque 1077, Sigma) e as células mononucleares (MNC) foram isoladas por gradiente de 

densidade.
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2.1.11 Medida direta da pressão arterial e da freqüência cardíaca

Metodologia conforme descrita anteriormente

VO2 (mlO2. kg1, min’1) = VEc (FiO2 - FeO2)/PC, onde:

VEc = Ventilação constante (mL/min) = Fluxo da bomba de sucção

FÍO2 = Fração inspirada de O2

FeCh = Fração expirada de O2

PC = Peso corporal do animal (kg)

até que fosse atingida a velocidade máxima suportada pelos animais. O critério para a 

determinação da exaustão do animal e interrupção do teste foi o momento em que o rato não foi 

mais capaz de correr dentro da caixa metabólica mediante o incremento de velocidade da esteira.

Esta avaliação foi feita pré e pós o período de treinamento, para comparar a resposta de 

desempenho do animal entre os grupos. Embora o teste em esteira não seja específico ao 

treinamento físico realizado no presente estudo, utilizamos esse teste para auxiliar na verificação 

da eficácia do treinamento físico como predição de uma melhora na capacidade de realização de 

esforço. Foram comparados o tempo (min) e a distância (m) percorrida.

2.1.10 Avaliação do consumo de oxigênio

Todos os animais foram submetidos à avaliação da capacidade física máxima, por meio 

de respirometria aberta, antes e após o período de treinamento. A determinação metabólica de 

consumo de oxigênio foi de acordo com o método descrito por Brooks e White (1978) [146]. O 

VO2 foi continuamente avaliado por meio de uma caixa metabólica conectada a um sensor de 

oxigênio (Ametek N-22M-S-3A/I) que analisa, continuamente, as amostras das frações expiradas 

de oxigênio (FeCb), bem como os valores das concentrações ambientais de oxigênio (FÍO2). 

Posteriormente, os valores de VO2 de cada animal foram calculados pela seguinte fórmula 

matemática:
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2.1.13 Análise estatística

2.2 Resultados e Discussão
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Foi feita uma análise descritiva dos dados coletados, os quais estão expressos como média 

± desvio padrão. Os resultados foram comparados por meio de análise de variância (ANOVA) de 

1 ou 2 vias, com medidas repetidas quando couber. O nível de significância adotado foi de 5%.

2.2.1 Peso corporal

O peso corporal (PC) inicial e final dos animais está demonstrado na Figura 3. Os grupos 

não eram diferentes antes e nem após o protocolo experimental. A figura também mostra que 

todos os grupos tiveram aumento de PC significativo no final do protocolo em relação ao início 

do protocolo.

2.1.12 Morfologia cardíaca

Ao final do protocolo experimental os animais foram decapitados, o coração foi removido 

da cavidade torácica e dissecado para separarmos o VE (parede livre do VE e septo).

A hipertrofia cardíaca foi avaliada pesando-se o VE (peso úmido). Os resultados foram 

expressos pela relação entre o peso do ventrículo esquerdo pelo peso corporal do rato (mg/g). 

Além disso, a hipertrofia cardíaca foi avaliada pelo peso do VE sobre o comprimento da tíbia do 

animal (mg/mm).

Figura 3. Peso corporal (PC) inicial e final. Média ± desvio padrão. Análise de variância de 
duas vias, com post-hoc de Tukey, p<0,001 * vs. SC pré, PI pré e P2 pré. Barras brancas 
referentes ao período pré e preto pós protocolo experimental.

I I I
SC P1 P2
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A evolução do PC ao longo das semanas do protocolo está representada na Figura 4. 

Todos os grupos tiveram aumento da massa corporal de forma semelhante, durante todo o 

protocolo experimental, não houve diferença entre os grupos nas semanas. O PC passa a ser 

diferente do inicial após a quinta semana do protocolo experimental, para todos os grupos.

----------1

10

-♦—SC

» P1

-à--P2

Figura 4. Evolução do peso corporal durante o protocolo experimental. Média. Análise de 
variância de duas vias para medidas repetidas. Linha cheia com círculo fechado representa SC, 
linha pontilhada com quadrado cheio representa treinado PI e linha tracejada com triângulo cheio 
representa P2.

2.2.2 Esforço máximo

A avaliação do esforço máximo está demonstrada na Figura 5, dada pelo tempo de 

duração total do teste de esforço no início e no final do protocolo experimental. No início os 

grupos apresentavam o mesmo desempenho físico e houve uma melhora significativa de 

desempenho dos animais que treinaram, PI e P2, em relação a eles mesmos antes do treinamento 

e aos controles tanto no início quanto ao final do protocolo. O grupo controle obteve o mesmo 

resultado do teste inicial e os grupos treinados tiveram um aumento médio de 20,7% e 29,4%, PI 

e P2 respectivamente.
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2.2.3 Consumo máximo de oxigênio

A Figura 6 mostra a diferença do VChmáx- entre os grupos treinados e seu grupo controle 

após período experimental, com valores maiores para os grupos treinados.
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Figura 6. Consumo máximo de oxigênio após período experimental. Média ± desvio padrão.
Análise de variância de uma via, com post-hoc de Tukey, p<0,05 * vs. SC; p<0,01 # vs. SC.

Figura 5. Tempo total de teste máximo. Média ± desvio padrão. Análise de variância de duas 
vias para dados pareados, com post-hoc de Tukey, p<0,001 * vs. SC pré; p<0,005 s vs. SC pós; 
p<0,005 vs. PI pré e P2 pré; & p<0,05 vs. PI pré e P2 pré. Barras brancas referentes ao início e 
pretos ao final do protocolo experimental, barras achuradas referentes ao percentual de aumento 
da média do tempo total do teste máximo final em relação á média do teste inicial.
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2.2.4 Pressão arterial
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Figura 7. Pressão Arterial Média (PAM) em repouso ao final do protocolo experimental.
Média ± desvio padrão. Análise de variância de uma via, com post-hoc de Tukey.
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2.2.5 Freqüência cardíaca

A freqüência cardíaca de repouso dos grupos treinados diminuiu em relação ao grupo 

controle, mas não foi diferente entre PI e P2, após o período experimental, como demonstrado na 

Figura 8. Essa redução é denominada de bradicardia de repouso.

A pressão arterial média não foi diferente entre os grupos treinados e controle sedentário 

ao final do protocolo, como pode ser visto na Figura 7.

D)

E 100 -
E

SC P1 P2
Figura 8. Freqüência cardíaca (FC) em repouso com os animais acordados ao final do 
protocolo experimental. Média ± desvio padrão. Análise de variância de uma via, com post-hoc 
de Tukey, p<0,05 * vs. SC.
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Figura 9. Massa ventricular esquerda, dados obtidos a partir do peso úmido do ventrículo 
esquerdo corrigidos pelo peso corporal. Média ± desvio padrão. Análise de variância de uma 
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Figura 10. Consumo máximo de oxigênio pelo índice de massa do ventrículo esquerdo, 
dados obtidos a partir do peso úmido do ventrículo esquerdo pelo peso corporal. Média. 
R=0,69. Correlação de Pearson, p<0,05.

2.2.6 Morfologia cardíaca

A Figura 9 mostra os valores obtidos pela medida direta do peso úmido do VE corrigidos 

pelo peso corporal (VE/PC). O treinamento induziu hipertrofia cardíaca nos dois grupos. PI teve 

aumento de 13%, já P2 obteve 28% em relação ao SC. A medida de peso úmido mostra que a 

hipertrofia de P2 é significativamente maior que a de Pl. Além disso, a Figura 10 mostra uma 

correlação direta entre o melhor consumo de oxigênio e a uma maior magnitude da hipertrofia 

cardíaca.
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2.2.7 Atividade dos terminais N e C-dom e total da ECA

A Figura 11 mostra que a atividade total da ECA circulante, do domínio catalítico N-

terminal, que é responsável pela hidrólise de Ac-SDKP, e do domínio C-terminal estava

aumentado nos animais treinados, sendo este aumento mais pronunciado com protocolo 2 (P2)

quando comparados com o sedentário controle.
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Figura 11. Atividade da enzima conversora de angiotensina 1 (ECA) total (A), no domínio 
catalítico N-terminal (B) e no domínio catalítico C-terminal (C) no soro. Média ± desvio 
padrão. Análise de variância de uma via, com post-hoc de Tukey; p<0,05 * vs. SC.

A maior proliferação das HSC na medula, associado ao fato de que o Ac-SDKP pode ser 

um dos fatores responsáveis por manter as células sanguíneas na medula até sua completa 

maturação, pode promover uma maior liberação das células da medula para a circulação 

sanguínea.

2.2.8 Medida de unidade formadora de colônia

E possível, portanto, que a maior atividade do domínio N-terminal da ECA induzido pelo 

treinamento físico reduza a concentração de Ac-SDKP, o que levaria a uma maior proliferação 

das HSC na medula óssea. Para análise da maior proliferação das HSC quantificamos o número 

de Unidades Formadoras de Colônia (BFU-E, unidades formadoras de bursts de eritrócitos), em 

cultura celular das células mononucleadas isoladas da medula óssea. A Figura 12 mostra que a 

proliferação de HSC era aumentada após 10 semanas de treinamento de natação (grupo SC: 1,33 

±1,15 unidades, Pl: 2,0 ± 1,2 unidades e P2: 4,67 ± 2,89 unidades, p<0,05). No grupo treinado 

com o protocolo 2 os resultados foram mais acentuados.

Figura 12. Unidades formadoras de colônia. Média ± desvio padrão. Análise de variância de 
uma via, com post-hoc de Tukey, p<0,05 *vs. SC.
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2.2.9 Medida de reticulócitos

Uma diminuição do Ac-SDKP na circulação podería promover uma liberação de hemácias 

para a circulação ainda não completamente maduras. Para isso quantificamos o número de 

reticulócitos na circulação sanguínea, por meio de técnica histológica. A reticulocitose é um 

indicador da taxa de eritropoiese.

A Figura 13A mostra um aumento na taxa de reticulocitose no grupo P2 comparado ao 

grupo controle (SC: 0.82 ± 0.45%, Pl: 2.1 ± 1.0%, P2: 5.05 ± 1.58%). Ainda foi observada a 

presença de macrócitos policromatófilos na circulação sanguínea (Figura 13B), mais um 

indicador da presença de hemácias jovens na circulação. Hemácias policromatófílas são 

hemácias cujo citoplasma ainda contém restos de substâncias basófilas (RNA) e apresentam uma 

coloração variável entre rosa-acinzentado e o azul-acinzentado. No sangue periférico, estas 

existem numa proporção de 2% do total de hemácias. Correspondem as substâncias 

granulofilamentosas (reticulócitos), nas preparações supravitais (azul brilhante de cresil). O 

aumento dos policromatófilos ou a policromatofilia, coexistem com a reticulocitose nos casos de 

super atividade da medula óssea. Estes efeitos podem estar relacionados com o maior 

recrutamento de HSC em decorrência do treinamento. A medida de reticulócitos é a mais 

utilizada como índice de eritropoiese.
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2.1.10 Hematócrito e hemoglobina

Conforme observado na figura anterior, sugerem que a eritropoiese esteja aumentada nos 

animais treinados. Baseados nestes resultados investigaram se o hematócrito (percentual de 

eritrócitos no sangue periférico) e a hemoglobina estariam aumentados como efeito do 

treinamento físico.

Figura 13. Percentual de reticulócitos (A), imagem representativa de uma lâmina de sangue 
periférico corado com azul brilhante de cresil mostrando a presença de reticulócitos (B) imagem 
representativa de uma lâmina de sangue periférico corado com azul brilhante de cresil mostrando 
a presença de hemácias policromatófílas (C). Média ± desvio padrão. Análise de variância de 
uma via, com post-hoc de Tukey, p<0,05 *vs. SC.
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Ainda, realizamos o hemograma (Tabela 1) e os índices eritrocitários dos animais. Os 

resultados mostram que não houve alterações destes parâmetros com o treinamento físico.

Figura 14. Medida do hematócrito (A) e hemoglobina (B). Média ± desvio padrão. Análise de 
variância de uma via, com post-hoc de Tukey.
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2.2.11 Meia-vida da hemácia

Avaliamos a meia-vida das hemácias nos animais treinados e sedentários. Observa-se na

Leucócitos
Neutrófilos Seg
Linfócitos
Monócitos
Eosinófílos

5.960
41
54
6,0
1,0

6.560
41
53
5,5
0,4

6.270
41
51
5,5
2,5

Os índices eritrocitários mostram que não houve alterações no VCM (volume corpuscular 

médio), ou seja, no volume médio do eritrócito (SC: 23 p.3; Pl: 25 p.3; P2: 26p3), HbCM (Hb 

corpuscular média), ou seja, peso médio de Hb contida em cada eritrócito (SC: 23 ppg; Pl: 25 

ppg; P2: 26 ppg), assim como na CHCM (concentração de Hb corpuscular média), ou seja na 

quantidade de Hb por volume globular, o que determinada a concentração de Hb no eritrócito 

independente de seu tamanho (SC: 37%; Pl: 39%; P2: 40%).

Entretanto, como pode ser observado, não houve aumento do hematócrito e da 

hemoglobina (Figura 14 A e B, respectivamente), desta forma é possível que a meia-vida das 

hemácias esteja diminuída. Embora a redução na meia-vida das hemácias, em indivíduos 

treinados, já tenha sido descrito anteriormente na literatura [147], esse fenômeno não está bem 

estabelecido e pode ser um importante mecanismo adaptativo induzido pelo treinamento físico 

que envolvería o recrutamento de HSC.

Figura 15 que a meia-vida das hemácias de ratos submetidos ao treinamento de natação foi 

reduzida (SC: 9.2 ± 1.7, Pl: 12 ± 0.5 dias e P2: 6.5 ± 0.7 dias, p<0,05 comparando SC vs. P2).

Tabela 1. Hemograma. Valor total de eritrócitos em mm3. Contagem total de leucócitos em 
mm3. Contagem diferencial dos leucócitos e expressa em percentual do total de leucócitos 
contados (%).
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O próximo passo foi avaliar por meio de qual mecanismo o treinamento físico aumenta a 

eritropoiese e reduz à meia-vida das hemácias. Como a atividade do sítio catalítico N-terminal da 

ECA estava aumentado após o treinamento físico e este sítio é responsável pela divagem do 

tetrapeptídeo Ac-SDKP, cuja ação sobre as HSC é de inibição da proliferação, investigamos a

Figura 15. Meia-vida das hemácias em ratas controle (SC), treinadas em natação por 10 
semanas (Pl) ou treinadas por 8 semanas + 2 semanas com aumento na freqüência de 
treinamento (P2). *p <0,05.

C/> 
.S

</> 
.2 10
u
E a> x
c/> 
Cü 

■o
co 

■Q

>
‘3

É interessante ressaltar que apenas nos animais que treinaram com maior volume de 

treinamento (P2) foram observadas as adaptações no sistema hematopoiético. Somente nesse 

grupo foi observado aumento da atividade do sítio catalítico N-terminal da ECA, aumento na 

proliferação de HSC, aumento da reticulocitose e redução da meia-vida das hemácias. Estes 

resultados indicam que um treinamento regular não induz adaptações no sistema eritropoiético, 

mas um treinamento de maior volume de treinamento diário, como o realizado no grupo P2, 

induz adaptações importantes na eritropoiese. Este treinamento pode ser comparado em grau de 

adaptação ao treinamento de alto nível em humanos, no qual os atletas realizam mais de uma 

sessão se treino por dia.

Como somente no grupo P2 observamos essas adaptações no sistema eritropoiético, na 

segunda parte deste estudo os experimentos foram realizados somente com o grupo P2, 

denominado agora de treinado.
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Figura 16. Peso corporal pré (barra branca) e pós (barra preta) o período de treinamento físico. 
Média ± desvio padrão. * p<0,05 em comparação ao mesmo grupo pré treinamento.

possibilidade de que o sítio catalítico N-terminal da ECA estivesse envolvido nessas adaptações 

induzidas pelo treinamento físico. Para avaliarmos essa possibilidade usamos um inibidor da 

atividade da ECA, o captopril. Este inibidor tem cerca de 16 vezes mais afinidade pelo N- 

terminal da ECA e, na dose dada aos animais, não altera a concentração de Ang II e a pressão 

arterial nos animais, embora aumente a concentração de Ac-SDKP no plasma, indicando sua 

especificidade em inibir o sítio catalítico N-terminal da ECA [143].

Os resultados obtidos nesta segunda parte do estudo indicam que o peso corporal dos 

animais tratados com captopril, os treinados e os treinados e tratados com captopril não foi 

diferente antes e após o período experimental (Figura 16).

Para demonstrar a eficiência do protocolo de treinamento, realizamos diversas análises 

(morfométricas, bioquímicas, fisiológicas e funcionais) nos animais. A Figura 17A mostra a 

freqüência cardíaca antes e após o período de treinamento nos quatro grupos analisados. Os 

resultados mostram que não houve diferença entre os valores de repouso entre os grupos antes do 

protocolo de treinamento. Entretanto, observa-se bradicardia de repouso, mesmo com o 

tratamento com captopril, após o protocolo experimental. Conforme mostramos anteriormente, a 

bradicardia de repouso é um marcador cardiovascular de treinamento físico aeróbio. Ainda,
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Figura 17. Marcadores de treinamento aeróbio. Freqüência cardíaca (A) e atividade da enzima
citrato sintase (B). Média ± desvio padrão. * p<0,05 em comparação ao sedentário.
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mostramos também aumento na atividade da citrato sintase (figura 17B) no músculo sóleo dos 

animais treinados, que é um marcador metabólico de treinamento aeróbio.

A atividade da enzima citrato sintase é um indicador de adaptação ao treinamento aeróbio. 

Os grupos treinados apresentaram maior atividade desta enzima no sóleo em comparação aos 

grupos controle mesmo com o tratamento com captopril. Estes resultados são importantes, porque 

o tratamento com a droga não interferiu no desempenho físico.

Ihl
sedentário sedentário treinado treinado 

captopril captopril
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O teste máximo em esteira foi realizado como um marcador funcional de adaptação dos 

animais ao treinamento. A Figura 19 mostra que antes do período de treinamento não havia 

diferenças entre os grupos analisados, entretanto, após o treinamento, os grupos treinados 

realizaram a corrida por mais tempo (Figura 19A) e correram por maior distância (Figura 19B).
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treinado 
captopril
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A Figura 18 mostra a relação entre o peso do ventrículo esquerdo e o comprimento da 

tíbia. Este índice é usado como um índice de hipertrofia cardíaca. Pode ser observado que ambos 

os grupos treinados apresentaram valores significativamente mais altos de hipertrofia cardíaca do 

que os sedentários.

Peso do VE em relação ao comprimento da tíbia mostra que o treinamento físico foi 

em promover hipertrofia cardíaca, a qual não foi prevenida pelo tratamento com o 

captopril, na dose utilizada.
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Figura 18. índice de hipertrofia cardíaca avaliada a partir do peso úmido do ventrículo 
esquerdo corrigidos pelo comprimento da tíbia. Média ± desvio padrão. * p<0,05 em 
comparação ao sedentário.
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Figura 19. Valores de tempo (A) e distância (B) durante o teste máximo em esteira antes e 
após o período de treinamento físico aeróbico. Média ± desvio padrão. *p < 0,05 em 
comparação ao sedentário.
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A fim de verificar o efeito do tratamento com captopril sobre a PA, realizamos a medida 

da pressão caudal dos animais antes e após o período de tratamento (Figura 20). As figuras 7A, B 

e C mostram que as PAS, PAD e PAM não foram diferentes entre os grupos, antes ou após o 

treinamento e estas variáveis não foram alteradas pelo tratamento.

Com o mesmo intuito foi averiguado o efeito do tratamento com captopril sobre a 

atividade da ECA e seus domínios catalíticos, realizamos ensaios enzimáticos com substratos 

específicos para cada um dos terminais da ECA e para a ECA circulante no soro dos animais 

(Figura 21). Observa-se nas Figuras 21B e C que a atividade do sítio C-terminal e total da ECA, 

respectivamente, não foram diferentes entre os animais sedentários controle e os tratados com 

captopril e os treinados tratados com captopril; entretanto, o treinamento físico induziu redução 

da atividade desta enzima no soro. A atividade N-terminal da ECA esta mostrada na Figura 21 A. 

Pode-se observar que a atividade deste terminal estava aumentada com o treinamento e que o 

tratamento com captopril inibiu completamente este aumento.

Assim, estes resultados mostram que o protocolo de treinamento foi efetivo em induzir 

adaptações características do treinamento físico aeróbio nos animais estudados, sem que o 

tratamento interferisse no desempenho físico dos animais.
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Figura 20. Pressão arterial. Pressão arterial sistólica (A), diastólica (B) e média (C) antes e após 
o período de treinamento físico aeróbico. Média ± desvio padrão.
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Figura 21. Atividade do sítio catalítico N-terminal (A), C-terminal (B) da ECA e da ECA 
circulante (C) no soro dos animais. Média ± desvio padrão. *p <0,05 em comparação ao 
sedentário; # p<0,05 em comparação ao grupo treinado.
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Estes resultados mostram que o treinamento físico foi eficaz em aumentar a atividade N- 

tenninal da ECA, como mostrado anteriormente, e o tratamento com captopril foi eficiente em 

inibir este aumento no grupo treinado e tratado com esta droga. Portanto, estes resultados 

mostram que os efeitos observados sobre os parâmetros hematológicos podem ter sido 

dependentes da maior atividade do N-dom da ECA levando a diminuição da concentração do 

peptídeo hemorregulador Ac-SDKP.

A fim de verificar os efeitos do treinamento físico sobre os parâmetros hematológicos, 

principalmente, sobre a eritropoiese, analisamos o hematócrito e a reticulocitose nos animais 

estudados (Figura 22). Nestes experimentos, tivemos como objetivos, principalmente, comprovar 

a participação do N-dom com o tratamento com captopril.

Na figura 22A, observa-se que o tratamento com captopril reduziu o hematócrito apenas 

no grupo sedentário, não havendo diferenças entre os valores dos demais grupos. A reticulocitose 

é um dos indicadores mais comuns de eritropoiese. Pode-se observar que a concentração de 

reticulócitos foi aumentada com o tratamento com captopril nos animais sedentários, e o 

treinamento também induziu aumento nos valores de reticulócitos circulantes, resultado que já 

havíamos observado anteriormente. O tratamento com captopril no grupo treinado inibiu 

completamente a reticulocitose induzida pelo treinamento, o que indica que a eritropoiese neste 

grupo foi inibida (Figura 22B).
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Concluindo, podemos dizer que o treinamento físico aeróbio realizado neste estudo 

promoveu adaptações benéficas sobre o sistema cardiovascular e muscular esquelético. Estas 
adaptações foram associadas à melhora de desempenho físico, que é dependente da capacidade de 

transporte e liberação de oxigênio na musculatura ativa durante o treinamento.

Figura 22. Valores de hematócrito (A) e reticulocitose (B) nos grupos estudados. Média ± 
desvio padrão. * p<0,05 em comparação ao grupo sedentário e treinado captopril.
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ECA, com subseqüente redução na concentração do tetra-peptídeo hemorregulador AcSDKP. A 

redução deste peptídeo retira a inibição sobre a proliferação das HSC, o que leva a maior taxa 

eritropoiética, evidenciada pela reticulocitose encontrada nos animais treinados. Hemácias mais 

jovens na circulação apresentam uma alta concentração 2,3 DPG, um metabólito da glicólise que 

reduz a ligação Ch-hemoglobina. Essa afinidade reduzida permite que a hemoglobina libere o 

oxigênio eficientemente na musculatura ativa durante o treinamento físico. A maior eficiência de 

chegada do oxigênio nos tecidos durante o treinamento físico aumenta o aporte de nutrientes o 

que potencializa o desempenho físico.

O modelo teórico sugerido no presente estudo para a redução da meia-vida das hemácias 

relaciona-se com o efeito do treinamento aumentando a atividade do domínio N-terminal da

Nossos resultados mostram que algumas dessas adaptações, mais especificamente as 

relacionadas a parâmetros hematológicos, estão relacionadas ao aumento no número e 

proliferação das HSC. Além disso, os resultados sugerem que essas adaptações nas HSC podem 

ser devido a maior atividade do SRA, mais especificamente do aumento da atividade do sítio 

catalítico N-terminal da ECA circulante, sobre o peptídeo hemorregulador Ac-SDKP. Um 

resultado importante neste estudo é a diminuição da meia-vida das hemácias em função do 

treinamento. Embora este fenômeno já tenha sido observado anteriormente [147], no presente 

estudo descrevemos um possível mecanismo pelo qual essa diminuição ocorre e salientamos que 

esse pode ser um mecanismo envolvido na melhora de desempenho físico.

Desta forma, apresentamos abaixo um modelo teórico (Figura 23), que descreve uma 

sequência esquemática dos passos descritos neste estudo e resultados encontrados.
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Desta forma, neste estudo 2 estamos demonstrando que o SRA, por uma maior atividade 

do N-domínio da ECA pode estar relacionado com um melhor desempenho físico em ratos.

Meia-vida da 
Hemácia

f Degradação 
AcSDKP

( f Proliferação
\ de HSC

Figura 23. O treinamento físico aeróbio causa diversas adaptações no organismo que 
aumentam a capacidade de transportar e utilizar oxigênio. O aumento da atividade do sítio 
N-terminal da ECA com resposta ao treinamento físico, pode reduzir a concentração do 
tetrapeptídeo Ac-SDKP e aumentar a eritropoiese. Um indicativo de aumento na eritropoiese foi 
a não alteração no hematócrito com redução da meia-vida das hemácias. Utilizamos o captopril 
com a finalidade de inibir a atividade N-terminal da ECA, demonstrando o possível mecanismo 
de aumento da eritropoiese via participação do SRA induzida pelo treinamento. Esse mecanismo 
pode estar envovido na melhora do desempenho físico.
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3. Estudo 3: Participação do SRA na hipertrofia fisiológica induzida pelo

treinamento físico de força e via de sinalização ativada pelo receptor foi

demonstrada pelos seguintes estudos:

- Barauna VG, Batista-Junior ML, Costa Rosa LFBP, Casarini DE, Krieger JE e Oliveira EM. 

Cardiovascular adaptations in rats submitted to a resistance-training model. Clinicai and 

Experimental Pharmacology andPhysiology 32: 249-254, 2005.

- Barauna VG, Magalhães FC, Krieger JE e Oliveira EM. ATI receptor participates in the 

cardiac hypertrophy induced by resistance training in rats. Am J Physiol Regulatory Integrative 

Comp Physiol 295:381-387, 2008.

- Melo SFS, Amadeu MA; Magalhães FC; Fernandes T; Carmo EC; Barretti DLM; Brum PC e 

Oliveira EM. ATI receptor-AKT-mTOR signaling pathway is activated by a session of strength 

exercise. Submetido para publicação. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol, 2010.

- Barauna VG; Rosa KT; Irigoyen MC e Oliveira EM. Effects of resistance training on 

ventricular function and hypertrophy in a rat model. Clinicai Medicine & Research, 5 (2): 114- 

120, 2007.

Para estes estudos construimos um Sistema de Treinamento de Força para ratos baseado 

num modelo descrito por Tamaki et. al., 1992 [148]. Entre os modelos encontrados na literatura 

optamos por este pela semelhança biomecânica no exercício proposto para ratos, como o 

realizado por humanos com o treinamento de força ou resistido (exercício de agachamento).

O aparato de treinamento (Figura 1), consiste de um sistema de madeira, no qual coloca- 

se na aste de madeira as anilhas com pesos conhecidos. O animal é preso nesta aste de madeira 

ficando com as patas traseiras sobre uma superfície de metal. Um estimulador elétrico é
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Figura 1. Esquema do aparato de treinamento.

•
Estimulador 

elétrico

Inicialmente, na literatura, esse modelo foi desenvolvido para comparar as adaptações 

metabólicas do músculo esquelético entre o treinamento resistido e o de velocidade, em ratos 

[148]. Também foi usado para estudar o turnover de massa óssea nessa modalidade de 

treinamento [149, 150] e posteriormente por Yaspelkis et al. 2002 [151], para estudar a 

influência do treinamento resistido sobre a captação de glicose e sensibilidade a insulina.

Apesar de o modelo ser efetivo em induzir hipertrofia músculo-esquelética e alterações 

enzimáticas semelhantes às encontradas em humanos, até 2005 nenhum trabalho havia sido 

desenvolvido com o objetivo de estudar as adaptações cardiovasculares. Assim, depois de muitos 

testes de protocolos e adaptações no modelo, estabelecemos um protocolo de treinamento para

conectado a superfície de metal, quando o estimulador é ligado o animal realiza o exercício de 

agachamento.
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3.2 Materiais e Métodos

estudarmos as adaptações fisiológicas que ocorrem no sistema cardiovascular com o treinamento 

de força.

Inicialmente, padronizamos o modelo de treinamento e na sequência buscamos entender 

como estavam as adaptações estruturais, morfológicas e função cardíaca. Posterirmente, 

estudados a participação do SRA na hipetrofia fisiológica concêntrica e as vias de sinalização 

envolvidas neste processo.

3.2.1 Animais de experimentação

Foram utilizados ratos Wistar, pesando entre 300 e 400g, com 14 semanas de idade, 

provenientes do Biotério Central da USP. Os animais foram divididos, aleatoriamente, em 3 

grupos como descrito abaixo. Os animais foram mantidos em gaiolas, separados por grupos, em 

local com temperatura ambiente entre 22-24°C e com luz controlada em ciclo de 12 horas (claro- 

escuro). Água e comida foram administradas ad libitum. Os ratos foram identificados e pesados 

semanalmente.

3.1 Objetivos
Padronizar um modelo experimental de treinamento de força para ratos que resulte em 

adaptações fisiológicas do sistema cardiovascular, especialmente a hipertrofia cardíaca.

Estudar alterações nas variáveis hemodinâmicas e as adaptações estruturais no coração 

induzidas pelo treinamento físico em ratos machos Wistar normotensos.

• Analisar as medidas hemodinâmicas, no repouso, através da medida direta da pressão 

arterial e freqüência cardíaca nos animais treinados e sedentários.

• Determinar o grau de hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento físico, através da 

relação peso do coração/peso corporal,

• Peso do músculo plantaris e das adrenais corrigidos pelo peso corporal.

• Determinada a concentração de catecolminas plasmáticas por método de HPLC 

(Cromatografia Liquida de Alta Performace)

• Acompanhar a diferença de 1RM entre os grupos controles e treinado.

• Verificar a evolução do peso corporal semanalmente.
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3.2.2 Protocolo de treinamento dos animais

3.2.3 Teste de 1RM

Após a medida da carga máxima para execução de uma única repetição do movimento 

(1RM) no aparato de treinamento, o protocolo foi estabelecido para 65-75% de 1RM para os 

animais treinado. O teste de 1RM foi repetido por 3 dias consecutivos, para estabelecer a carga 

máxima. O grupo ES recebeu a mesma intensidade de estímulo e realizou o mesmo número de 

séries e repetições que o grupo TR, porém sem a carga. O RM foi determinado a cada duas 

semanas para o ajuste da carga de treinamento. Os resultados estão apresentados na Tabela 1.

3.2.4 Medida direta da pressão arterial e freqüência cardíaca

Para medida direta da pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca (FC), foi inserida uma 

cânula (PE-50) na artéria carótida com os animais sob anestesia (ketamina 90mg/Kg e xilasina

Grupos Experimentais:

Nesse estudo foram utilizados quatro grupos de animais:

- Grupo Controle Sedentário: CO

- Grupo Controle Estímulo Elétrico: ES

- Grupo Treinado: TR

-Controle: grupo mantido Sedentário, que realizaram o movimento de agachamento no 

aparato de treinamento 2 vezes na semana, sem carga.

-Treinamento: 4 séries de 12 repetições com intervalo de Imin e 30s, estímulo de 28v, 

0,3 de duração, 3s de intervalo e realizado 5 vezes por semana. Sobrecarga entre 65-75% de 1 

RM. Os animais foram adaptados por duas semanas antes do início do treinamento. O exercício 

físico foi realizado cinco vezes por semana, durante oito semanas. O teste de 1RM foi realizado 

antes do período de treinamento, após 2, 4, 8 e 12 semanas de treinamento.

O grupo controle estímulo elétrico foi usado como controle dos experimentos, onde 

animal recebia o estímulo elétrico e realizada o movimento do treinamento sem carga. Este 

grupo foi realizado para analisarmos os efeitos do estímulo elétrico.

Os animais foram adaptados por duas semanas antes de começar o protocolo 

experimental.
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lOmg/KG, intraperitonial). As cânulas foram heparinizadas e preenchidas com soro fisiológico e 

a extremidade externa ocluída. Para facilitar o manuseio com o animal acordado, os catéteres 

foram dirigidos pelo tecido subcutâneo por meio de um trocater, e exteriorizados no dorso do 

animal.

Para o registro da PA os animais foram mantidos em gaiolas individuais, nas quais 

permaneceram por pelo menos 12 horas antes de iniciar o experimento. A cânula foi conectada a 

um tubo de polietileno (PE-100) e este a um transdutor eletromagnético (P23 Db; Gould- 

Statham) que estava conectado a um amplificador (General Purpose Amplifier-Stemtech, Inc.). 

O sinal analógico da PA foi convertido para digital (Stemtech, Inc.), registrado em tempo real 

em microcomputador com Sistema CODAS com freqüência de amostragem de 2000 Hz/canal e 

analisado através do programa compatível com Windows. A partir deste programa obtiveram-se 

batimento a batimento os valores de pressão sistólica (PAS), diastólica (PAD) e calculou-se, 

então, a pressão média (PAM) (PAM = (PAS -PAD)/3 + PAD).

O mesmo procedimento de registro foi utilizado tanto no grupo de treinamento crônico 

quando nos animais que realizaram apenas uma sessão do treinamento. Entretanto, para os 

animais que treinaram por oito semanas, o registro foi realizado em repouso por um período de 

30 min enquanto para os animais de uma sessão, o registro foi feito durante a realização de uma 

série. A Figura 2 é um exemplo de uma das séries de treinamento. Podem ser observados 

claramente os 12 picos pressóricos correspondentes ás 12 repetições realizadas.

Assim, realizamos inicialmente uma série de experimentos e observamos as respostas 

cardiovasculares, nos ratos, semelhantes às encontradas em humanos como, por exemplo, 

aumento agudo da pressão arterial, durante a realização das séries do exercício (Figura 2) e 

hipertrofia cardíaca com um mês de treinamento.
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3.2.7 Análise estatística

Os resultados estão apresentados como média ± EPM. O PC, RM e RM/PC foram 

analisados por ANO VA de duas vias. Os demais resultados foram analisados por ANO VA de

Figura 2- Exemplo do registro da pressão arterial durante a realização de uma série de 12 
repetições, de treinamento de um animal. Podem ser observados os 12 picos de pressão 
durante o levantamento da carga.

3.2.6 Morfologia cardíaca

Ao final do protocolo experimental os animais foram decapitados e o coração removido 

da cavidade torácica e dissecado para separarmos o VE (parede livre do ventrículo esquerdo e 

septo) e VD (ventrículo direito) dos átrios (átrios direito e esquerdo)

A hipertrofia cardíaca foi avaliada pesando-se os ventrículos esquerdo e direito (peso 

úmido). Os resultados serão expressos pela relação entre o peso dos ventrículos pelo peso 

corporal do animal (mg/g).

120 «X,

3.2.5 Quantificação das catecolaminas plasmáticas

Estas análises foram realizadas em colaboração com o Laboratório da Professora Dra 

Dulce Casarine, da disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo.

As catecolaminas, noradrenalina (NE), adrenalina (EPI) e dopamine (DA) foram medidas 

por HPLC (Cromatografía Líquida de Alta Performance). Essa análise foi usada como uma 

mediade de estresse dos animais, uma vez que usamos o estímulo elétrico.
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3.3 Resultados e Discussão

CO ES TR

VE, ventrículo esquerdo. Resultados estão apresentados como média ± DP. n = 8 cada grupo. O

Tabelai. Peso Corporal e 1RM absoluto in primeira e quarta semanas de treinamento, Peso 
das câmara cardíacas, adrenais e do plantaris corrigidos pelo peso corporal. Frequência 
cardíaca.

O teste de 1RM foi expresso pelo peso absoluto e relativo ao peso corporal. A tabela 1 

mostra os valores do RM absolute antes (primeira semana) e após o treinamento (quarta 

semana). Todos os grupos começaram o treinamento com 1RM igual (515 ± 128g). Entretanto, o 

valor de 1RM após o treinamento aumentou somente no grupo TR (CO, 26%; ES, 20% ambos 

P>0,05; TR, 56% P<0,01). Como o peso corporal pode influenciar nessa variável, o RM foi 

corrigido pelo peso corporal (1RM/PC, g/g).

O peso corporal dos animais no início do protocolo foi igual em todos os grupos (Tabela 

1). No final do protocolo de treinamento o grupo TR aumento 4% (P>0,05), o grupo ES 

aumentou 5% (P=0,058) e o grupo CO aumentou 8% (P<0,01) o peso corporal, em relação ao 

início do protocolo.

374 ± 11.5
394 ±8,6 
0,14±0,013 
0,55 ± 0,04 
2,05 ± 0,05 
0,40 ±0,013 
519±47,2 
625 ±61,2 
357 ± 10,6 
0,17 ±0,03

Peso do Plantáris (mg/g) 
IRM(g)

uma via. Foram considerados significantes valores de P<0,05. O pos-hoc de Tukey foi usado para 

comparações individuais entre as médias, quando as alterações foram significante na ANOVA.

379 ± 6,9 
413±5,3f 
0,15 ± 0,011 
0,59 ± 0,03 
2,05 ± 0,02 
0,41 ±0,02 
491 ±53,7 
619 ±44 
364 ± 6,3 
0,17 ±0,04

385 ±4.1 
402 ± 4,2 
0,15 ±0,013 
0,53 ± 0,02 
2,30 ±0,03* 
0,44 ±0,01** 
531 ±63,3 
833 ±49,5: 
333 ±8,8 
0,17 ±0,01

Peso Corporal (g) la. Semana
4a. Semana

Átrios (mg/g) 4a. Semana
Ventrículo Direito (mg/g) 4a. Semana
Ventrículo Esquerdo (mg/g) 4a. Semana 

................... 4a. Semana 
la. Semana 
4a. Semana

Frequência Cardíaca (bpm) 4a. Semana
Peso das Adrenais (mg/g) 4a. Semana
CO, Controle; ES, Estímulo Elétrico; TR, Treinado; 1RM, repetição máxima;PC, peso corporal;
1 Tr\ ' ' esquerdo. Resultados estão apresentados como média ± DP. n = 8 cada grupo. O
PC e a relação RM/PC foram obtidos na la. e 4a. semanas após o protocol de treinamento.
■P < 0,05 comparação do PC do grupo CO na 4a semana vs. a la. semana (CO vs TR e ES no 
final do protocolo). *P < 0,01 comparação VE/PC do grupo TR vs CO e ES. **p < 0,05 
comparação do peso do plantáris ao grupo TR vs CO e ES. < 0,05 comparação de 1RM do
grupo TR na 4a semana vs a la semana (TR vs CO e ES no final do protocolo).
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A figura 3, mostra os valores de RM/PC. Os resultados observados foram semelhantes 

aos valores absolutos, onde o aumento do RM foi observado somente no grupo TR.
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Assim, o teste de 1RM é muito utilizado como marcador da evolução do treinamento e 

como forma de mensurar a carga de treinamento. Os animais iniciavam o protocolo com carga de 

aproximadamente 2,6 vezes o peso corporal e terminaram, um mês após, com uma carga de 

aproximadamente 4,5 vezes o peso corporal. Desta foram, esses resultados mostram a eficácia e 

a evolução do treinamento com a sobrecarga utilizada e demonstrar que não era devido a 

maturação dos animais.

Diferentemente dos exercícios aeróbios que geralmente utilizam a FC ou o consumo de 

oxigênio como parâmetros para determinar sua intensidade, no treinamento com pesos o RM é a 

medida indireta utilizada para medir a força muscular e assim determinar a carga de treinamento. 

O RM pode ser definido como a carga máxima para a execução de uma única repetição do 

movimento. Sendo o aumento da força muscular uma adaptação direta do treinamento de força, o 

RM aumenta com o treinamento devido ao aumento da massa muscular, seja por hipertrofia ou 

hiperplasia.

Figure 3. RM reiative ao PC de todos os grupos antes (primeira semana) e após (quarta 
semana) do treinamento resistido. CO, controle; ES, Estímulo Elétrico; TR, treinado. Os 
resultados estão apresentados como média±DP. n=8 cada grupo. * P<0,01 comparação do 
RM/PC do grupo TR na 4a semana vs. a la. semana e o TR vs. CO e ES no final do protocolo.
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3.3.3 Pressão arterial

Vinte quatro horas após a última sessão de treinamento, a PA e FC foram analisadas por 

medida direta. Os resultados da figura 4, mostram queda da pressão arterial diastólica e média de

Trabalhos feitos com humanos descreveram que o aumento na força, representado pelo 

RM, nas primeiras semanas de treinamento deve-se a adaptação neuro-muscular (maior número e 

sincronização no recrutamento das fibras musculares). Já a partir do segundo ou terceiro mês o 

aumento da força pode ser atribuído, como sendo predominantemente devido, à hipertrofia ou 

hiperplasia. Tanto em humanos como em animais o teste de 1RM é muito utilizado como 

marcador da evolução do treinamento e como forma de mensurar a carga de treinamento.

Desta foram, esses resultados mostram a eficácia e a evolução do treinamento com a 

sobrecarga utilizada e demonstrar que não era devido a maturação dos animais.

3.3.2 Peso do coração

Na sequência, analizamos se este treinamento seria efetivo em induzir hipertrofia 

cardíaca. Após um mês de treinamento foi observada hipertrofia de 12% no VE, analisada pelo 

peso do VE/peso corporal (mg/g; P<0,01), quando comparados aos grupos CO e ES, enquanto 

no peso do VD e átrios não foram encotradas alterações. Assim, este estudo mostrou que esse 

modelo de treinamento resistido pode promover adaptações no sistema cardiovascular, a 

semelhança do que ocorre com humanos. Entretanto, estes resultados não nos permitem dizer o 

tipo de hipetrofia que ocorre, assim mais análises são necessárias para determinarmos se esse 

protocolo de treinmento leva ao desenvolvimento de hipertrofia cardíaca concêntrica.

3.3.1 Peso do músculo esquelético

A tabela 1, mostra os valores do peso do plantáris corrigido pelo peso corporal. Como 

esperado, o peso do músculo aumentou 6,5% e 9,2% quando comparado aos grupos CO e ES, 

respectivamente (P<0,05). Entretanto, não foram observadas diferenças entre os grupos CO e ES.

Estes resultados estão de acordo com o fato do músculo plantáris ser um músculo com 

predomínio de fibras brancas, com metabolismo glicolítico, portanto sofrem maiores adaptações 

com o treinamento de força.
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repouso no grupo treinado, após 4 semanas de treinamento. Os valores dos grupos CO e ES 

forem similares para todas as medidas. Foi observada uma redução não significante nas PAS de 

10% comparado aos grupos CO e ES (P>0,05). As PAD e PAM diminuiram 14% e 13%, 

respectivamente, comparadas aos grupos CO e ES (P<0,05). Enquanto, não foi observada 

bradicardia de repouso nos grupos treinados (Tabelai). A frequência cardíaca diminuiu, não 

significativamente, 8% no grupo TR comparado ao grupo CO (P=0,062) e 6% comparado ao 

grupo ES (P=0,075).

As adaptações que ocorrem na PA e FC com o treinamento de força talvez sejam as mais 

diversas devido a grande diferença nos protocolos experimentais, principalmente na intensidade e 

duração do treinamento.

As hipóteses iniciais de que atletas que realizam treinamento de força apresentavam 

hipertensão já foram esclarecidas na literatura e mostradas que estavam associadas ao uso de 

esteróides, overtraining crônico e aumento muito grande da massa muscular [152, 153].

Em sua maioria, os estudos transversais têm claramente demonstrado que atletas de alto 

nível têm tanto a PAS quanto a PAD dentro dos limites da normalidade, porém alguns estudos 

têm mostrado valores abaixo da média[154-156]. E, uma meta-análise com estudos que 

realizavam treinamento resistido mostram que a diminuição da PA é mais comumente observada 

nos primeiros meses de treinamento, quando comparados com trabalhos que realizavam

 CO  ES BTR

Figura 4. Pressão Arterial Sistólica, Diastólica e Média após 4 semanas de treinamento. Os 
resultados estão apresentados como média ± DP. *P < 0,05. n = 8 cada grupo. Controle, (cinza 
claro); Estímulo Elétrico (ES), (cinza escuro); Treinado (preto).
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3.3.4 Medida de catecolaminas plasmáticas e peso das adrenais

As catecolaminas, noradrenalina (NE), adrenalina (EPI) e dopamine (DA) foram medidas 

por HPLC (Figura 5). O peso das adrenais corrigidos pelo peso corporal está apresentado na 

Tabela 1 e nào foram modificados com esse protocolo de treinamento.

protocolos mais prolongados Stone [76, 157]. Alguns pesquisadores têm sugerido que a 

diminuição da PA, provavelmente está relacionada com a diminuição da gordura corporal ou 

alteração na estimulação simpatoadrenal [158]. Dois estudos do mesmo grupo tentaram explicar 

mecanismos dessa diminuição da PA [159, 160]. Os autores mediram a atividade nervosa 

simpática, mas nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos, apesar de o grupo treinado ter 

apresentado menor PA. Baseado em resultados in situ [161], foi discutida a hipótese de que a 

diminuição na PA seja decorrente de uma grande síntese de Oxido Nítrico (NO) em repouso, uma 

vez que esse tipo de treinamento é caracterizado por elevações intermitentes da PA durante o 

exercício devido a maior resistência periférica pode ocorrer maior ativação da NO sintase como 

resposta ao shear stress. O grupo sugere que possa ocorrer uma hipersensibilização do sistema 

resultando na menor PA em repouso. Usando esse mesmo modelo de treinamento demonstramos 

que uma sessão única de treinamento resisitido diminuiu a pressão arterial em ratos SHR e esse 

efeito foi mediado por NO [162].

Com relação á FC, alguns estudos envolvendo protocolos de treinamento curto têm 

demonstrado diminuição da FC de até 13% [78], porém a maioria dos estudos mostram 

diminuição, mas não significante na FC [163-165]. Os mecanismos envolvidos na diminuição da 

FC esão associados a uma combinação de três fatores: redução da frequência intrínseca do 

coração, diminuição do tônus simpático e aumento do tônus parassimpático.

Embora não sido observado diminuição da PAS e FC com o treinamento, o duplo-produto 

(PAS X FC) diminuiu 18% no grupo TR em comparação com o grupo CO (P<0,05, resultados 

não mostrados). O duplo-produto é um índice de trabalho cardíaco. Assim, esse protocolo de 

exercçio pode levar uma melhora da função cardiovascular e pode ser usado como um tratamento 

não farmacológico para prevenção de doenças cardiovasculares.
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Figura 5. (A) Adrenalina e Noradrenalina, (B) L-Dopa e Dopamina. Os resultados estão 
apresentados média±SD, não signifícantes. Controle, (branco); Estímulo Elétrico (ES), (cinza); 
Treinado (preto).
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Uma vez que, os animais recebiam um estímulo elétrico durante o treinamento, 

investigamos se ocorria estresse nos animais por destas duas análises. Assim, quantificamos as 

catecolaminas plasmáticas nos três grupos estudados, ou seja, nos animais que receberam o 

estímulo elétrico e treinaram sem a carga, animais que receberam o estímulo elétrico e treinaram 

com carga e comparamos com os animais sedentários. Os resultados da Figura 5 mostraram que 

não houve aumento nos níveis de catecolaminas circulantes, quando comparamos os três grupos. 

Outro resultado que está de acordo com aos resultados das catecolaminas plasmáticas, foi o peso 

das adrenais, no qual não foi observado aumento (Tabela 1).

Os trabalhos prévios publicados na literatura que utilizaram esse modelo não fizeram 

essas análises, assim neste estudo mostramos que estes dois índices de estresses foram 

inalterados no final do período de treinamento. Assim, a estimulação elétrica não foi associada
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Nosso próximo passo foi verificar por quanto tempo os animais teriam que ser treinados 

até que estas adaptações fossem estabelecidas, principamente a hipertrofia cardíaca. Para isso, os 

animais foram treinados com o mesmo protocolo de treinamento por 3 meses.

com alterações nos níveis plasmáticos de catecolaminas, um marcador de atividade simpática 

[166] hipertrofia da adrenal.

Desta forma, estes resultados em conjunto mostram que o protocolo do treinamento 

resistido realizado neste modelo proposto para estudo leva ao desenvolvimento de hipertrofia 

cardíaca e diminuição da pressão arterial de repouso. As adaptações cardiovasculares observadas 

se devem ao treinamento e não aao possível esstresse que o modelo de treinamento poderia 

proporcionar aos animais, como observado pela não alterção nos níveis de catecolaminas e peso 

das adrenais. Embora muitas destas adaptações ao treinamento resitido já tenham sido bem 

descritas para humanos, nós fomos os primeiros a mostrar em animais. Assim, este pode ser um 

bom modelo para estudos mais invasivos e em nivel celular e molecular para investigar os 

mecanismos envolvidos na hipertrofia cardíaca fisiológica concênctrica.

Esses resultados nos deixaram seguros para utilizar esse modelo para os próximos estudos 

e estes resultados foram publicados por [167].

3.4 Objetivos
Estudar neste modelo experimental de treinamento de força para ratos, as adaptações 

fisiológicas do sistema cardiovascular, especialmente a hipertrofia cardíaca, ao longo do tempo.

Estudar alterações as variáveis hemodinâmicas e as adaptações estruturais no coração 

induzidas pelo treinamento físico em ratos machos Wistar, por um período de 3 meses.

• Analisar as medidas hemodinâmicas, no repouso, através da medida direta da pressão 

arterial e freqüência cardíaca nos animais treinados e sedentários.

• Analisar a função sistólica e diastólica através de Ecodopplercardiografía.

• Acompanhar o grau de hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento físico, através 

da relação peso do coração/peso corporal, da medida do diâmetro dos miócitos e do 

Ecocardiografía.

• Determinar o tipo de hipertrofia cardíaca induzida neste modelo de treinamento físico.
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• Verificar a evolução do peso corporal semanalmente.

3.5 Materiais e Métodos

3.5.2 Protocolo de treinamento dos animais

Nesse estudo foram utilizados quatro grupos de animais:

- Grupo Col: Controle - Sedentário um mês

- Grupo Co3: Controle - Sedentário três meses

- Grupo Trl: Treinado - um mês

- Grupo Tr 3: Treinado - três meses.

Protocolo de treinamento físico conforme descrito anteriormente.

3.5.3 Morfologia cardíaca

Esta análise foi realizada conforme descrito anteriormente

• Determinar a relação entre o número de capilares por área no coração.

• Acompanhar a diferença de 1RM entre o grupo controle e treinado ao longo dos 3 

meses de treinamento.

3.5.1 Animais de experimentação

Foram utilizados ratos Wistar, pesando entre 200 e 300g, provenientes do Biotério Central 

da USP. Os animais foram divididos, aleatoriamente, em 4 grupos como descrito abaixo. Os 

animais foram mantidos em gaiolas, separados por grupos, em local com temperatura ambiente 

entre 22-24°C e com luz controlada em ciclo de 12 horas (claro-escuro). Agua e comida foram 

administradas ad libitum. Os ratos foram identificados e pesados semanalmente.

3.5.4 Morfometria cardíaca

O coraçao foi fixado em folmaldeído 6% e após a inclusão em parafina foram realizados 

cortes histológicos de 5 pm de espessura, na posição da base do músculo papilar, que foram 

corados com hematoxilina e eosina (HE) ou com Periodic Acid Schiff (PAS) para visualização 

em microscópio óptico utilizando objetiva de imersão com aumento de 40x. Os miócitos 

selecionados para determinação do diâmetro apresentavam núcleo bem visível e membrana
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3.5.5 Medidas hemodinâmicas

PA e FC foram determinadas conforme descrito anteriormente.

celular intactos. Já os campos selecionados para determinar o número de capilares, eram aqueles 

que continham o maior numero de fibras transversais, geralmente na região do músculo papilar. 

A imagem do cardiomiócito foi obtida na tela do computador e o diâmetro transversal da cada 

miócito cardíaco isolado foi traçado manualmente utilizando-se o mouse do computador. A linha 

traçada atravessou o centro do núcleo do miócito e com a imagem digitalizada o computador 

calculou a área traçada através de um programa comercial (Quantimet 500, Cambridge 

Instruments). Foram determinados aproximadamente 20 campos visuais para cada corte 

histológico. O numero de capilares foi determinado em uma média de 5 a 8 campos visuais.

3.5.6 Avaliação da morfometria e Função ventricular pelo Ecocardiograma

A avaliação da função ventricular foi realizada através de avaliação ecocardiográfica. As 

medidas ecocardiográficas seguiram as recomendações do Comitê de Padronização do modo M 

da Sociedade Americana de Ecocardiografia [168, 169]. E importante salientar que a acurácia e 

reprodutibilidade do exame ecocardiográfico transtorácico em estimar o tamanho e a função do 

ventrículo esquerdo em roedores têm sido confirmadas em uma série de estudos [170].

O exame ecocardiográfico transtorácico foi realizado após o período de treinamento 

físico ou sedentarismo nos grupos controle e treinado por oito semanas. Os exames foram 

realizados por um único observador, cego para o grupo de animais, e em cada exame foi coletado 

um total de cinco medidas para cada variável, sendo calculados posteriormente, a média, o 

desvio padrão e o erro padrão dessas medidas. O exame ecocardiográfico foi realizado com os 

animais anestesiados (ketamina 90mg/Kg e xilasina lOmg/Kg, intraperitonial). Este animal 

anestesiado foi colocado em decúbito dorsal em uma mesa cirúrgica apropriada para o 

posicionamento do transdutor no hemitórax esquerdo do animal. Foi utilizado o equipamento 

SEQUOIA 512 (ACUSON Corporation, Mountain View, CA), com transdutor de 15 MHz. As 

imagens foram realizadas com freqüência de cerca de 10 MHz, para a otimização da resolução e 

a penetração no animal. Para registro das imagens foi utilizado gel de transmissão para ultrassom 

de viscosidade média/ alta (General Imaging Gel, ATL. Reedsville, USA). As imagens foram
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3.6 Resultados e Discussão
3.6.1 Acompanhamento da medida de repetição máxima (RM).

A figura 6A mostra os valores absolutos do RM dos grupos e a figura 6B mostra os 

valores de RM corrigidos pela massa corporal. A primeira medida foi realizada no início do 

experimento, a segunda após quinze dias, depois de 1 mês , 2 meses e no 3o mês de treinamento.

A figura 6A, mostra o aumento progressivo de carga absoluta, significantemente 

diferente, do teste de 1RM no grupo treinado. O peso corporal dos animais nào variou ao longo 

do protocolo experiemntal conforme pode ser observado na Tabela 1, desta forma observa-se um 

aumento de carga absoluta e relativa (Figura 6B) ao longo dos 3 meses de treinamento. Os grupos 

CO e TR tiveram o mesmo RM antes do começo do protocolo experimental. Após 15 dias, o 

grupo TR aumentou o RM 76% em relação ao teste inicial. Ao final do primeiro mês o grupo TR 

leventou uma carga de 1488 ± 83g e de 2350 ± 108g no final dos 3 meses de treinamento, o que 

representa 4,7 e 6,7 vezes o peso corporal de 1 e de 3 meses de treinamento, respectivamente.

armazenadas em fitas de videocassete (Sony SVO-9500 MD), em discos ópticos (Sony 128Mb) e 

em papel fotográfico, geradas através da impressão colorida (Sony, Color Video Printer 

Mavigraph UP-5600 MDU).

A partir da visualização do ventrículo esquerdo (corte transversal) ao nível dos músculos 

papilares foi realizado o modo M e obtida às medidas das seguintes variáveis: diâmetro 

diastólico (DDiaVE) e sistólico (DSisVE) do ventrículo esquerdo, a espessura do septo 

interventricular na diástole (SIVEDia), a espessura do septo interventricular na sístole (SIVESis) 

e da parede posterior do ventrículo esquerdo em sístole (PPVESis) e diástole (PPVEDia). A 

função sistólica foi determinada pela fração de encurtamento (FEn) e fração de ejeção (FEj). Já 

as imagens obtidas através do Doppler foram utilizadas para determinar a função diastólica (pico 

de velocidade da onda E, pico de velocidade da onda A e relação E/A). Além disso, calculamos a 

massa do ventrículo esquerdo (MVE) segundo orientação da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia [168, 169], que estima a MVE através da utilização da seguinte fórmula 

matemática: LVM = [(DDVE+SIV+PP)3-(DDVE)3]x 1,047, onde 1,047 (mg/mm3) correspondem 

a densidade do miocárdio.



104

A

112000

< I0
mês 2 Finalmês 1Início 15 dias

B

8.0

1116.0

4.0

2.0

0.0

mês 1 mês 2 FinalInício 15 dias

Figura 6A: Valor absoluto do RM. 6B: Relação RM/Massa corporal. Controle, n=8;
Treinado, n=12. Grupos de três meses. Valores expressos como média e desvio padrão.
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3.6.2 Medida direta da pressão arterial e freqüência cardíaca.

Neste estudo, mais uma vez, os resultados de PA e FC foram consistentes com os 

observados anteriormente. Foi observada queda da pressão arterial com um mês de treinamento, 

porém ao final dos três meses de treinamento não foi observado queda nestes índices. A FC não 

foi alterada, conforem já havíamos observado anteriormente.

No grupo treinado de 1 mês, as figuras 7-1 A, 7-1B, e 7-2 apresentam, respectivamente, 

os valores de PA e FC em repouso registrados com animal acordado por aproximadamente 30

Nosso objetivo com esse resultado foi de mostrar a eficácia e a evolução do treinamento 

com a sobrecarga utilizada e demonstrar que não era devido a maturação dos animais. Como nos 

dois protocolos o aumento do RM nos grupos treinados foi maior que do grupo controle, 

acreditamos que a sobrecarga escolhida teve alguns efeitos sobre a musculatura esquelética.

□ Controle ■Treinado

3000
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min. Essa análises foram realizadas ao final do período de treinamento. O grupo Tr 1 apresentou 

diminuição da PAS, PAD e PAM (15,8%, 18,8% e 17,3%; p<0,01) em relação ao Co 1 e uma 

diminuição também na FC, porém não foi estatisticamente diferente (7,4%; p=0,10). No grupo de 

três meses, não houve diferença na PAS (123,3 ± 9,6 mmHg x 121,6 ± 8,4 mmHg), PAD (97,4 ± 

8,6 mmHg x 94,7 ± 9 mmHg), PAM e FC (323,8 ±21,6 bpm x 317,6 ± 33,4 bpm) entre os 

grupos Co 3 e Tr 3.

Figura 7-1 A. Medidas de PA em repouso. Registro em animais acordados após 1 mês de 
treinamento. Co, n=7 e Tr, n=7. Dados expressos como média e desvio padrão. (*) p<0,01.

Figura 7-1B. Valores de PA em repouso. Registro em animais acordados após três meses de 
treinamento. Co, n=6 e Tr, n=8. Dados expressos como média e desvio padrão.
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Figura 7-2. Medida de Freqüência Cardíaca. Animais acordados após 1 mês (Co 1, n=7 e Tr 
1, n=7) ou três meses (Co 3, n=6 e Tr, n=8). Dados expressos como média e desvio padrão.

Desta forma, estes resultados foram importantes, porque corroboram com os resultados 

encontrados nossos estudos prévios e mostram que este modelo e protocol de treinamento são 

confiáveis para investigação experimental.

E 
Q_ 
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3.6.3 Hipertrofia cardíaca

A hipertrofia cardíaca e a 

ecocardiografia durante

função ventricular foram acompanhadas com medidas por 

os três meses do período experimental. Ao final do protocolo

Resultados da pressão arterial e frequência cardíaca já discutimos anterioremnte. 

Conforme citado anteriormente resultados observados em um estudo de meta-análise, com 

estudos que realizavam treinamento resistido, foi mostrado que a diminuição da PA é comumente 

observada nos primeiros meses de treinamento. Da mesma forma, foram os resultados que 

encontramos neste estudo. No primeiro mês de treinamento foi obserdada queda da pressão 

arterial, e esse resultado confirmou o que já havíamos encontrado anteriormente. Entretanto, essa 

queda não foi mantida por um período mais prolongado, ou seja, até os três mese de treinamento, 

no animal normal. Assim, esses resultados corroboram dados mostrados anteriormente na 

literatura. Queiroz, AC et. al., 2009, [171] demonstraram que uma sessão aguda de treinamento 

resistido (50% de 1RM) diminuiu a pressão arterial clínica de indivíduo saudáveis e normotensos, 

e foi mais acentuada nos indivíduos que apresentavam níveis mais altos na pressão antes do 

treinamento. Assim, esses resultados estão de acordo com nossos resultados prévios e com dados 

da literatura.
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experimental utilizamos 3 diferentes métodos para determinar a hipertrofia cardíaca: 8A e B, 

massa so VE e Relação Parede/Cavidade medidos através do Ecocardiograma, 8C, peso úmido 

dos ventrículos (peso do VE/peso corporal (mg/g), e 8D, diâmetro dos miócitos.
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Figura 8A: Massa do VE. 8B: Relação paredes/cavidade. Valores calculados por fórmulas 
matemáticas apartir do Ecocardiograma. Figura 8A: & p<0,01 Tr x Tr no início; # p<0,05 Co x 
Co no início; * p<0,01 Co x Tr. Figura 8B: # p<0,05 Tr x Tr no início e * p<0,01 Co x Tr. 
Controle, n=6; Treinado, n=6. Dados expressos como média e desvio padrão.
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Com um mês de treinamento obtivemos resultado semelhante pelos três métodos, sendo 

8% na massa do VE pelo ecocardiograma, 8,8% pelo peso úmido e 8,3% pelo diâmetro dos 

cardiomiócitos. Com três meses de treinamento a hipertrofia foi maior, porém os valores obtidos 

foram um pouco diferentes, quando comparamos os resultados com essas três metodologias. Os 

resultados foram de 16% pela massa do VE pelo ecocardiograma, 11% pelo peso úmido e 9% 

pelo diâmetro dos cardiomiócitos. Esses valores de hipertrofia são semelhantes aos encontrados

Figura 8C: Peso do VD+VE corrigido pela Massa Corporal. Co 1, n=6 e Tr 1, n=6 (grupo 
quatro semanas); Co 3, n=6 e Tr 3, n=8 (grupo três meses). Dados expressos como média e 
desvio padrão. (*)p<0,01.
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Figura 8D: Medida do diâmetro dos miócitos. Co 1, n = 6 e Tr 1, n = 5 (grupo de quatro 
semanas), p = 0.056. Co 3, n=6 e Tr 3, n=6 (grupo de três meses), p<0.05 Dados expressos como 
média e desvio padrão.
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seja, abaixo de valores encontrados em situações patológicas.

Pela medida obtida ecocardiograma foi possível separar a hipertrofia do septono

interventricular da hipertrofia da parede livre do VE, observar a cavidade do VE e através dessa

relação diferenciar entre hipertrofia excêntrica ou concêntrica.

Tabelai. Estrutura Cardíaca dos grupos Controle e Treinado nos 3 meses de treinamento.

Controle (n=8) Treinado (n=12)

Data 0 (mo) 1 (mo) 2 (mo) 3 (mo) 0 (mo) 1 (mo) 2 (mo) 3 (mo)

DiaVE.cm 0.73 ±0.06 0.72 ±0.05 0.71 ±0.03 0.72 ±0.020.75 ±0.04 0.77 ± 0.03 0.72 ± 0.04 0.75 ± 0.03

PPDia, cm 0.138 ±0.008 0.138 ±0.004 0.143 ±0.0050.140 ±0.002 0.138 ±0.005 0.140 ±0.002 0.155 ±0.005* 0.155 ±0.004*

SIVEDia.cm 0.138 ±0.007 0.138 ±0.004 0.140 ±0.001 0.143 ±0.006 0.138 ±0.004 0.140 ±0.002 0.155 ± 0.004* 0.155 ±0.005*

MVE.g 0.59 ±0.04 0.62 ± 0.07 0.68 ± 0.06 0.72 ± 0.03 0.61 ±0.02 0.67 ± 0.06 0.76 ± 0.02* 0.84 ± 0.06

ERPg 0.38 ±0.023 0.38 ±0.022 0.39 ± 0.0220.37 ± 0.022 0.37 ± 0.024 0.39 ±0.021 0.43 ± 0.024* 0.42 ±0.022*

A Tabela 2, mostra aumento do septo inter ventricula, da parede posterior e da espessura

relativa da parede do VE a partir do segundo mês de treinamento, sem alteração no diâmetro

diastólico do VE no final da diástole. Desta forma, caracterizando a hipertrofia como concêntrica,

sem alteração no tamanho da câmara cardíaca.

com humanos, não em valores absolutos, mas por estarem dentro dos limites da normalidade, ou

DDiaVE diâmetro diastólico do VE no final da diástole; PPDia, espessura da parede posterior do VE na 
diástole; SIVEDia , a espessura do septo interventricular na diástole ; LVM, left ventricular mass; 
ERP, espessura relativa da parede. Results are presented as mean ± SD. * P < 0.05, TR x CO grupo da 
mesma idade.
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Controle (n=8) Trainado (n= 12)

Dados 0 (mo) 1 (mo) 2 (mo) 3 (mo) 0 (mo) 1 (mo) 2 (mo) 3 (mo)

PC,g 306 ±24 326 ±23 368 ±28 302 ± 19 321 ±24 347 ±23 350 ±37370 ± 21
FC. bpm 408 ± 33 420 ± 15 400 ± 36 423 ±21 420 ± 13 410 ±17 422 ± 14 417± 19

FEj VE, % 54.8 ± 1.9 55.1 ±1.8 53.7± 1.6 52.3 ± 0.9 52.6± 1.8 54.9±1.9 54.5 ±1.9 52.7 ± 0.9

FEn VE, % 24.8 ± 1.1 24.9 ± 1 24.1 ± 1 23.3 ±0.4 23.3 ± 1.1 24.8 ± 1.1 24.5±1.2 23.5 ± 0.5

19.7± 1.7 20.2 ± 0.8 20.8 ± 1.7 17.4±0.5 18.5±0.6 21.1 ±0.5 17.5 ± 1.8 17.6 ±0.8

20.8 ±3.1 21 ± 1.2 20.4 ± 1.5 19.7 ± 2.121 ± 1 20.3 ± 1 22.4 ± 1.6 22 ± 1.6

A função sistólica foi avaliada pela fração de encurtamento do VE (FEn), fração de

ejeção (FEj) e pela velocidade média de encurtamento da fibras circuferenciais (VME). Os

resultados estão apresentados na Tabela 3. Em nenhum dos três índices de função sistólica foram

longo do três meses de

treinamento.

Para a determinação da função diastólica utilizamos o tempo de relaxamento isovolúmico

usada a velocidade de fluxo mitral, que não variou entre os grupos). Os resultados estão

mostrados na Tabela 3. Nestes resultados também não encontramos diferenças nos dois índices

de função diastólica entre os grupos controle e treinado ou dentro do mesmo grupo ao longo dos

três meses.

Outro resultado que também segue os estudos com humanos é a hipertrofia proporcional

entre o septo intraventricular e a parede livre do VE. Essa hipertrofia nesse tipo de exercício

PC, Peso Corporal; FC, Frequência Cardíaca; Fej VE, Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; 
Fen VE, Fração de Encurtamento do Ventrículo Esquerdo; VEFC, Velocidade de Encurtamento 
das Fibras Circunferenciais; e TRIV, tempo de Relaxamento Isovolumétrico.

VEFC, 
circ/sec 
TRIV, ms

(TRIV) e a velocidade de enchimento do VE sem distinção de enchimento rápido ou lento (foi

Tabela 3. Peso Corporal, Frequência Cardíaca e Função Cardíaca do grupos controle e 
treinados nos 3 meses de treinamento.

encontradas diferenças entre os grupos ou dentro do grupo ao
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Os resultados publicados na literatura com humanos ainda são poucos, mas os nossos 

resultados estão em concordância com os mesmos [44, 175]. Apesar de não termos encontrado

deve-se, geralmente, às elevações intermitentes da PA durante a realização dos exercícios [172]. 

Alguns estudos descrevem esse espessamento como desproporcional o que possivelmente poderia 

indicar uma hipertrofia patológica [44]. Os estudos que mostram esse tipo de resultado são 

poucos e não mostram que possa ter algum efeito sobre a função ventricular.

O diâmetro da cavidade do VE é, talvez, um dos resultados mais interessantes. Existe uma 

grande preocupação com o diâmetro da cavidade ventricular de atletas que realizam treinamento 

de força, pois essa modalidade é caracterizada por uma sobrecarga pressórica no coração, como 

ocorre em algumas situações patologias, que levam o indivíduo a desenvolver hipertrofia 

concêntrica com diminuição da cavidade ventricular e conseqüentemente menor volume 

diastólico final. Nossos resultados não indicam nenhuma alteração no diâmetro da cavidade do 

VE ao longo dos três meses de treinamento. Sendo, então, as paredes mais espessas, a relação 

PPDia + SIvDia / DDiaVE ficou maior. Esses dois resultados em conjunto nos levam a classificar 

esse tipo de hipertrofia como concêntrica mostrando portanto que houve um aumento 

desproporcional das paredes do VE em relação ao diâmetro de sua cavidade. Apesar dessa 

classificação como concêntrica, não há diminuição da cavidade do VE como ocorrem em 

situações patológicas. Esses resultados corroboram com dados já existentes na literatura com 

humanos [173, 174].

A quantificação dos capilares cardíacos foi mais um indício de que essa hipertrofia não foi 

patológica. Mesmo com três meses de treinamento, nenhuma diferença foi encontrada entre o 

grupo controle e treinado mostrando que o aporte de sangue ao músculo cardíaco não foi 

prejudicado. Como esse é o primeiro modelo utilizando essa forma de treinamento em animais, 

nenhum dado na literatura foi encontrado com treinamento de força.

Ainda foi analisada função ventricular pela fração de encurtamento, fração de ejeção 

(ambas são índices de função sistólica) e relação E/A (índice de função diastólica). 

Concomitante ao exame ecocardiográfico, foi feito o registro de eletrocardiograma de maneira a 

garantir a mesma freqüência cardíaca em todos os grupos experimentais. Os resultados 

mostraram que não houve alterações na função sistólica e diastólica durante o período dos três 

meses de treinamento.
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3.7 Materiais e Métodos
3.7.1 Animais de experimentação

Para esse estudo os animais foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos abaixo 

descritos (n=8 para cada grupo):

Grupo Experimental 1:

Grupo CO: Sedentário Controle

Grupo CO + SAL: Sedentário Controle tratado com NaCl 1%

Grupo TR: Treinado

nenhuma alteração em repouso, não podemos descartar a hipótese de que podem haver alterações 

funcionais durante a realização do exercício.

Assim, mostramos que o treinamento de força levou ao desenvolvimento de hipertrofia 

cardíaca concêntrica, mas com o tamanho da cavidade, da função ventricular e número de 

capilares preservado. Estes resultados estão de acordo com resultados encontrados para humanos 

na literatura, e desta forma estes foram estes resultados reforçaram a possibilidade de uso deste 

modelo para o estudo da hipertrofia ventricular fisiológica concêntrica. Este resultados foram 

publicados por Barauna et al., 2007 [176].

Uma vez conhecidos os efeitos promovidos por esse treinamento, e sabendo-se que no 

treinamento de força ocorre sobrecarga pressórica e que em determinadas patologias como na 

hipertensão arterial, a hipertrofia cardíaca é decorrente da mesma sobrecarga com a ativição do 

SRA, nosso próximo estudo foi testar a hipótese de que o SRA, através do receptor de Ang II do 

subtipo 1 (ATI) participe do desenvolvimento da hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento 

físico resistido em ratos Wistar.

Há um grande número de evidências, de que a Ang II produzida localmente no 

miocárdio contribua para o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca em ratos espontaneamente 

hipertensos ou com constrição da aorta. Também tem sido demonstrado que a Ang II estimula a 

síntese protéica e o crescimento celular diretamente em miócitos via receptores ATI [32, 177]. 

Essas evidências mostram a importância desse sistema na hipertrofia cardíaca patológica. Por 

outro lado, não está clara a participação do SRA no desenvolvimento da hipetrofía fisiológica 

como demonstrada pelo treinamento físico de força.
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Grupo TR + SAL: Treinado tratado com NaCl 1%

3.7.2 Protocolo de treinamento dos animais

O protocolo de treinamento foi o mesmo utilizado nos trabalhos anteriores e os animais 

foram adaptados ao sistema de treinamento por 2 semanas e o protocolo de treinamento foi 

realizado por 10 semanas.

Grupo Experimental 2:

Grupo CO: Sedentário Controle

Grupo CO + LOS: Sedentário Controle tratado com Losartan (antagonista dos receptores 

de Ang II do subtipo 1)

Grupo TR: Treinado

Grupo TR + LOS: Treinado tratado com Losartan

Os animais receberam os tratamentos na água de beber desde o início da fase de 

adaptação, assim, quando o protocolo de treinamento iniciou-se, o sistema já estava inibido. Para 

estudarmos o SRA local foi utilizado o tratamento com dieta rica em sal (1% de NaCl na água) 

onde foi inibida a liberação de renina renal e consequentemente de todo o SRA circulante [68, 

69]. Para avaliarmos a participação de um dos receptores de Ang II na hipertrofia desenvolvida 

durante o treinamento físico foi administrado um antagonista do receptor de Ang II do subtipo 1 

(ATI), o Losartan (20 mg/Kg) [70]. Ambas as doses foram escolhidas por já estarem descritas na 

literatura como suficientes para bloquear o SRA sem interferir na pressão arterial. Mesmo assim 

a pressão arterial foi avaliada após o período experimental como será demonstrado na sessão de 

resultados. Entretanto, nós não sabíamos se essas doses interferiríam na pressão arterial 

desenvolvida durante a realização do exercício físico. Para responder essa questão, 12 animais 

foram divididos em três grupos: CO, n=4; Losartan, animais que foram tratados com losartan, 

n=4; e Sal, animais que tiveram adicionado em sua água de beber 1% de NaCl, n=4. Após duas 

semanas de tratamento, a pressão arterial foi registrada durante a realização de uma sessão de 

treinamento, que consistiu em três séries de 12 repetições do movimento no aparato de 

treinamento.
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Todas as metodologia já foram descritas anteriormente.

3.9 Resultados e Discussão

Os resultados a seguir mostram 

treinamento.

As Figuras 9A, 10A el 1A mostram a PA absoluta atingida, respectivamente, na primeira, 

segunda e terceira séries de treinamento. As figuras representam a média da PA antes de iniciar

3.8 Objetivos
Assim, os como objetivos específicos deste estudo foram:

• Determinar o grau de hipertrofia cardíaca induzida pelo TR pela relação do peso do VE 

pelo peso corporal e por Ecocardiograma;

• Determinar a função sistólica e diastólica através do Ecocardiograma;

• Analisar as medidas hemodinâmicas, pressão arterial e freqüência cardíaca, através de 

medida direta nos animais durante a realização de uma sessão de treinamento e após o 

protocolo de TR;

• Verificar a participação do receptor ATI na hipertrofia desenvolvida pelo treinamento 

resistido com a utilização de Losartan (antagonista do receptor de Ang II do subtipo 1, 

ATI).

• Verificar a regulação dos componentes do SRA local na hipertrofia desenvolvida pelo 

treinamento resistido com a utilização de dieta rica em sal (1% de NaCl na água de beber 

para inibir a liberação de renina renal).

• Caracterizar a regulação dos componentes do SRA:

- Quantificar por técnica de Western blotting a Ang II local no coração e os receptores de 

Ang II ATI e AT2.

- Determinar a atividade da ECA circulante e local no coração e ainda determinar a 

atividade da ECA nos rins e pulmão;

- Determinar a atividade da renina plasmática.

• Acompanhar a evolução de 1RM entre os grupos treinados. O RM será utilizado como 

marcador de evolução do treinamento nessa modalidade de treinamento físico.

a pressão arterial (PA) durante uma sessão de
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Figura 9. Resposta aguda da pressão arterial durante a realização da primeira série de 
exercício resistido. A: Valores absolutos de pressão arterial. Painel B: Variação da pressão 
arterial antes de iniciar cada repetição e o pico de pressão atingido em cada repetição. Os dados 
foram analisados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho para medidas repetidas.

cada repetição e o pico pressórico atingido durante a realização de cada uma das 12 repetições. 

Nota-se que não houve diferença entre os grupos, em nenhum momento, durante as três séries. Já 

as Figuras 9B, 10B e 11B mostram o quanto à pressão arterial variou em cada repetição de cada 

uma das três séries entre o período antes de iniciar uma repetição e o pico atingido em cada 

repetição. Mais uma vez não houve diferença entre os grupos em nenhum momento. Além de 

mostrar que as doses não interferiram na pressão arterial desenvolvida durante a realização do 

exercício, as Figuras 9, 10 e 11 comprovam, mais uma vez, a resposta pressórica dessa 

modalidade de treinamento físico em um modelo animal semelhante à encontrada em humanos.



116

A —♦— Co —■— Los —à— Sal

250 n

200 -

150 -

50 -

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B
80 n

60 -

40 -

20 -

0
1 2 3 4 5 8 9 10 1 1

Figura 10. Resposta aguda da pressão arterial durante a realização da segunda série de 
exercício resistido. A: Valores absolutos de pressão arterial. B: Variação da pressão arterial 
antes de iniciar cada repetição e o pico de pressão atingido em cada repetição. Os dados foram 
analisados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho para medidas repetidas.
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Figura 11. Resposta aguda da pressão arterial durante a realização da terceira série de 
exercício resistido. A: Valores absolutos de pressão arterial. B: Variação da pressão arterial 
entre de iniciar cada repetição e o pico de pressão atingido em cada repetição. Os dados foram 
analisados pela análise de variância (ANOVA) de um caminho para medidas repetidas.

Estes resultados iniciais foram importantes para demonstrar que o tratamento com 

losartan e sal, na dose utilizada, não interferem com o pico de pressão arterial desenvolvimento 

durante o treinamento.

3.9.1 Teste de 1 RM

A Figura 12 mostra o crescimento da carga elevada no teste de 1RM nos experimentos 

realizados no início do protocolo, com duas semanas, quatro semanas e ao final das oito semanas 

de treinamento. Observa-se que os três grupos de animais treinados iniciaram o protocolo com 

uma mesma carga e terminaram com cargas semelhantes entre os grupos, mas aproximadamente 

115% maiores do que do início do protocolo. Para todos os grupos, a carga atingida em cada 

teste foi sempre maior que a carga do teste anterior, entretanto, não houve diferença entre os 

grupos para as cargas atingidas em cada teste. Relacionado com o peso corporal, nota-se que os
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326±9344±10 325±11 377±28Frequência Cardíaca (bpm) 341±8 387±11

108±1 106±1 109±3 104£3Pressão Arterial Média (mmHg) 108±2 109±4

3.9.2 Medidas hemodinâmicas

A Tabela 4 mostra os valores da medida direta da PAM e FC após as oito semanas de 

treinamento. Não houve diferença entre os grupos em nenhum dos dois parâmetros. O fato da 

PAM não ter sido menor nos grupos tratados com Losartan ou maior nos grupos tratados com 

Sal confirmam os dados da literatura, que as doses utilizadas não interferem nas variáveis 

hemodinâmicas e conseqüentemente na sobrecarga cardiovascular.

c/>rc
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Resultados estão apresentados como Média ± Erro Padrão. Dados analisados pela análise de 
variância de 2-caminhos com post-hoc de Duncan.

animais iniciaram o protocolo com carga de aproximadamente 2,6 vezes o peso corporal e 

terminaram com aproximadamente 5,5 vezes o peso corporal.

Figura 12. Evolução da carga do teste de 1RM. Os dados foram analisados pela análise de 
variância de 1-caminho para medidas repetidas com post-hoc de Duncan. * p < 0,05 vs o teste 
anterior.

□ 15d
* *

H I
TR TRH.OS TR+SAL

Tabela 4. Pressão Arterial Média e Freqüência Cardíaca após oito semanas de 
treinamento.
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3.9.3 Função ventricular

Medida TR+LOS TR+SALCO CO+LOS CO+SAL TR

FC (bpm) 230+9 245+13 232+12241 ±4 249+10 240+16

1,8710,0521,8110,015

Tabela 5. Freqüência Cardíaca e índices de função sistólica e diastólica obtidos pelo exame 
ecocardiográfico.

Função Diastólica:
Onda E (m/s) 
Onda A (m/s) 
Relação E/A

35,210,8 
71,8+1.4

36+2
71 ±2,5

36,2+1.4 
72,4±1.8

33,4+1,1
67.8+1,5

Função Sistólica:
FEn (%)
FEj (%)

VCF (m/ms)

36,8+1
72,2+1.2

Média ± Erro Padrão. Dados analisados pela análise de variância de 2-caminho com post-hoc de 
Duncan. * p < 0,05 vs CO, TR, CO+LOS e TR+LOS; # p < 0,05 vs CO+SAL

Do ponto de vista clínico, alguns trabalhos já haviam observado uma correlação positiva 

entre a excreção de sódio e a deficiência no enchimento ventricular. Apesar dos nossos 

resultados não terem identificado hipertrofia cardíaca no grupo CO+SAL, outros autores [178] 

descreveram essa disfunção diastólica em ratos que ingeriam NaCl 1% como conseqüência do

32,8+1,8
68,5+2,5

0.0045+3 ,00013.004310,00013.004310.00023.004510,00023.004310.00010.004810.0002

0,57110,012 0,62410,010 0,57210,023 0,57010,017 0,58110,019 0.553+0.013
0,315+0,008 0,348+0,009 0,419+0,015 0,306+0,008 0,32410,012 0,360+0,014

1.79+0.025 1.37+0.027* 1.8710.052 1.79+0.036 1.55+0.048* #

A Tabela 5 resume os resultados da função ventricular analisada pela fração de 

encurtamento, fração de ejeção (ambas são função sistólica) e relação E/A (função diastólica). 

Concomitante ao exame ecocardiográfico, foi feito o registro de eletrocardiograma de maneira a 

garantir a mesma freqüência cardíaca em todos os grupos experimentais. O resultado de 

freqüência cardíaca também está mostrado na Tabela 5 e não foi diferente entre os grupos.

Não houve diferença entre os grupos com relação a função sistólicas, porém, tanto os 

animais que só receberam a dieta salina quando os animais que receberam a dieta associada ao 

treinamento apresentaram menor relação das ondas E/A. Essa relação foi ainda menor no grupo 

CO+SAL em relação ao TR+SAL, o que indica que o TR foi eficaz em prevenir, pelo menos 

parcialmente, essa deficiência diastólica apresentada pela dieta de NaCl 1%.
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3.9.4 Hipertrofia cardíaca

A Figura 13 mostra os valores da massa do VE estimada pelo Ecocardiograma a partir da 

espessura da parede posterior, espessura do septo interventricular e diâmetro da cavidade obtido 

pelo modo M do exame (TABELA 3). A massa do VE foi 12,3% maior no grupo TR em relação 

ao CO; a dieta de NaCl 1% aumentou a massa do VE em 12,6% (CO+SAL x CO); e o 

treinamento associado á dieta de NaCl 1% aumentou a massa do VE em 22,2% (TR+SAL x CO).

Não houve alteração no grupo CO+LOS e o tratamento com losartan inibiu 

completamente o aumento na massa do VE com o treinamento, como demonstrado pelo grupo 

TR+LOS. Analisando separadamente a espessura da parede posterior, do septo e a cavidade, 

somente o grupo TR+SAL mostrou aumento significativo em relação ao controle. O grupo TR e 

o CO+SAL, apesar de aumentarem a massa do VE, não tiveram aumento estatisticamente 

significante, quando as diferentes partes do coração foram analisadas separadamente (TABELA 

3). Ainda, tanto o grupo CO+SAL, quanto o grupo TR+SAL mostraram aumento na espessura 

relativa da parede, o que caracteriza a hipertrofia cardíaca nesses grupos como concêntrica.

Ainda, observamos que mesmo sendo uma hipertrofia cardíaca concêntrica não ocorrem 

mudanças nos marcadores de hipertrofia cardíaca patológica como FNP (fator natriurético atrial) 

e razão a-MCP (miosina de cadeia pesada) pela 0-MCP [98], portanto essa hipertrofia cardíaca é 

caracterizada como fisiológica (resultados não mostrados).

a hipertrofia ocorra por mecanismodesenvolvimento da hipertrofia cardíaca e não que 

compensatório deste déficit.

Esse dado reforça o fato de que possa estar ocorrendo um acúmulo de tecido fibroso no 

coração como sugerido em estudos experimentais que observaram o aumento no mRNA para 

colágeno no VE [179] e aumento na concentração de hidroxiprolina [180]. Dados da literatura 

mostram que a fibrose intersticial difusa interfere no relaxamento ventricular [181],

Apesar desse modelo de exercício físico não melhorar a função diastólica como já 

descrito na literatura [182] e observado nos nossos resultados, o treinamento resistido parece 

reverter parcialmente esse prejuízo de relaxamento induzido pela administração de NaCl 1%, 

como demonstrado pela relação E/A do grupo TR+SAL.

o tratamento com
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TR+SALMedida TR TR+LOSCO+LOS CO+SALCO

Tabela 6. Espessura da Parede Posterior do VE (PPVEDia/PC), do Septo Interventricular 
(SIVEDia/PC) e da Cavidade Ventricular (VEDia/PC) corrigido pelo Peso Corporal.

PPVEDia / PC (cm/Kg) 
SIVEDia / PC (cm/Kg) 
VEDía / PC (cm/Kg) 

ERP

*
* T

llllll
CO CO+LOS CO+SAL TR TR+LOS TR+SAL

Figura 13. Massa do Ventrículo Esquerdo obtida pelo exame Ecocardiográfico. Os dados 
foram analisados pela análise de variância de 2-caminhos compost-hoc de Duncan. * p < 0,05 vs 
grupo CO.

1.9
o>
? 1.6

Média ± Erro Padrão. Dados analisados pela análise de variância de 2-caminhos com post-hoc de 
Duncan. * p < 0,05 vs. grupo CO.

0,34310.011 0,33810.011 0,37610.018 0,36310,008 0,33810,016 0.39410,015*
0,34210.012 0,33910,010 0.37613,019 0,36410,009 0,33910,017 0,39410,014*

1,9510.04 1.9810,06 2,0110.06 2,0410,04 1,9910,03 2,1210.07*
0,35510,017 0,34410.015 0.37310.009* 0,35810.010 0.33910,018 0.37510,024*

Já a Figura 14 mostra que o treinamento resistido induziu aumento na medida direta do 

VE corrigida pelo peso corporal (VE/PC) de 8,5% (TR vs CO) e de 10,6% no grupo treinado que 

recebia a dieta de NaCl 1% (TR+SAL vs CO). Além disso, o tratamento com Losartan inibiu 

totalmente a hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento como demonstrado pelo grupo 

TR+LOS. Nota-se também que não houve diferença entre nenhum dos grupos controle, tratados 

ou não (CO vs CO+LOS vs CO+SAL).
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Figura 15. Atividade da Renina plasmática. Os dados foram analisados pela análise variância 
de 2-caminhos com post-hoc de Duncan. * p < 0,05 vs CO e TR.

3.9.5 Atividade da renina plasmática

Como esperado, o tratamento com Sal inibiu quase que completamente a liberação e a 

atividade da renina plasmática (CO+SAL e TR+SAL vs. CO) e, também como esperado, o 

tratamento com o antagonista dos receptores ATI, Losartan, aumentou muito a atividade da 

renina plasmática (Figura 15).
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Figura 14. Massa ventricular obtida pela relação peso do VE/PC. Os dados foram analisados 
pela análise variância de 2-caminhos com post-hoc de Duncan. * p < 0,05 vs CO, CO+LOS, 
CO+SAL e TR+LOS.
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3.9.6 Atividade da anzima conversora de angiotensina

A Tabela 7 mostra a atividade da ECA no soro, pulmão, coração (VE) e rins. Nenhuma

atividade enzimática entre os grupos no coração. Nos rins e pulmão,

ambos os grupos treinado e sedentário que receberam o tratamento com Losartan, estavam com a

atividade menor em relação a todos os outros grupos.

Tabela 7. Atividade da ECA Sistêmica e Local em diferentes tecidos.

Tecido:

1793242150891451231328017640917888
1350290135729*1555211498CO+LOS 3110714568214714127523
1745756110514715557130852937133956CO+SAL 148158114980
1748543189766152481661TR 4230914457170354±15616
1379356185485*14087111864957218450TR+LOS 196614115603
1748284189242153281534TR+SAL 5504117213&159232123094#

0,05 vs. CO, TR, CO+SAL e TR+SAL; # e & p

3.9.7 Expressão das proteínas do SRA

receptores de Ang II, ATI e AT2, e a expressão local também no coração, do peptídeo Ang II,

nos grupos TR e CO. Os resultados mostraram o aumento de 31% na expressão dos receptores

ATI. Não houve diferença na expressão do AT2 ou na expressão e concentração da Ang II no

coração.

Grupo:
CO

diferença foi encontrada na

os grupos TR+SAL e CO+LOS. Já no soro,

Os dados estão expressos como média ± erro padrão. Dados analisados pela análise de variância 
de 2-caminhos com post-hoc de Duncan. * p 
0.05 vs CO+LOS.

a única diferença estatística foi observada entre

A Figura 16 mostra a expressão local no coração dos dois principais subtipos de

Pulmão Rim Coração Soro
(UF/min/mg/ml) (UF/min/mg/ml) (UF/min/mg/ml) (UF/min/mg/ml) 

1501411109
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A participação do SRA ficou evidenciada pelas respostas de hipertrofia cardíaca dos 

grupos TR+SAL e TR+LOS. A participação do SRA local cardíaco seria a hipótese mais 

plausível, uma vez que a inibição da atividade da renina plasmática (TR+SAL) manteve o grau 

de hipertrofia cardíaca encontrado no grupo TR e foi bloqueada pelo uso do antagonista dos 

receptores ATI (TR+LOS). Existe um grande número de evidências mostrando que a Ang II 

produzida localmente está diretamente envolvida na indução da hipertrofia cardíaca. Inibidores 

da ECA e antagonistas de receptores ATI previnem ou diminuem a hipertrofia cardíaca em 

humanos [183] e reduzem ou causam regressão da hipertrofia cardíaca em modelo experimental 

de coartação da aorta [184], mesmo em doses que não reduzem a pressão arterial [185]. Em 

alguns modelos experimentais, a regressão da hipertrofia cardíaca não está correlacionada com 

reduções na PA ou com a concentração plasmática de Ang II, mas com a redução na 

concentração cardíaca de Ang II [92, 186, 187]. Entretanto, os dados da atividade da ECA e a 

concentração de Ang II local no coração não alterada questionam a participação do SRA local.

O aumento na atividade da ECA cardíaca não seria o fator fundamental para comprovar a 

participação do SRA local na hipertrofia cardíaca, uma vez que a Ang II pode ser formada por 

vias alternativas [188] ou mesmo dentro da célula [189] e ser liberada devido ao estresse 

mecânico sobre os cardiomiócitos [190, 191]. Entretanto, essa hipótese também não parece estar 

ocorrendo, e mais uma vêz porque a concentração de Ang II no coração do grupo TR não está 

alterada em relação ao grupo CO.

[192] questionaram a capacidade da Ang II liberada localmente, em resposta ao 

estiramento, em cultura de cardiómicitos em ativar a via de sinalização intracelular do receptor 

ATI. Apesar de constatarem a liberação de Ang II, os autores demonstraram que a concentração

Figure 16. Efeitos do treinamento resistido sobre a expressão gênica e proteica. A) Efeitos 
do treinamento resistido sobre a expressão gênica do receptor ATI, ECA, e 
Angiotensinogênio (AGT) no ventrículo esquerde de ratos. Quantificação do AGT, ECA e 
ATI, respectivamente (normalizado pelo gene da ciclofilina). B) Efeitos do treinamento de 
resistência sobre a expressão de proteica dos receptores ATI e AT2 no ventrículo esquerdo 
de ratos. Painel superior: quantificação da expressão proteica dos receptors ATI e AT2, 
respectivamente (normalizados pelo gene do GAPDH). Painel inferior: Western blotting 
representative dos receptors ATI e AT2. C) Concentração de Ang II no coração analisada por 
Western blotting (barras da esquerda) e por Imunoreatividade (barras da direita). Resultados 
apresentados como média ± DP de 6 animais em cada grupo. * P < 0.05 vs. grupo CO.
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é muito baixa e não seria capaz de ativar a ERK 1/2, uma das principais vias da sinalização da 

hipertrofia cardíaca do receptor ATI [193]. Segundo esse trabalho, o estiramento de 

cardiomiócitos em cultura aumenta a concentração de 0,7 x 10'12 M para 2,0 x 10'12 M, porém 

somente a partir de concentrações entre 10'" e IO10 são capazes de induzir a fosforilação das 

ERKs 1/2. Ainda, nesse trabalho foi demonstrado também que em cardiomiócitos de 

camundongos sem a expressão do angiotensingênio, o estiramento foi capaz de ativar a ERK 1/2 

tanto em neonatos quanto em adultos. Além disso, os autores ainda demonstraram que a 

hipertrofia cardíaca induzida por sobrecarga pressórica nesses animais foi prevenida com o 

tratamento de antagonista do receptor ATI. Já o estiramento, em células COS-7 com expressão 

aumentada dos receptores ATI, em meio de cultura sem Ang II, ativou essa via. Essa terceira 

hipótese pode explicar nossos resultados, que mostram, portanto, que a hipertrofia cardíaca 

induzida pelo treinamento resistido pode ocorrer através da ativação dos receptores ATI pelo 

estresse mecânico, sem a necessidade do seu ligante Ang II. Essa hipótese é reforçada em nossos 

resultados pelo aumento da expressão proteica dos receptores ATI com o TR.

Apesar de ainda ser muito debatida na literatura a ação dos receptores de Ang II do 

subtipo II (AT2), acredita-se que seus efeitos sejam contrários aos do ATI e, portanto, esses 

seriam anti-hipertróficos. Uma diminuição da sua expressão no coração do grupo TR também 

poderia explicar a hipertrofia cardíaca encontrada, entretanto isso não foi observado.

Assim, poderiamos resumir os principais resultados encontrados nesta parte do estudo 

dizendo que treinamento resistido induziu hipertrofia cardíaca sem alterações na função 

ventricular. A hipertrofia cardíaca foi prevenida pelo uso do antagonista do receptor ATI 

(Losartan) e foi observado um aumento de 31% na expressão protéica dos receptores ATI com o 

treinamento. Todos os outros componentes do sistema estudados como, por exemplo, a 

expressão protéica dos receptores AT2, da Ang II cardíaca, a atividade da ECA em diversos 

tecidos e da renina plasmática não se modificaram com o treinamento. Além disso, essa 

hipertrofia cardíaca não foi alterada pela administração de NaCl 1%, dose suficiente para inibir 

quase que totalmente a atividade da renina circulante, sugerindo que o mecanismo de regulação 

da hipertrofia cardíaca seja local e não sistêmico.

Esses resultados sugerem que o receptor ATI participa da hipertrofia cardíaca induzida 

pelo treinamento resistido sem a necessidade da presença da angiotensina II. Um possível
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com

mecanismo seria 

cardiomiócitos.

Em conclusão, os resultados mostraram que:

O protocolo de treinamento resistido utilizado foi eficiente em induzir adaptações no 

músculo cardíaco, como sugerido pelo resultado de hipertrofia cardíaca analisada pela relação 

peso do VE/PC.

A utilização do antagonista do receptor ATI (Losartan) inibiu a hipertrofia cardíaca, 

aumentou a atividade da renina plasmática e diminuiu a atividade da ECA circulante;

A administração de NaCl 1% manteve a hipertrofia cardíaca nos animais treinados 

mesmo com a inibição da renina plasmática;

Não houve alteração nos componentes do SRA, que foram estudados, nos animais do 

grupo treinado (atividade da renina, atividade da ECA, expressão cardíaca de AT2 e Ang II), 

exceto o aumento observado na expressão do receptor ATI.

Portanto, os resultados mostram que o TR levou ao desenvolvimento de hipertrofia 

cardíaca com a participação dos receptores ATI, possivelmente devido ao estresse mecânico 

sobre os cardiomiócitos e não pela participação dos componentes circulantes do SRA. Estes 

resultados foram publicados por Barauna et al., 2008 [98].

Uma vez que, os resultados mostraram a participação dos receptores ATI na hipertrofia 

cardíaca induzida pelo treinamento resistido, a qual não apresenta características patológicas, 

nosso próximo objetivo foi investigar qual a via de sinalização intracelular que está sendo ativa 

pelo receptor ATI nesta hipetrofia.

Um dos pontos fundamentais a ser atingido para o desenvolvimento da hipertrofia nos 

cardiomiócitos é o balanço positivo entre a síntese e a degradação de proteínas sarcoméricas. 

Esses mecanismos iniciam através de sinais bioquímicos que são mediados por receptores, canais 

iônicos ou por proteínas ancoradas na membrana, como as integrinas. De forma geral, receptores 

do tipo tirosina quinase são associados com a hipertrofia cardíaca fisiológica, enquanto, 

receptores acoplados a proteína G estão relacionados com a hipertrofia patológica [194, 195]. O 

receptor ATI é um receptor acoplado a proteína G, entretanto observamos com esse treinamento 

uma hipertrofia cardíaca fisiológica [98].

a ativação direta dos receptores ATI pelo estiramento mecânico dos
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Vários estudos têm sido conduzidos utilizando o treinamento físico aeróbio para mostrar a 

importância da via do receptor de tirosina quinase, o qual leva ativação da via PI3K-Akt-mTOR 

no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca fisiológica [196-198], No entanto, ainda não estão 

bem descritos os mecanismos de sinalização celular da hipertrofia cardíaca induzida pelo 

treinamento físico de força, quando relacionados com a participação do receptor ATI o qual está, 

classicamente, envolvido com a hipertrofia cardíaca patológica.

Assim, na sequência deste estudo, examinamos as prováveis vias de sinalização celular 

envolvida com a hipertrofia cardíaca fisiológica, como a via da PI3K-Akt-mTOR e o 

envolvimento do receptor ATI nesta via. Resultados da literatura mostram uma relação da via 

fisiológica de hipertrofia PI3K-Akt-mTOR com o receptor ATI [199]. Os autores observaram 

que a Ang II foi responsável por aumentar a atividade da PI3-K e a fosforilação da AKT, a qual 

foi bloqueada pelo wortmannin um inibidor da PI3-K, o mesmo acontecendo com o bloqueio do 

receptor ATI pelo valsartan, o qual também diminui a ativação da PI3-K/AKT pela Ang II. 

Através de diversos experimentos foi mostrado que algumas isoformas de PK.Cs, as quais podem 

ser ativadas pelo receptor ATI, também são capazes de, independentemente da PI3-K, ativar a 

mTOR via PKC/c-Raf/MEK/ERK [200].

Além da via da PI3K-Akt-mTOR outras vias que podem ser ativadas pelo receptor ATI e 

estar envolvida com a hipertrofia cardíaca fisiológica provocada pelo treinamento de força é a via 

das MAPKs, uma classe de proteínas classificadas em três categorias, a família da c-Jun NH2- 

terminal kinase (JNK), a família da quinase regulada extracelularmente (ERK) e a família da p38. 

Essas proteínas são conhecidas por participarem da ativação de determinados fatores de 

transcrição responsáveis por numerosos processos fisiológicos tais como proliferação, 

diferenciação, inflamação, apoptose e hipertrofia [201]. Atualmente, não se sabe se existe relação 

direta da JNK, ERK e p38 nas adaptações provocadas pelo exercício físico ou em situações 

patológicas. Contudo, algumas evidências têm mostrado que estas quinases podem ter múltiplas 

funções na regulação gênica em resposta ao exercício físico [202].

3.10 Objetivos
Com isso, nosso objetivo foi estudar as vias celulares relacionadas com o aumento da 

síntese de proteína que são ativas com o exercício físico de força e a participação do receptor
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3.11 Materiais e Métodos

3.11.1 Animais de experimentação

Para esse protocolo experimental foram realizados os seguintes grupos de animais:

• controle (CO, n=6),

• controle losartan (CO Los, n=6),

• exercitado e sacrificado 5 min após o exercício (Exe 5, n=6),

• tratado com losartan, exercitado e sacrificado 5 min após o exercício (Exe 5 Los, n=6),

• exercitado e sacrificado 30 min após o exercício (Exe 30, n=6),

• tratado com losartan, exercitado e sacrificado 30 min após o exercício (Exe 30 Los, n=6).

O losartan (20 mg/Kg) foi colocado na água de beber dos animais com dose que 

sabidamente bloqueia o receptor ATI, sem interferir na pressão arterial [70], durante a semana 

que antecedeu ao protocolo de exercício. Todos os animais foram alojados em gaiolas 

individuais, receberam água e ração própria ad libitum, foram mantidos em ambiente com 

temperatura média de aproximadamente 25°C 

claro/escuro, durante o período do experimento.

3.11.2 Protocolo de exercício físico de força.

Os animais foram adaptados ao aparato de treinamento por 4 dias, Ix/dia, com um dia de 

recuperação entre o terceiro e o quarto dia. Os animais foram colocados no sistema de 

treinamento e adaptados com 4 séries de 12 repetições, com intervalo de Imin e 30s. No dia 

seguinte ao último dia de adaptação foi realizado um teste de 1RM.

Quarenta e oito horas após o teste os animais realizaram a sessão de exercício de força 

com sobrecarga de 80% de 1RM. Após a sessão, cada animal foi anestesiado com éter e 

decapitado, o coração do animal foi retirado e as câmaras separadas em ventrículo esquerdo (VE)

e submetidos a um regime de 12 horas

ATI na ativação dessas vias intracelular em ratos submetidos a uma sessão aguda de exercício de 

força.

Desta forma, verificamos através da expressão protéica, por técnica de Western blotting, a 

fosforilação das MAPKs: ERK, P38, JNK e AKT/mTor após 5 e 30 minutos da realização de um 

protocolo de exercício de força.
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e ventrículo direito (VD) para pesagem e somente o VE foi colocado em solução tampão, 

homogeneizado e adequadamente armazenadas em freezer (-20°C) para posterior análise.

3.11.3 Análise da expressão protéica

As amostras coletadas foram imediatamente homogeneizadas em tampão de extração 

contendo um coquitel de inibidores de angiotensinases e proteases (Trisma base lOOmM, SDS 

10%, para-hidroximercuriobenzoato (p-OHHgBz) ImM; fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) 

ImM; pepstatina A ImM; orto-fenantrolina 30mM e ácido etilendinitrolotetracético (EDTA) 

lOmM) e colocadas em banho a 100°C por 10 min. As amostras foram mantidas no gelo e 

centrifugadas (3.000 rpm X 10 min) e mantidas a -20 °C. Os homogenatos foram centrifugados 

por 40 min, a 12.000 rpm, a 4°C. O sobrenadante foi retirado, diluído em tampão Laemmli na 

proporção de 1:4 e aquecidos em água fervente por 5 min [203] para ser posteriormente 

submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 8%) no aparelho para minigel 

(Mini-Protean).

A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente para uma membrana 

de nitrocelulose utilizando-se um aparelho da Bio-Rad por aproximadamente 2h sob 120 volts 

[204]. As membranas foram bloqueadas pela incubação com 10 ml de solução bloqueadora (leite 

desnatado Molico 5%, Tris lOmM, NaCl 150 mM e Tween 20 0,02%) a 4°C overnight ou por 2h 

na temperatura ambiente. Estas membranas foram posteriormente incubadas a 4°C com o 

anticorpo para AKT total e AKT fosforilada, mTOR total e mTOR fosforilada, ERK total e ERK 

fosforilada, P38 total e P38 fosforilada, JNK total e JNK fosforilada (abcam) (1:1000) diluído em 

solução bloqueadora (leite desnatado Molico 3%, Tris lOmM, NaCl 150 mM e Tween 20 0,02%).

A seguir, as membranas foram lavadas três vezes por dez minutos com solução basal. As 

bandas existentes nas membranas incubadas foram visualizadas através do uso do Kit para 

detecção por quimioluminescência. O método de quimioluminescência consiste nos seguintes 

passos: após incubação da membrana com o anticorpo primário, a membrana foi novamente 

incubada por Ih com o anticorpo secundário anti-raòò/7 marcado com HRP (horseradish 

peroxidase) em solução bloqueadora (1:2000). A seguir, as membranas foram lavadas novamente 

três vezes com solução basal e incubadas com 1 ml de cada um dos dois reagentes do kit por 1 

minuto, e a seguir os filmes de raio-X foram expostos às membranas. Esta exposição pode durar
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3.11.4 Análise estatística

A comparação entre os grupos foi feita pela ANOVA two-way. O teste de pos hoc de 

Duncan foi usado para comparação entre as medias, quando foram observadas mudanças 

significante com ANOVA. Foi adotado para todos os experimentos um p< 0,05 de significância. 

Todos os resultados estão apresentados na forma de média ± desvio padrão.

entre 30 segundos e dois minutos. Para quantificar a intensidade das bandas nas auto-radiografias, 

as figuras escaneadas foram analisadas utilizando o programa de análise de densitometria óptica 

Scion Image, fornecido gratuitamente pela NIH (USA) via internet.

3.12 Resultados e Discussão
A Figura 17 demonstra o resultado da fosforilação da proteína AKT(Ser473) no ventrículo 

esquerdo de ratos. No grupo Exe 5 e Exe 30 houve um aumento de 62,6% e 62,4% na 

fosforilação da proteína AKT, quando comparado ao grupo controle, respectivamente, sendo este 

efeito bloqueado pelo losartana no grupo Exe 5 Los (60,6 %) e Exe 30 Los (78,5%). Estes 

resultados monstram que o receptor ATI desempenha uma importante função na ativação da 

AKT após uma sessão de exercício de força (Figura 17 A-B, P < 0,05).
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grupo Exe 30, quando comparado com o grupo controle (Figura 18 A-B, P < 0,05), sendo 

observada uma diferença na fosforilaçào da mTOR entre o grupo Exe 30 e o grupo Exe 30 Los 

(67,8%), indicando que o receptor ATI participa da ativação da AKT/mTOR após uma sessão de

Figura 17. A. Bandas representativas do Western blotting das proteínas totais e fosforilada. 
Con, controle; Exe 5, exercitado e sacrificado 5 minutos após o exercício; Exe 30, exercitado e 
sacrificado 30 minutos após o exercício; con Los, controle Losartana; Exe 5 Los, tratado com 
losartana, exercitado e sacrificado 5 minutos após o exercício; Exe 30 Los, tratado com losartana, 
exercitado e sacrificado 30 minutos após o exercício B. Efeito de uma sessão de exercício de 
força na fosforilaçaõ da AKT(Ser473) no VE (normalizados pela proteína total). Dados estão 
expressos como média ± desvio padrão, com 6 animais em cada grupo. *P < 0,05 vs. grupos cont 
ou cont los. #P < 0,05 vs. grupos Exe 5 ou Exe 30 Los.
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Com relação a proteína ERK 1/2, somente no grupo Tre 30 ocorreu aumento de 39% na 

fosforilação desta proteína comparada ao grupo controle, além de uma diferença de 39% deste 

grupo em relação ao grupo Tre Los 30. Ainda, ocorreu um aumento de 55% na fosforilação da 

proteína P38 em relação ao controle no grupo Tre 5.

Assim, resumidamente os resultados mostraram que no grupo Tre 5 ocorreu um aumento 

na fosforilação da proteína AKT e da P38 em relação ao controle. Já no grupo Tre 30 

ocorreu um aumento significativo na fosforilação da AKT e ERK 1/2 em relação ao grupo

Con 
|
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Figura 18. A. Bandas representativas do Western bloting das proteínas totais e fosforilada. 
Con, controle; Exe 5, exercitado e sacrificado 5 minutos após o exercício; Exe 30, exercitado e 
sacrificado 30 minutos após o exercício; Con Los, controle Losartana; Exe 5 Los, tratado com 
losartana, exercitado e sacrificado 5 minutos após o exercício; Exe 30 Los, tratado com losartana, 
exercitado e sacrificado 30 minutos após o exercício B. Efeito de uma sessão de exercício de 
força na fosforilação da mTor no VE (normalizados pela proteína total). Dados estão 
expressos como média ± desvio padrão, com 6 animais em cada grupo. *P < 0,05 vs. grupos cont 
ou cont los. #P < 0,05 vs. grupos Exe 5 ou Exe 30 Los.
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controle e ao grupo Tre 30 Los. A proteína mTOR teve a fosforilação aumentada somente no 

grupo Tre 30 em relação ao grupo controle. Para a proteína JNK não foi observada nenhuma 

diferença significativa entre os grupos.

Assim, estes resultados demonstrou que uma sessão de exercício de força foi capaz de 

ativar AKT, mTOR e ERK 1/2 no coração dos animais. O bloqueio do receptor ATI por 

losartan foi capaz de inibir a ativação destas proteínas. Assim, podemos concluir que o receptor 

ATI tem uma participação na transdução para ativação da via AKT, mTOR e ERK 1/2 após 

uma sessão de exercício de força. Ainda, esta via de sinalização pode ser uma das vias 

responsáveis pelo desenvolvimento da hipertrofia cardíaca com o treinamento de força, uma vez 

que conforme observado anteriormente, o aumento da expressão protéica do receptor ATI no 

coração foi bloqueado pelo uso de losartan, em animais treinados por 2 meses. Estes resultados 

estão sendo submetidos para publicação Melo, SFS, 2010.

Desta forma, neste Estudo 3 podemos concluir que o treinamento fisico resistido ou de 

força em ratos Wistar leva ao desenvolvimento de hipetrofia cardíaca fisiológica (sem 

marcadores patológicos de hipertrofia) concêntrica. Essa hipetrofia foi acompanhada de aumento 

no diâmetro dos cardiomiócito, e com o tamanho da câmara cardíaca e função ventricular 

preservadas, analisadas pelo ecocardiograma. A hipertrofia foi dependente da ativação dos 

receptores ATI e sem o aumento de Ang II. Assim, estes resultados apontam para que o 

mecanismo de ativação dos receptores ATI seja pelo estresse mecânico sobre os cardiomiócitos, 

ativando a via de sinalização AKT-PI3K-mTor e ERK1/2 levando ao aumento de síntese 

protéica.
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Estudo 5.

Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a angiogênese na hipertensão arterial.

Parte 2. Participação do SRA-Aldosterona em Patologias Cardiovasculares: 

efeitos do treinamento físico aeróbio.

- Carmo ECC, Fernandes T, Koike D, Silva Junior ND, Mattos KC, Rosa KT, Barretti DLM, 

Melo SFS, Wichi RB, Irigoyen MC, Oliveira EM. Anabolic steroid plus exercise training: 

increase Renin Angiotensin Aldosterone System and inflammatory markers. Submetido para 

publicação, J Cell Mol Cardiol, 2010.

- Roque FR, De Angelis K, Soei UPR, Coelho MA, Irigoyen MC, Sarkis JJF, Oliveira EM. 

Chronic use of anabolic steroid associated with aerobic exercise training impairs coronary blood 

flow in normotensive rats. Am J Physiol. Heart Circ Physiol, 2010.

- Rocha FL, Carmo EC, Roque FR, Hashimoto NY, Rossoni LV, Frimm C, Anéas I, Negrão CE, 

Krieger JE e Oliveira EM. Anabolic Steroids Induce Cardiac Renin-Angiotensin System and 

Impair the Beneficiai Effects of Aerobic Training in Rats. Am J Physiol. Heart Circ Physiol 293: 

H3575-H3583, 2007.

- Soei UPR, Redondo FRR, Fernandes T, De Angelis K, Irigoyen MC, Coelho M, Oliveira EM. 

Esteróides anabolizantes inibem a angiogênese induzida pelo treinamento físico de natação em 

músculo sóleo de ratos normotensos. Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte, v.23, n.3, p. 195-209, jul./set. 

2009.

Estudo 4.

Efeitos dos Esteróides Anabolizantes associados ao treinamento físico sobre o SRA-Aldosterona 

cardíaco e fluxo sanguíneo foi demonstrada pelos seguintes estudos:
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- Fernandes T e Oliveira EM. Efeito do treinamento físico aeróbio sobre as células progenitoras 

endoteliais derivadas da medula óssea em ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Artigo em 

preparação.

4. Estudo 4: Efeitos dos Esteróides Anabolizantes associados ao treinamento 

físico sobre o SRA-Aldosterona cardíaco e fluxo sanguíneo.

Esteróides são hormônios produzidos pelo córtex da supra-renal, ou pelas gônadas, os 

quais são responsáveis por diversas funções no organismo, tais como controle metabólico ou de 

características sexuais. Os esteróides anabolizantes (EA) são drogas sintéticas derivadas da 

testosterona, muito utilizados na clínica médica, mas também no meio esportivo devido à suas 

propriedades anabólicas, as quais são maximizadas nestas substâncias [205, 206].

Na clínica médica são usadas em doses terapêuticas para o tratamento de doenças como 

anemias por estimularem a eritropoiese [207], no tratamento de atrofia muscular, uma vez que 

melhoram o balanço nitrogenado em estados catabólicos [208], no hipogonadismo masculino 

[209] e osteoporose [205]. No entanto, essas drogas estão sendo usadas de maneira indiscriminada 

em doses elevadas por muitos atletas e praticantes de atividade física com a intenção de aumentar 

a realização de trabalho físico ou melhorar o desempenho atlético [210], uma vez que seus 

componentes atuam sobre o anabolismo protéico, contribuindo para o aumento da força, potência, 

massa muscular e também auxiliam na redução da gordura corporal [206, 211]. Além disso, 

também foi relatado que os EA exercem influência sobre o sistema nervoso central, levando os 

indivíduos a suportarem maior carga de treinamento físico [153, 212], diminuem a ação catabólica 

dos corticosteróides [213] e melhoram a função muscular aumentando a síntese protéica [214, 

215].

No entanto, os efeitos adversos dessas drogas vêm sendo estudados ao longo dos anos em 

diversos sistemas do organismo, e tem sido demonstrado que doses em excesso podem trazer 

diversos efeitos colaterais, prejudiciais ao organismo [216-218]. Segundo WILSON (1988) [219], 

esses efeitos estão relacionados a tumores no fígado, devido alterações bioquímicas no tecido 

hepático, sobrecarga renal, devido a retenção hídrica, câncer de próstata e efeitos masculinizantes
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em mulheres promovidos pelo engrossamento da voz e aumento de pelos faciais, dentre outros. 

Contudo, destacam-se principalmente as alterações relacionadas a estrutura e função do sistema 

cardiovascular [153, 220].

Tem sido relatado que a associação de exercício físico e EA podem resultar em alterações 

no funcionamento do sistema cardiovascular [217, 220-222], apesar de um número reduzido de 

estudos não encontrarem modificações funcionais ou estruturais no sistema [223, 224]. A maioria 

dos estudos demonstrou que esta associação pode levar a prejuízos tanto estruturais como 

funcionais sobre este sistema [221, 222, 225-227]. Estes prejuízos estão relacionados com 

alteração no perfil lipídico, promovido por elevação nos níveis de LDL colesterol e diminuição 

dos níveis de HDL colesterol, possibilitando o desenvolvimento de aterosclerose, presença de 

arritmias cardíacas, causadas por distúrbio de condução decorrente de alterações no sistema 

nervoso autônomo, formação de trombose arterial, aumento dos níveis pressóricos, diminuição na 

função ventricular esquerda, aumento da massa cardíaca (hipertrofia cardíaca), insuficiência 

cardíaca, etc.

Assim, uma das alterações importantes e que deve ser melhor compreendida no sistema 

cardiovascular, é o provável desenvolvimento de hipertrofia cardíaca, que é uma modificação 

estrutural da musculatura cardíaca e que pode ocorrer pela interação entre os EA e exercício físico. 

Quanto a esta alteração os estudos são controversos, pois enquanto alguns estudos relatam a 

redução do peso do VE e não observam hipertrofia cardíaca em decorrência da associação de EA 

com treinamento aeróbio [221, 228-230]), outros estudos demonstram aumento da massa 

ventricular esquerda [231] e aumento da espessura do septo e parede ventricular em atletas e 

animais experimentais submetidos ao tratamento com EA e treinamento físico [222]. Estas 

divergências podem ocorrer devido às diferenças nos tipos de drogas e nas dosagens utilizadas e 

aos diferentes regimes e condições de treinamento físico empregados.

Existem, entretanto, alguns estudos histológicos sobre a ultraestrutura miocárdica, com EA 

exercício físico, onde foi observada lesão ultraestrutural similar àquelas encontradas durante a 

insuficiência cardíaca crônica e sobrecarga de pressão crônica (estenose aórtica) Porém, os 

mecanismos responsáveis pelas respostas ligadas ao remodelamento cardíaco devido ao uso de EA 

associados com o treinamento físico, ainda não estão bem elucidados. Também não parece muito
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4.1 Materiais e Métodos

Treinados: 42

Os animais foram mantidos em gaiolas, separados por grupos (sedentários e treinados), 

em biotério com temperatura ambiente entre 22-24°C e com luz controlada em ciclo de 12 horas

Grupo TC- Treinado controle (n=7)

Grupo TA- Treinado Anabolizante (n=7)

Grupo TALos- TA tratado com Los (n=7)

4.1.1 Protocolo experimental

Os animais foram divididos em 6 grupos, sendo dois grupo sedentários e dois treinados, os 

quais foram treinados em dois diferentes tempos, conforme descrição abaixo:

Sedentários: 42

Grupo SC- Sedentário controle (n=7)

Grupo SA- Sedentário Anabolizante (n=7)

Grupo SALos-SA tratado com Losartan (n=7)

claro o quanto o processo hipertrófico induzido por esteróide anabolizante estaria afetando a 

função ventricular.

Em casos de hipertrofia cardíaca induzida por situações patológicas, como por exemplo, 

aumento da sobrecarga pressórica, na hipertensão arterial, ou estenose aórtica, foi demonstrado 

que havia uma maior formação de colágeno com aumento da fibrose cardíaca, resultando em 

disfunção ventricular [232]. E tem sido relatado que o SRA local, especialmente através da 

angiotensina II, exerce um importante papel na fisiopatogênese da hipertrofia cardíaca, levando a 

hipertrofia de cardiomiócitos e a fibrose miocárdica [35]. Conforme já mencionamos 

anteriormente, estudos prévios mostram que o SRA cardíaco é ativado na hipertrofia cardíaca 

patológica resultante de sobrecarga pressórica e insuficiência cardíaca [233].

Uma vez que este sistema atua no controle e funcionamento do sistema cardiovascular e 

todos os seus componentes são expressos no miocárdio, o objetivo deste estudo inicial foi avaliar 

os efeitos do treinamento físico aeróbio, dos esteróides anabolizantes, bem como a combinação de 

ambos, sobre a hipertrofia cardíaca e função ventricular. Avaliar a participação do SRA sobre o 

processo de hipertrofia cardíaca e a possibilidade de aumento na deposição de colágeno no 

miocárdio, influenciando nos índices de função ventricular.

Para isso realizamos a sequência de experimentos abaixo descritas.



139

Os métodos utilizados nestes estudos foram:

- As medidas hemodinâmicas foram avaliadas:

Medida direta da PA (mmHg) e FC (bpm) por cateterismo da carótida 

Avaliação dos índices de função ventricular por caterismo do VE

a) Pressão Diastólica Inicial de VE (PDI) (mmHg)

b) Pressão Diastólica Final de VE (PDF) (mmHg)

c) Derivada de contração do VE (dP/dt positiva) (mmHg/seg)

4.1.2 Treinamento dos animais

O treinamento físico realizado foi o mesmo descrito anteriormente como Protocolo 1 

(Pl), foi realizado 5 vezes por semana, durante 10 semanas, com duração de 60 minutos, e 

aumento gradual da sobrecarga de trabalho (peso na cauda - % do peso corporal) até se atingir 5% 

do peso corporal em um sistema de natação com a água aquecida a 30-32°C. Este protocolo é 

caracterizado como treinamento de baixa intensidade e longa duração, sendo efetivo na promoção 

de adaptações cardiovasculares e no aumento da capacidade oxidativa muscular [67].

Após 10 semanas de treinamento foram realizadas as medidas hemodinâmicas, os animais 

foram sacrificados e amostras de tecidos, soro e plasma eram adequadamente coletadas e 

armazenadas em freezer (-80 °C) até serem analisadas. Essas amostras foram utilizadas para o 

estudo do SRA.

(claro-escuro). Água e comida foram administradas ad libitum. Os ratos eram identificados e 

pesados semanalmente.

Os animais tratados com EA eram tratados no período da tarde duas vezes por semana, 

com injeção subcutânea, do esteróide androgênico decanoato de nandrolona (Deca-durabolin), na 

dose de 5 mg/Kg em cada aplicação, totalizando lOmg/Kg/semana. Os animais controle 

receberam somente o veículo oleoso (óleo vegetal). A dosagem administrada neste estudo 

equivale a utilizada por usuários abusivos destas substâncias, sendo equivalente a 700mg/semana 

em um indivíduo com 70 Kg, o que representa o equivalente a 100 vezes a dosagem terapêutica 

[234].

Para avaliarmos a participação do SRA na hipertrofia cardíaca foi administrado um 

antagonista do receptor de Ang II do subtipo 1 (ATI), o Losartan (20 mg/Kg/dia) [70].
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d) Derivada de relaxamento do VE ( dP/dt negativa) (mmHg/seg)

- Avaliação do Sistema Renina-Angiotensina:

Foi avaliado pela inibição do SRA com o antagonista do receptor ATI - Losartan

a) Determinação da Atividade da Renina Plasmática -técnica de radioimunoensaio.

b) Determinação da Atividade da ECA no coração e no soro -medida fluorimétrica.

c) Determinação da Expressão do Gene da ECA -técnica de Real Time PCR (RT-PCR).

d) Quantificação da Ang II - Método himunoistoquímica e Elisa.

- Hipertrofia Cardíaca foi avaliada:

a) Análise morfológica - índice de hipertrofia cardíaca 

peso úmido (VE+VD)/peso corporal) (mg/g).

b) Análise morfométrica - técnicas histológicas.

hipertrofia do cardiomiócito - diâmetro de miócitos (pM)

- Quantificação do Colágeno Cardíaco foi avaliada por:

a) Quantificação da fração do volume de colágeno Intersticial (FVC) para avaliação da fibrose 

cardíaca - Técnica Histológica.

b) Dosagem da Hidroxiprolina para quantificação proteica do colágeno total - Método Bioquímico

c) Determinação da Expressão Relativa do Gene do Colágeno Tipo I e III - Técnica de Real 

Time PCR (RT-PCR)

4.1.3 Avaliação hemodinâmica e da função ventricular

Esta análise foi realizada em colaboração com a Profa. Luciana Venturini, do Departamento 

de Fisiologia do ICB-USP.

Para realização do cateterismo do ventrículo esquerdo os animais foram anestesiados com 

ketamina/ xilazina/ acetopromazina (0,7/ 0,2/ 0,1 v/v; 0,06 ml/kg, I.M.) e, foram mantidos em 

respiração espontânea. Após perda completa dos reflexos de dor, foi realizada uma incisão 

mediana na região ventral do pescoço, com afastamento da musculatura e, dissecção seguida de 

isolamento da artéria carótida direita. A artéria carótida direita foi ligada com um fio de algodão
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4.1.5 Amostras de soro e tecidos

4.1.4 Medida direta da pressão arterial e da freqüência cardíaca 

Conforme metodologia descrita anteriormente.

Os registros hemodinâmicos foram realizados com os animais anestesiados e após a 

realização o catéter foi posicionado na artéria carótida, firmemente amarrado e, as partes mais 

proximais foram exteriorizadas, através do tecido subcutâneo, no dorso do animal onde foram 

fixados com sutura para realização das medidas arteriais.

em sua porção cefálica e um catéter de polietileno (PE-50), preenchido com salina heparinizada 

(lOOU/ml), foi introduzido em direção a aorta. Em seguida, o registro direto da pressão arterial 

pulsátil foi realizado através da conexão da cânula arterial ao transdutor de pressão (Gould 

P23.XL) acoplado ao pré-amplificador (Carrier Gould). Após a estabilização do sinal de pressão 

arterial e freqüência cardíaca o catéter foi introduzido em direção ao ventrículo esquerdo, sendo 

em seguida posicionado nesta câmara para a realização dos registros hemodinâmicos.

Os registros foram realizados em um polígrafo (Gould, TA 8000, 8 canais, Cleveland, OH, 

USA) e, foram registrados os parâmetros de pressão sistólica do VE (PSVE), pressão diastólica 

inicial (PDi) e pressão diastólica final (PDf) do ventrículo esquerdo, assim como as primeiras 

derivadas temporais positiva (dP/dt +) e negativa (dP/dt -). As derivadas temporais foram 

determinadas através de uma função diferencial realizada por um pré-amplificador (differentiador 

Gould) que primeiramente captava os sinais das pressões sistólica e diastólica do ventrículo 

esquerdo e, em seguida os diferenciava em dP/dt positiva, equivalente a rampa de subida de 

desenvolvimento de pressão e, dP/dt negativa, equivalente a rampa de decremento da pressão 

ventricular.

e oAo final do protocolo os animais foram decapitados e o sangue coletado sem 

anticoagulante para dosagem da ECA, e com EDTA 7,5% (50 pl/ml de sangue) para dosagem da 

renina plasmática. As amostras eram mantidas no gelo e rapidamente centrifugadas (3.000 rpm X 

10 min) e mantidas a -20 °C. Os tecidos coletados foram rapidamente congelados em nitrogênio 

líquido e mantidos congelados em freezer a -70°C até serem feitas as análises bioquímicas e 

moleculares.
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4.1.8 Dosagem de hidroxiprolina

A concentração de hidroxiprolina (OH-Pro) foi determinada a partir da homogeinização do 

tecido cardíaco, conforme descrito por Bergman I and Loxley R, 1970 [236]. O material estocado

4.1.6 Morfologia cardíaca

Conforme metodologia descrita anteriormente.

4.1.7 Morfometria cardíaca

Outro protocolo foi realizado e outro grupo de animais foi treinado com o mesmo número 

de ratos em cada grupo, para realização das análises morfométricas. O coração foi fixado em 

formaldeído 6% e após a inclusão em parafina foram realizados cortes histológicos de 7 pm de 

espessura, na posição da base do músculo papilar. Para verificação do diâmetro dos miócitos, os 

corações foram corados com hematoxilina e eosina (HE) para visualização das estruturas celulares. 

Dois cortes para cada animal foram selecionados aleatoriamente para visualização em microscópio 

óptico, utilizando objetiva de imersão com aumento de 400x. Os miócitos selecionados para 

determinação do diâmetro deviam apresentar núcleo bem visível e membrana celular intacta. A 

imagem do cardiomiócito foi obtida na tela do computador e o diâmetro transversal de cada 

cardiomiócito isolado foi traçado manualmente utilizando-se o mouse do computador. A linha 

traçada atravessava o centro do núcleo do miócito e com a imagem digitalizada o computador 

calculava a área traçada. Através de um programa comercial (Quantimet 500, Cambridge 

Instruments) foram determinados aproximadamente 20 campos visuais para cada corte histológico.

Para quantificação do colágeno cardíaco os corações foram corados com picrosirius red 

[235]. A fibrose miocárdica foi determinada sob aumento microscópico de 20 vezes e luz 

polarizada. Este esperimentos foram realizados em colaboração com o Laboratório do Dr. Clóvis 

Frimm na Faculdade de Medicina da USP.

A fração de volume do colágeno (FVC) foi calculada pela razão percentual da área do 

tecido miocárdico corado positivamente para as fibras colágenas (quantidade absoluta de 

colágeno) e a área total do tecido miocárdico em cada região ventricular examinada (quantidade 

absoluta de colágeno e miócitos), campo a campo. Um número de 15 a 20 campos foram 

examinados na amostra de cada um dos animais.
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4.1.10 Medida da atividade da renina plasmática (ARP)

Conforme metodologia descrita anteriormente.

a - 20 C era descongelado à temperatura ambiente e hidrolizado com 1 ml de ácido clorídrico 8N, 

em estufa a 115 C por um período de 16-18 horas. Após, procedeu-se a neutralização do material, 

a qual foi realizada pela adição progressiva de hidróxido de sódio (NaOH), para oxidação do anel 

da OH-Pro. Na sequência foi utilizada uma solução oxidante que era composta de cloramina T e 

tampão de citrato, após a oxidação foi utilizado um reagente de cor, chamado reagente de Ehrlich, 

e a OH-Pro foi determinada espectrofotômetro num comprimento de onda de 558 nm, após Ih na 

temperatura ambiente. A concentração de OH-Pro foi determinada em duplicatas e usada uma 

curva de calibração de 0,5 a 5 pg de 1-hidroxiprolina. Os resultados são apresentados como mg/g 

de OH-Pro. A massa de colágeno foi deteminada multiplicando a quantidade de OH-Pro por 7,46 

R37].

4.1.9 Determinação da atividade da enzima conversora de angiotensina

A atividade da enzima foi determinada em homogeneizados de coração e no soro. A 

dosagem da atividade enzimática foi realizada de acordo com OLIVEIRA et al. (2000) [145]. 

Foram incubados 20 pl de amostra de tecido e 10 pl de soro com 480 pl ou 490 pl de Hip-His-Leu 

(5 mM) por 15 min para soro e por 30 min para os demais tecidos à 37 °C. Após esse tempo a 

reação é paralisada pela adição 1,2 ml de NaOH 0,34 N. O produto da reação, His-Leu, é medido 

fluorimetricamente (365 nm para excitação e 495 nm para emissão) após a adição de 100 pl de 

uma solução de o-phthaldialdehyde (2 % em metanol) cuja reação é interrompida após 10 min com 

a adição de 200 pl de HC1 (3 N) e posterior centrifiigação (3000 rpm, por 10 min., temperatura 

ambiente). Nos brancos (To), o homogeneizado dos tecidos e soro foram adicionados após o 

término da reação com NaOH, com o objetivo de corrigir a fluorescência intrínseca das amostras. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicatas. Em todos os experimentos foram feitas curvas- 

padrão, relacionando intensidade de fluorescência com a quantidade de produto formado (His- 

Leu). Os resultados eram expressos em nMoles His-Leu/ min/mg de proteína para os tecidos ou 

nMoles His-Leu/min/ml para o soro. A proteína era determinada pelo método de Bradford (1976) 

[73] em espectrofotômetro, utilizando como padrão albumina bovina (BSA, Img/ml).
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anti-sense 5'-CTT TgA Cgg AAg CAT

5’-AgA gAg CAT gAC CgA Tgg A-3’ e anti-sense 5’-gAg gTT gCC

4.1.12 Determinação da expressão gênica

A expressão dos genes da ECA, receptores ATI a, AT2 e colágeno do tipo I e do tipo III no 

coração foram determinadas por técnica de Reat Time-PCR, conforme metodologia descrita 

anteriormente.

4.1.11 Medida da testosterona plasmática

A determinação da testosterona plasmática será realizada utilizando-se o kit COAT-A- 

COUNT Total Testosterone da Diagnostic Products Corporation (humano).

Os primers utilizados foram:

ACE: sense 5'-CAg gAA CgT ggA ACT Tgg A-3' e

CAC C-3’;

COLlal (Col I) : sense

AgT CTg TTg g-3’;

COL3al(Col III): sense 5’-AAg gTC CAC gAg gTg ACA A-3’ e anti-sense 5’-Agg gCC Tgg 

ACT ACC A AC T-3’;

ATla: sense 5-CAC AAC CCT CCC AgA AAg Tg-3' e anti-sense 5'-Agg gCC ATT TTg TTT 

TTC Tg-3';

AT2: sense 5’-gCT ggg ATT gCC TTA ATg A-3' anti-sense 5’-CTT ggT CACA ggg TAA TTC 

Tg-3’.

4.1.13 Immunohistoquímica

Ang II foi determinada por técnica de imunoistoquímica no tecido cardíaco no grupos 

SC, SA, TC e TA. O tecido cardiaco foi retirado dos blocos de parafina em xileno e rehidratados 

em etanol. A imunoreatividade foi obtida por incubação dos cortes histológicos com tampão 

citrate 0,01 M, pH 6,0, e aquecidos por 5 min em forno de micro ondas. A presence da Ang II foi 

avaliada no VE usando um anticorpo anti-Ang II rabbit (1:400, Península, Belmont, CA). O 

antígeno foi marcado por fast red dye, e os anticorpos específicos e secundários foram 

estabelecidos como controles positivos e negativos. As imagens foram obtidas com um sistema 

de análise morfométrica de imagens acoplado a um computado (Leica Quantimet 500,
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4.2 Resultados e Discussão

Testosterona Plasmática
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0
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Cambridge, UK). O número de sinais positive nos cardiomiócitos foi avaliada e expressa como 

células imunireativas para Ang II/mm2.
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Figura 1. Níveis plasmáticos de testosterona (ng/dL). Sedentário controle (SC,n=5), sedentário 
anabolizante (SA,n=6), treinado controle (TC,n=5) e treinado anabolizante (TA,n=5). (*) 
Diferença significante entre os grupos que receberam anabolizante, SA e TA,_comparado com os 
grupos controles SC e TC, p<0,05. Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão.

4.2.1 Níveis plasmáticos de testosterona.

A determinação da testosterona plasmática (ng/dL) foi utilizada como um indicativo da 

eficácia do tratamento com anabolizante. Os níveis plasmáticos de testosterona foram superiores 

nos grupos que receberam a droga, SA (85,3±39,3) e TA (102,6±18,3), comparados aos grupos SC 

(13,4±6,5) e TC (20,5±9,9) como apresentado na figura 1.

4.1.14 Análise estatística

Todos os resultados foram analisados por meio da análise de variância de dois fatores 

(ANOVA Two-Way) e as médias comparadas pelo teste de Tukey de múltiplas comparações, 

sendo aceito como valores significativos um p<0,05. Os resultados foram expressos em médias e 

desvio padrão.
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4.2.2 Medidas hemodinâmicas

PAMPADPASFC (bpm)

(mmHg)(mmHg)(mmHg)

SC (n=5) 107 ±597 ±6328 ± 16 116 ± 8

SA (n=5) 107 ±393 ±4299 ±37 119 ± 2

TC (n=5) 103 ± 1188 ± 10118± 14

81 ±5* 95 ±5108 ±6

4.2.3 Peso corporal dos animais

A tabela 2 sumariza os resultados referentes ao peso corporal (PC) inicial e final dos 

animais, gordura intraperitoneal, peso dos ventrículos esquerdo e direito (VE+VD) ao final do 

protocolo e o diâmetro dos cardiomiócitos.

Tabela 1. Efeito do esteróide anabolizante, exercício físico e esteróide anabolizante associado ao 
exercício físico sobre a freqüência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial 
diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM).

268±19 *

286±15 *

A tabela 1 sumariza os resultados de freqüência cardíaca (FC), pressão arterial diastólica 

(PAD), pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial média (PAM), após o protocolo 

experimental. O treinamento físico e o treinamento físico associado com esteróide anabolizante 

promoveram redução da FC em comparação com o grupo controle. Ocorreu também redução da 

PAD no grupo TA comparado ao grupo SC, porém, em relação aos valores de PAS e PAM não 

houve diferença significativa entre os grupos. A redução da FC de repouso é um marcador 

cardiovascular de adaptação ao treinamento físico, ou seja de condicionamento aeróbio.

* P< 0,05: vs

TA (n=5)
Os valores estão expressos em média ± desvio padrão; n= no. de ratos. SC, sedentário controle;
SA, sedentário anabolizante; TC, treinado controle; TA, treinado anabolizante. 
controle.



147

6.7 ±0.22.5 ±0.11.00 ±0.03240 ± 26 2.6 ±0.8396 ±26

6.9 ±0.30.96 ±0.11.2 ±0.7*235 ± 19 354 ±26

7.6 ±0.51.01 ±0.1238 ± 18 1.2 ±0.5*351 ±21

3.1 ±0.10.99 ±0.10.7 ±0.2* +235 ± 20

Os resultados demonstram que o PC inicial dos animais foi igual entre os grupos no início

grupos SA, TC e TA, quando comparados ao grupo SC.

Outro dado interessante foi o menor peso corporal encontrado no grupo treinado e no grupo

que apenas recebeu anabolizante em relação ao grupo controle, este resultado pode ser explicado

pela menor quantidade de gordura intraperitonial encontrada nestes grupos, demonstrando que o

programa de treinamento físico aeróbio empregado foi efetivo para controlar e reduzir os níveis de

gordura corporal e que os esteróides anabolizantes, podem estar levando a redução no tecido

adiposo, provavelmente por promover uma maior atividade metabólica, corroborando com dados

da literatura que demonstram que o aumento de andrógenos promove maior degradação de

triglicerídeos do tecido adiposo [238]. Este resultado também confirma a perda de gordura

corporal observada em atletas que fazem uso destas drogas. Quando foram associados os dois

VE+VD
(g)

VE+VD/PC 
(mg/g)

TC
(n=6)

SC 
(n=6)

SA 
(n=7)

TA
(n=7)

(Inicial) 
PC (g)

(Final) 
PC (g)

Gordura 
Intraperitoneal 

(mg)

Diâmetro 
cardiomiócitos 

00

*# 7.6 ±0.6 *321 ±22 *

2.9 ±0.2 *

2.7 ±0.1 *

do protocolo, porém, no final do protocolo, houve redução significativa do peso corporal nos

Tabela 2 - Efeito do exercício físico, administração de esteróide anabolizante e a combinação de 
ambos sobre o PC inicial e final, gordura intraperitoneal, peso VE+VD, peso VE+VD/PC e 
diâmetro dos cardiomiócitos.

Valores são médis ±DP; n, no de ratos. PC=peso corporal; VE+VD=peso do coração; 
VE+VD/PC=razão entre o peso do coração e o peso corporal. * vs SC, P<0.05; # vs SA e TC, 
P<0.05; + vs SA, P<0.05.



148

2A

40 1

30

20 '

10 '

%
0

TC TASA
2B

25

20

15

10

5 *

0
SA TA TALSAL

*
_L

*

* #
T

Figura 2. Efeitos do tratamento EA, treinamento físico e do tratamento com losartan sobre 
a hipertrofia cardíaca. Os resultados estão apresentados em percentual do Peso do Ventrículo

tratamentos EA mais treinamento físico a redução da gordura intraperitonial foi ainda maior em 

comparação com o grupo controle, porém não foi uma redução significativa em comparação com o 

grupo treinado e com o grupo que apenas recebeu o esteróide.
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4.2.4 Hipertrofia cardíaca

Os resultados apresentados na figura 2, mostram na figura 2A % de hipertrofia e na figura 

2B o % de inibição com o uso do antagonista dos receptores AT 1 o losartan.

r
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4.2.5 Características do colágeno cardíaco

O colágeno é uma parte integral da matriz extracelular do coração, e o remodelamento do 

colágeno miocárdio inclui acúmulo ou degradação anormal no tecido.

Fatores hemodinâmicos ou locais podem estar envolvidos no desequilíbrio entre o 

crescimento dos cardiomiócitos e o turnover do colágeno cardíaco. As fibras de colágeno do tipo 

I e III são as maiores proteínas estruturais da matrix de colágeno cardíaco. O colágeno do tipo I é 

formado por um colágeno grosso e sua presença determina a complacência do tecido miocárdico 

ou a complacência ventricular. O colágeno do tipo III é forma do uma fina rede reticular e é mais 

distensível que o colágeno do tipo I, determinando maior complacência ao tecido cardíaco [239]

Não foi observada alteração no peso absolute do VE em nenhum dos grupos estudados. 

Entretanto, o peso do VE normalizado pelo PC, o qual foi usado como índice de hipertrofia (% de 

hipertrofia do VE/PC, mg/g), foi significativamente aumentado nos grupos SA, TC e TA (8%, 

16% e 24%, respectivamente; P<0,05), conforme mostrado na figura 2A. Ainda, o % de 

hipertrofia observada no grupo TA foi maior do que no grupo SA e TC (15% e 7%, 

respectivamente; P<0,05).

O tratamento com losartan preveniu a hipertrofia do VE nos grupos SAL e TAL. O peso 

do VE normalizado pelo PC, o qual foi usado como índice de hipertrofia (% Change LVW:BW, 

mg/g) foi significantemente maior nos grupos SA e TA (2,3±0,12 e 2,4±0,13 mg/g) comparados 

com os grupos SAL e TAL (2,0±0,14 e 2,0±0,19 mg/g), respectivamente (Figura 2B). Por outro 

lado, o diâmetro dos cardiomiócito (pm) nos grupos treinados, aumentou significantemente 

independente do tratamento com anabolizante, porém nenhuma alteração foi observada somente 

com o tratamento com o anabolizante (Tabela 2).

Esquerdo normalizado pelo Peso Corporal, PVE/PC (mg/g), (%change LV:BW, mg/g). 2A. 
Grupo tratado com anabolizante e treinado. Controle (SC), tratado com anabolizante (SA), 
treinado (TC), treinado + anabolizante (TA). * vs grupo controle (SC), P<0.05. # vs grupo 
anabolizante (SA) e grupo treinado (TC), P<0,05. 2B. Grupo tratado com anabolizante e 
tratado com Losartan. Grupo anabolizante (SA), tratado com anabolizante + losartan (SAL), 
treinado + anabolizante (TA) e treinado + anabolizante e tratado com losartan (TAL) (% 
hipertrofia - %change LV:BW, mg/g). * vs grupo anabolizante (SA) e grupo treinado + 
anabolizante (TA), P<0,05.
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Assim, para determinarmos os efeitos dos EA sobre o tecido cardíaco e associarmos se 

estes efeitos de alguma forma influenciariam na função ventricular colágeno cardíaco foi 

avaliado pela fração do volume de colágeno (FVC), expressão gênica do colágeno do tipo I e 

do tipo III por Real Time PCR e pela quantificação da OH-Pro.

Os resultados mostrados na Figuara 3, mostram a quantificação do colágeno pela FVC 

e pela OH-Pro.
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Figure 3. Efeitos do EA, treinamento físico e treinamento físico associado ao tratamento 
com EA sobre o colágeno cardíaco. 3A: Fotografia de um corte histológico representativo
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Assim, o grupo TA apresentou aumento significativo do colágeno, pela quantificação 

da FVC, por aumento da expressão dos gene do colágeno tipo I e do tipo III e aumento da 

concentração de hidroxiprolina.

Os resultados da Figura 4 mostram os efeitos do tratamento com losartan na prevenção 

dos efeitos promovidos sobre a FVC, pelo uso do EA isolado ou associado ao treinamento 

físico.

Os resultados encontrados na figura 3A, mostram que a FVC foi aumentado no grupo 

treinado tratados com anabolizante (TA) em comparação com o grupo treinado controle (TC) 

(l,25±0.30 vs. 0,80±0,17 pm/área; P<0,05), estes valores correspondem a um aumento 

aproximado de 65%.

A concentração de OH-Pro (figura 3A) foi maior no grupo SA, do que nos grupos SC e 

TC (12,4±2,2 vs. 7,8±2,5 e 6,2±2,5 mg/g, respectivamente; P<005). Ainda, a contração foi maior 

no grupo TA, quando comparado com o grupo TC (11,5±2,8 vs. 6,2±2,5 mg/g, respectivamente; 

P<0,05).

A concentração de colágeno calculado pela concentração de OH-Pro foi 59% (92.5 mg/g 

PVE) maior no grupo SA, quando comparada com o grupo SC (58.2 mg/g PVE), o que 

corresponde aproximadamente 8% da hipertrofia cardíaca do grupo SA comparado com o grupo 

SC. A concentração de colágeno foi 85% (85.8 mg/g PVE) maior no grupo TA, quando 

comparado ao grupo TC (46.3 mg/g PVE), o que corresponde aproximadamente 7% da hipetrofia 

cardíaca observada no grupo TA comparada ao grupo TC. O grupo SC não foi diferente do grupo 

TC.

do miocárdio na microscopia ótica em luz polarizada. Representação das fibras de colágeno 
no VE dos grupos (SC) controle e (TC) treinado controle (painel superior). Sedentário controle 
(SC) e treinado anabolizante (TA) no inset (painel inferior). O painel inferior mostra regiões com 
Patch cardíaco (fibrose reparativa) no VE do grupo SA (painél da esquerda) e do grupo TA 
(painel da direita). 3B: Análise quantitative das fibras de colágeno no miocárdio. *vs control 
(SC) e treinado (T), P<0.05. 3C: Concentração de hidroxiprolina no VE dos grupos controle 
(SC); (SA), grupo tratado com anabolizante; (TC), grupo treinado; e (TA) treinado e tratado com 
anabolizante. # vs. controle (SC) e treinado (TC), P< 0,05. *vs. treinado (TC), P<0,05. -----
20pm.
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Figure 4. Efeitos do tratamento com losartan sobre o colágeno cardiaco induzido pelo 
tratamento com esteróide anabolizante. 4A: Fotografia de um corte histológico 
representativo do miocárdio na microscopia ótica em luz polarizada. Representaçãodas fibras 
de colágeno no VE dos grupos (SA) esteróide e (SAL) esteróide tratado com losartan (painel 
superior); e (TA) treinado esteróide (TAL) treinado tratado com esteróide e losartan (painéis 
inferiores). 4B: Análise quantitative das fibras de colágeno no miocárdio. Grupos esteróide 
(SA), tratado com esteróide mais losartan (SAL), treinado e tratado com esteróide (TA) e
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treinado e tratado com esteróide mais losartan (TAL). Os resultados estào apresentados como 
média ±DP. * vs. esteróide (SA) e treinado e tratado com esteróide (TA), P<0,05. ----- 20pm.

4.2.6 Sistema Renina Angiotensina

Uma vez que, o aumento de colágeno pode estar associado a maior atividade do SRA 

foram estudas a atividade da ECA no VE, expressão gênica do receptor ATI e da concentração de 
Ang II.

O colágeno do tipo III aumentou 56% no grupo TA e foi prevenido pelo uso de losartan, 

ainda o grupo TAL mostrou significante diminuição da FVC (0,9±0,2 pm/área) em relação ao 

grupo TA (l,6±0,4 pm/área). Um resultado bastante interessante foi a observação de colágeno 

reparativo em determinadas regiões do miocárdio nos grupos SA e TA (patch cardíaco), conforme 

pode ser observado na Figura 3A, painel inferior.
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Figure 5. Efeito dos esteróides anabolizantes associados ao treinamento físico sobre a 
expressão de colágeno do tipo II e III, receptores ATI e ativadade da no
Efeitos da expressão relativa dos genes do colágeno do tipo I e III, e receptores a nos grupos
controle (SC), tratado com esteróide anabolizante (SA), treinado (TC), treina 0 o com 
esteróide anabolizante (TA). *P<0,05 vs. treinado (TC) para colágeno tipo I e , para 
colágeno tipo I. *P<0,05 vs. treinado (TC) e #P<0,05 vs. controle (SC) para receptor a. . 
Efeitos sobre a atividade da ECA no VE (nmol His-Leu/min/mg) do contro e ( ),
esteróide anabolizante; (TC), trainado; e (TA) trainado e tratado com esteróide anabolizan 
*P<0,01 vs os grupos controle (SC) e treinado (TC). Efeitos sobre a quantificaçao da Ang II 
(Ang II/mm2; n=4/grupo) do grupo controle (SC); (SA), esteróide anabo izante, ( ), rema
anabolizante; (TA) treinado e tratado com anabolizante. *P<0,05 vs grupo contro e ( •
Correlação positive entre atividade da ECA no VE e expressão relativa do gene do colágeno tipo 
III (r2=0,88; P<0,05). n, no de animais.

A figura 5A mostra a expressão relative do colágeno do tipo I, III e receptor ATI a. A 

expressão relative do colágeno tipo I foi aumentada nos grupo TA, comparado ao grupo T 

(P<0,076). Entretanto, a expressão relative do colágeno tipo II foi aumentada no grupo TA, 

compare grupo TC, mas não aumentou no grupo TC (0,60±0,17 vs. 0,37±0,01, unidades 

arbitrárias; P<0,05). Além disso, a expressão relative dos receptors ATI a foi aumentada nos 

grupos SA e TA (l,59±0,16 vs. 1,61 ±0,1, inidades arbitrárias; P<0,05), comparados ao grupo 

controle (l,0±0,05 unidades arbitrárias) e no grupo TA, quando comparado com o grupo T 

(0,74±0,05, unidades arbitrárias; P<0,05). A expressão relative do AT2 não foi detectada neste 

experiment, pela metodologia usada. A expressão relative da ECA nos grupos SC, SA, TC e TA 

(l,0±0,19, 1,21 ±0,34, l,18±0,2 e 1,21 ±0,13 unidades arbitrárias, respectivamente) não foi 

significativa entre os 4 grupos.

De forma interessante, a atividade da ECA cardíaca aumentou 28% no grupo SA e 33% no 

grupo TA e foi encontrada uma correlação positiva entre a atividade da enzima e a expressão do 

colágeno tipo III (r2 =0,88; P<0,05, para todos os grupos) (Figura 5C). A expressão gênica dos 

receptores ATI e a Ang II foram aumentados significantemente nos grupos tratados com EA 

grupos SA e TA, mas não no grupo TC.

Esta alteração estrutural no miocárdio pode levar a perda funcional, ou seja, a disfunção 

ventricular. Assim, analizamos também a função ventricular
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Com relação a pressão diastólica final não houve diferença entre os grupos, porém o 

grupo treinado controle (TC) apresentou redução significativa da pressão diastólica inicial (PDi) 

comparado com o grupo sedentário controle (SC) (-8,9±2,8 vs -5,6±2,5 mmHg; P<0,05) (Figura 

7).

Figura 6. Pressão sistólica do ventrículo esquerdo: Sedentário controle (SC,n 5), sedentário 
com anabolizante (SA,n=12), treinado controle (TC,n=6) e treinado com anabolizante (TA,n ). 
(*) Diferença significante em relação ao grupo SA e TA, P<0,05. Os resultados estão apresentados 
como média ± desvio padrão.

4.2.7 Avaliação da função ventricular

Em relação aos índices de função ventricular, ao final do protocolo foi possível observar 

que o grupo sedentário anabolizante (SA) e o grupo treinado com anabolizante (TA) 

apresentaram redução significativa da pressão sistólica de ventrículo esquerdo (116±12 e 111±7 

mmHg, respectivamente; P<0.05) quando comparados com o grupo sedentário controle (SC) e 

com o grupo treinado controle (TC) (127±10 e 130±10 mmHg, respectivamente; P<0,05) (Figura 

6).
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O resultado da derivada de contração ventricular (dPdt+), que é um índice de 

contratilidade cardíaca, demonstrou que ocorreu uma melhora significativa no grupo treinado 

controle (TC) em comparação com o grupo sedentário controle (SC) (6144±791 vs 4780±924 

mmHg/seg) em contraste, no grupo treinado com anabolizante (TA) o efeito benéfico do 

treinamento físico foi perdido e além disso, esta variável estava significantemente reduzida neste 

grupo (4289±932 mmHg/seg) em comparação com o grupo treinado (6144±791 mmHg/seg) 

(Figura 8). A derivada de relaxamento do ventrículo esquerdo (dP/dt-) demonstrou também que 

houve redução significativa no grupo treinado com anabolizante (TA) (3218±945) em 

comparação com o grupo treinado controle (TC) (4853±1173mmHg/seg) (Figura 9)

Figura 7. Pressão diastólica final (PDF) e 1-------v------ , -
controle (SC,n=5), sedentário com anabolizante (SA,n=12), treinado contro e ( ,n rei 
com anabolizante (TC,n=9). (*) Diferença significante em relação ao grupo , 
resultados estão apresentados como média ± desvio padrão.
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anabolizante (TA,n-9). (*) Diferença significante em relação ao grupo SC e em relação ao grupo 
TA, P<0,05. Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão.

Estes resultados mostram que o tratamento com EA associado ou não ao treinamento físico 

aeróbio leva a ativação do SRA e aumento da síntese de colágeno cardíaco. Estes efeitos levam a 

alterações estruturais no miocárdio, com consequente disfunção ventricular. Por outro lado, 

enquanto foi observado aumento na contratilidade e no relaxamento cardíaco no grupo TC; nos 

grupos SA e TA foi observado diminuição da pressão sistólica do VE, e ainda o grupo TA perdeu 

o efeito de relaxamento ventricular promovido pelo treinamento físico.

Assim, o uso de EA associado ao treinamento físico de natação leva a hipertrofia cardíaca 

patológica caracterizada pelo aumento na síntese de colágeno, o qual foi prevenido pelo 

antagonista dos receptores ATI, mostrando assim a participação do SRA nesse processo. Estes 

efeitos promovidos pelos EA levam a disfunção ventricular e perda dos efeitos benéficos 

promovidos pelo treinamento físico aeróbio no coração.

Em conclusão, pela primeira vez foi demostrado que doses suprafisiológicas de esteróides 

anabolizantes associadas ao treinamento físico de natação promove um maior grau de hipertrofia 

cardíaca, que é caracterizada por um aumento da fibrose intersticial. Estes resultados mostram 

que esta associação é deletéria para o miocárdio. uma vez que resultou em queda dos índices de 

função ventricular e hipertrofia patológica. Estes resultados foram publicados per Rocha et aL, 

2O4T [240].

_8000 
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| 2000
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Figura 9. Derivada de relaxamento do ventrículo esquerdo (dP/dt-): Sedentário controle 
(SC,n=5), sedentário com anabolizante (SA,n=12), treinado controle (TC,n=6) e treinado com 
anabolizante (TA,n=9). (*) Diferença significativa em relação ao grupo TA, P<0,05. Os resultados 
estão apresentados como média ± desvio padrão.
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No entanto, muito dos efeitos benéficos associados ao bloqueio dos receptores ATI sobre 

a fibrose cardíaca parecem estar mais relacionados à diminuição na síntese e liberação de 

aldosterona, do que às ações da Ang II [241], visto que a Ang II, por meio dos receptores ATI, é 

uma das principais responsáveis pela regulação da secreção de aldosterona, a qual tem importante 

papel na síntese de colágeno [241, 242].

Além de sua síntese nas glândulas adrenais, a aldosterona também tem sido mostrada ser 

sintetizada no coração [243]. Atuando de forma parácrina e autócrina em receptores de 

mineralocorticóides (RM) locais, desencadeia respostas inflamatórias levando à lesão tecidual 

[244], formação de colágeno, fibrose e remodelamento cardíaco [245]. O bloqueio dos RM tem 

se mostrado eficiente na redução de colágeno e de marcadores de hipertrofia cardíaca [246].

As ações da aldoterona sobre os RM podem ser moduladas por diferentes fatores, entre 

eles os glicocorticóides. Os RM apresentam maior afinidade pelos glicocorticóides do que pela 

aldosterona e em condições fisiológicas as concentrações de glicocorticóides são cerca de 10 

vezes maiores do que os de aldosterona, com isso podemos supor que em determinadas situações 

os RM sejam mais estimulados por glicocorticóides do que pela aldosterona [244]. Tem sido 

sugerido que glicocorticóides podem atuar como antagonistas dos RM [247], visto que em 

algumas condições os níveis de aldosterona podem ser altos e mesmo assim não causar efeitos 

deletérios sobre órgãos e tecidos [248].

As ações dos glicocorticóides ou da aldosterona sobre os RM é regulada pela enzima 11P- 

hidroxisteroide dehidrogenase (llp-HSD), que atua como uma oxidase inativando os 

glicocorticóides [248]. Entre os diferentes subtipos encontrados dessa enzima, a 1 ip-HSD tipo 2 

vai ser responsável pela conversão do cortisol e da corticosterona em 11-ceto cortisona e 11- 

dehidrocorticosterona que são metabólitos inativos aos RM, o que acaba contribuindo para maior 

ação da aldosterona sobre esses receptores [249]. Tem sido observada maior HC quando ocorre 

aumento da expressão da 1 lp-HSD2, mostrando que a maior ação da aldosterona nos RM pode 

ter efeitos prejudiciais ao coração [247]. A atividade e seletividade da llp-HSD2 pode ser 

alterada dependendo do tecido analisado e em alguns tipos de doenças [244].

Assim como o SRA, atualmente também tem sido identificado sítios extra adrenais de 

síntese de aldosterona, onde a expressão do gene da Aldo-sintase (CYP11B2) foi identificado em 

tecidos como artéria mesentérica, células musculares lisas endoteliais [250] e coração [251].
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Forain detectados no tecido cardíaco a expressão de RM, [252] da enzima 110-HSD2 [253] e do 

gene da aldosterona sintase, CYP11B2, apesar de sua concentração ser quase 1000 vezes menores 

do que na glândula adrenal [254].

A síntese local de aldosterona foi demonstrada, na literatura, baseada em estudos 

realizados com ratos adrenalectomizados, que não apresentam aldosterona plasmática, entretanto 

sua concentração e a expressão do gene CYP11B2 foram encontradas aumentadas no coração dos 

aniamis [255]. Aumentos na expressão cardíaca do gene da aldosterona sintase também foram 

encontrados na insuficiência cardíaca, onde foi mostrada uma relação direta entre o aumento da 

expressão com o aumento de aldosterona cardíaca [256]

Em alguns casos a aldosterona tem sido encontrada em níveis até 6 vezes maiores na 

insuficiência cardíaca, quando comparado a indivíduos saudáveis [257], o dá maior suporte à 

hipótese de síntese local.

Uma das mais bem descritas ações da aldosterona sobre o coração é a sua ação sobre a 

matriz extracelular levando ao aumento da fibrose cardíaca [258]. Foi demonstrado em ratos que 

a fibrose induzida pela administração de aldosterona ocorreu no ventrículo esquerdo e direito, 

sendo independente de fatores hemodinâmicos [259]. Em outro trabalho muito semelhante ao 

citado anteriormente, ratos tratados com aldosterona e altas concentrações de sódio também 

apresentam aumento do colágeno cardíaco, além do aumento da fibronectina e maior espessura 

da artéria carótida [260]. A ação da aldosterona sobre a fibrose cardíaca também tem sido 

demonstrada como um importante fator para o remodelamento cardíaco durante o infarto do 

miocárdio [251], onde o aumento da expressão cardíaca de CYP11B2 foi diretamente relacionado 

ao aumento fibrose [261].

Apesar das evidências já bem descritas na literatura sobre as ações da aldosterona 

induzindo a fibrose cardíaca, pouco se sabe sobre os mecanismos pelos quais isso ocorre. Estudos 

recentes sugerem que o TGF 0 pode participar das ações da aldosterona na fibrose cardáiaca. 

Nesse estudo, os autores observaram que o aumento do TGF 0 levou a um aumento do cálcio 

intracelular, o que acabou estimulando a maior expressão do fator de crescimento de tecido 

conectivo (CTGF), que pode ser responsável pelo aumento da fibrose cardíaca.

Outro fator que tem sido recentemente sugerido, por estar relacionado as ações da 

aldosterona sobre a fibrose cardíaca, seria a osteopontina, que tem sido mostrada não somente
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4.3 Materiais e Métodos
4.3.1 Protocolo experimental

Para este estudo foram utilizados 56 ratos Wistar pesando entre 250-270, os quais foram 

usados no estudo conforme protocolo abaixo.

Os animais foram divididos em 8 grupos, sendo dois grupos sedentários e dois treinados, 

conforme descrição abaixo:

como um marcador inflamatório, mas também por apresentar um papel funcional no 

remodelamento cardíaco. Essa hipótese tem sido confirmada em camundongos geneticamente 

modificados, que apresentam deficiência para osteopontina, uma vez que nestes animais 

observou-se que as ações da aldosterona sobre a fibrose cardíaca foram inibidas [262]. As ações 

da aldosterona sobre a fibrose do miocárdio e o remodelamento cardíaco mediadas pela 

osteopontina também tem sido mostrada em estudos onde o bloqueio da Ang II e da aldosterona 

foi eficaz em inibir a expressão de osteopontina no miocárdio de ratos infartados, o que acabou 

reduzindo o colágeno cardíaco. Assim, estes resultados mostram que o bloqueio das ações da 

Ang II e da aldosterona sobre seus receptores previnem a hipertrofia cardíaca e o aumento de 

colágeno, em parte por inibir a expressão de osteopontina [263].

Como demonstrado até o momento, tanto a Ang II como a aldosterona, produzidas no 

tecido cardíaco, exercem efeitos sobre o sistema cardiovascular, em especial sobre a fibrose e 

hipertrofia [264], no entanto, ainda não estão claros os efeitos do EA e a sua associação ao 

treinamento físico, sobre o SRA-Aldosterona.

Assim, o passo seguinte neste estudo foi investigar se a aldosterona também participa 

destes efeitos deletérios sobre o miocárdio promovidos pelo uso de EA associados ou não ao 

treinamento físico. Assim, com o objetivo de inibir a liberação e/ou ação da aldosterona usamos 

um antagonista dos RM, a espironolactona. O fato de termos observado um processo de lesão 

cardíaca com aumento de síntese de colágeno e deposição de colágeno reparativo investigamos se 

estes efeitos estavam associados a um processo inflamatório, através da presença de marcadores 

inflamatórios.
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• Função ventricular analisada pelo Ecocardiograma

Função Sistólica: analisada pela fração de ejeção (%) e fração de encurtamento (%).

• Alterações morfológicas e morfométricas (conforme descrito anteriormente)

a) Análise morfológica - índice de hipertrofia cardíaca

peso úmido (VE+VD)/peso corporal) (mg/g).

b) Análise morfométrica - técnicas histológicas.

Sedentários: 28

Grupo SC- Sedentário controle (n=7)

Grupo SA- Sedentário Anabolizante (n=7)

Grupo SAL - SA tratado com Losartan (n=7) 

Grupo SAE - SA tratado com Espirono- 
lactona (n=7)

Função Diastólica: analisada pela relação entre o Pico da onda E e Pico da onda A 

(Relação E/A -m/s) e pelo tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV -ms).

Treinados: 28

Grupo TC- Treinado controle (n=7)

Grupo TA- Treinado Anabolizante (n=7)

Grupo TAL- TA tratado com Los (n=7) 

Grupo TAE- TA tratado com Espirono- 

lactona (n=7)

O grupo tratado com losartan foi repetido neste estudo com o objetivo de compararmos os 

efeitos da inibição dos receptores ATI com a inibição dos receptores de aldosterona.

O tratamento com EA foi o mesmo descrito anteriormente, assim com as drogas 

utilizadas, bem como o protocolo de treinamento físico.

Para avaliarmos a participação da aldosterona os animais foram tratados com um 

antagonista de RM, a espironolactona, na dose de lOmg/Kg/dia [265]. Esta dose bloquea os RM 

sem interefir na pressão arterial.

Após 10 semanas de treinamento foram realizadas as medidas hemodinâmicas, os animais 

foram sacrificados e amostras de tecidos, soro e plasma eram adequadamente coletadas e 

armazenadas em freezer (-80 °C) até serem analisadas. Essas amostras foram utilizadas para o 

estudo do SRA-Aldosterona.

Resumidamente, foi realizada a seguinte sequência de experimentos:

• Medida da pressão arterial e frequência cardíaca por pletismografia de artéria caudal.
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- Hipertrofia do cardiomiócito - diâmetro de miócitos (pM)

- Fração Volume de Colágeno Cardíaco -técnica histológica (conforme descrito anteriomente)

4.3.2 Expressão gênica cardíaca

Será descrita somente parte da metodologa para quantificação da expressão gênica, pois 

as demais já foram descritas anteriomente.

A expressão gênica de colágeno tipo I, colágeno tipo III, aldosterona sintase (CYP11B2), 

receptores de mineralocorticóides (RM), 110-hidroxisteroide desidrogenase tipo 2 (110-HSD2), 

fator de crescimento transformador beta (TGF 0) e osteopontina, foram determinadas pela técnica 

de reação de polimerase em cadeia (RT-PCR). Foi utilizado como normalizador o gene da 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), o qual foi alterado com as condições 

experimentais.

As sequências dos primers utilizados nesse estudo estão descritas na tabela abaixo:

• Análises Bioquímicas e Moleculares

- Medida da atividade da ECA cardíaca

- Quantificação proteica dos receptores ATI e AT2 no coração, por técnica de Western blotting, 

conforme descrito na Parte 1 desta tese.

- RT-PCR para análise semi-quantitativa da expressão gênica (conforme metodologia descrita 

anteriormente).

do colágeno do tipo I, do colágeno do tipo III,

da aldosterona sintase (CYP11B2),

da enzima 1 ip-hidroxisteroide desidrogenase do tipo 2 (1 lp-HSD2),

receptores de mineralocorticóides (RM)

dos fatores inflamatórios: fator de crescimento transformador beta (TGF-0) e 

osteopontina.

gene da gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) como gene normalizador.
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Tabela 3. Sequência dos oligonucleotídeos para os primers utilizados no RT-PCR.

Gene Tipo Sequência dos primers (5'-3') Amplicon

Col lal Sense AGAGAGCATGACCGATGGA

Anti-sense GAGGTTGCCAGTCTGTTGG 172 pb

Col 3 a 1 Sense AAGGTCCACGAGGTGACAA

Anti-sense 143 pbAGGGCCTGGACTACCAACT

CYP11B2 Sense GGATGTCCAGCAAAGTCTC

Anti-sense ATTAGTGCTGCCACAATGC 324 pb

RM Sense GCTTTGATGGTAGCTGCG

Anti-sense TGAGCACCAATCCGGTAG 154 pb

11P-HSD2 Sense CCGGTTGTGACACTGGTTTTG

419 pbAnti-sense GGGGTATGGCATGTCTCCTG

TGF p Sense GGCGGTGCTCGCTTTGTA

Anti-sense 106 pbGCGGGTGACTTCTTTGGC

OTPN Sense GTCCTTCACTGCCAGCACAC

Anti-sense 450 pbGAACTCGCCTGACTGTCGAT

GAPDH Sense ATGGGTGTGAACCACGAGAA

Anti-sense 141pbCGAGTACTGGTGTCAGGTA

4.3.3 Transcrição reversa (RT-PCR)

seguintes condições: 5-7|il de

dTTP, dCTP e dGTP), 0,5pl de cada primer (12,5p.M concentração final) e 0,25pl da enzima Taq

DNA polimerase Platinum (Gibco) (2,5 unidades da enzima) e H2O estéril (q.s.p. 25pl).

As reações de PCR foram realizadas em termociclador MiniCycler MJ Research, 

seguindo as condições especificadas para cada par de primers. Os passos da reação de 

andamento e amplificação foram os seguintes: 1) reação de denaturação e ativação da Taq, 94°C, 

5 min, um ciclo; 2) reação de denaturação, 94°C, 1 min, 35 ciclos; 3) reação de anelamento, 55°C,

produto da reação de transcrição reversa (cDNA), 2,5pl do tampão de reação lOx (Tris-HCl 

20mM (pH 8,4), KC1 50mM), 0,75|il de MgCl2 50mM, 2pl da mistura de dNTP 2,5mM (dATP,

A amplificação dos segmentos de cDNA foi realizada nas
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4.3.5 Análise estatística

Os dados obtidos neste estudo estão apresentados na forma de média ± desvio padrão. A 

análise estatística foi realizada com a utilização do software STATISTIC BASIC por meio de 

análise de variância de dois fatores (ANOVA two-way). Para melhor compreensão dos 

resultados, os grupos foram analisados em três etapas, sendo primeiramente comparados os 

grupos controle com os grupos tratados com EA (treinamento físico e EA como variáveis 

independentes). Em um segundo momento, os grupos tratados com EA foram comparados com 

os grupos tratados com Losartan (treinamento físico e Losartan como variáveis independentes) e 

em um terceiro momento, foram comparados os grupos tratados com EA com os grupos tratados 

com Epironolactona (treinamento físico e Espironolactona como variáveis independentes). Para 

análise da pressão arterial pré e pós-tratamento experimental foi realizada ANOVA para medidas 

repetidas. Quando F signifícante foi aplicado teste post-hoc de Duncan de múltiplas 

comparações. Para análise da frequência cardíaca pré e pós-tratamento foi realizado Teste t de 

Student pareado. Foi aceito como valores signifícantes um p < 0,05.

1 min, 35 ciclos; 4) reação de extensão, 72°C, 30 s, 35 ciclos; 5) reação de extensão final, 72°C, 

10 min, 35 ciclos; 6) resfriamento, 4°C, tempo indeterminado.

A extração do RNA total e síntese do cDNA, foram realizados conforem descritos 

anteriormente

4.3.4 Avaliação eletroforética dos produtos de amplificação

Para a análise de formação dos produtos de PCR, alíquotas de lOpl dos produtos de 

reação foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 3%, em tampão TAE Ix. O marcador 

de peso molecular utilizado foi o DNA “Ladder” de 100 pb (Gibco-BRL).

As bandas foram visualizadas por meio da incidência de radiação ultravioleta, em uma 

câmara escura equipada com um transluminador e as imagens, adquiridas pelo programa 

Chemilmager 5500 (Alpha Innotech, CA, USA).

As imagens foram salvas, a intensidade das bandas obtidas e analisadas utilizando o 

programa de análise de densitometria óptica Scion Image, fornecido gratuitamente pela NIH 

(USA) via internet.
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4.4 Resultados e Discussão
4.4.1 Pressão arterial e fequência cardíaca

Nào foram observadas diferenças na PA entre os grupos estudados nos períodos pré e 

pós-tratamento, mesmo com o tratamento com losartan ou com espironolactona, para nem um dos 

gmpos estudados. Quando se propõe estudar os efeitos locais de determinados sistemas por meio 

de intervenções farmacológicas, deve-se ter cuidado para que a PA não seja alterada. Essa 

precaução deve ser ainda maior quando estes estão diretamente envolvidos com sua regulação, 

como é o caso do SRA-Aldosterona, uma vez que qualquer alteração podería ocasionar resultados 

provenientes de uma alteração pressórica. Por isso, as doses utilizadas do antagonista de 

receptores ATI, losartan, e do antagonista dos RM, espironolactona, foram já bem demonstradas 

na literatura, por serem eficazes em inibir os efeitos locais sem consequências hemodinâmicas 
[265].

Como já esperado, não foram observadas diferenças significantes na FC de repouso entre 

os grupos sedentários analisados pré e pós-tratamento experimental. Conforme pode ser 

observado na Figura 10. O treinamento físico de natação utilizado nesse estudo reduziu a FC de 

repouso no grupo treinado controle, quando comparado pré e pós-treinamento físico. Entretanto, 

quando a administração de EA foi associada ao treinamento de natação (TA), não foi observada 

redução da FC repouso, diferente do que havíamos encontrado em estudo prévio. Entretento, 

foram usada metodologia diferentes, para essa medida, nos dois estudos, sendo nesse utilizada 

medida indireta por pletismografia caudal.

Como resultados muito interessantes encontrados nesse estudo, destacam-se os diferentes 

efeitos observados quando o losartan ou espironolactona são associados ao EA. Os animais que 

realizaram o treinamento físico e foram tratados com EA e losartan (TAL) não apresentaram 

redução da FC de repouso. Por outro lado, o grupo que recebeu espironolactona apresentou 

redução da FC de repouso, após o período de tratamento.
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Figura 10. Frequência cardíaca de repouso pré e pós treinamento físico ( Pm) el °$ 
administração de EA associado ao treinamento físico de natação, Losartan ou spirono ac on 
sobre a frequência cardíaca de repouso pré e pós protocolo experimental. Treina o contro e , 
n=7), treinado tratado com anabolizante (TA, n=7), treinado tratado com ana o izante e osa 
(TAL, n=7) e treinado tratado com anabolizante e Espironolactona (TAE, n- ). s resu a os s 
apresentados como média ± DP.(*) Diferença significante entre os períodos pre e pos treinamen 
de natação no mesmo grupo, p<0,05.

A associação do EA ao treinamento de natação, neste estudo, resultou na perda do 

efeitos do treinamento sobre a FC de repouso, o que sugere um possível efeito do EA sobre as 

adaptações induzidas pelo treinamento. Esses efeitos podem ter ocorrido devido às ações dos EA 

sobre a modulação autonômica, e de fato alguns estudos têm demonstrado aumento das respostas 

taquicárdicas e diminuição das bradicárdicas [266, 267].

Outro fator que pode ter contribuído para os efeitos dos EA sobre a FC seria a maior 

ativação do SRA aldosterona, conforme já demosntramos, no qual a Ang II tem um importante 

papel sobre a modulação autonômica, aumentando o tônus simpático e diminuindo o 

parassimpático [268], além de estar associado ao aumento do colágeno intersticial e consequente 

prejuízo da função diastólica.

Os resultados sobre a FC observados com os tratamentos com as drogas, mostram que 

os animais treinados que receberam EA, apenas o grupo tratado com a espironolactona 

apresentou redução da FC de repouso após o período de treinamento.

Os antagonistas dos RM têm sido bem descritos na literatura por serem eficientes em 

reverter os efeitos deletérios induzidos pela aldosterona sobre o sistema cardiovascular em 

condições patológicas [239, 269]. No entanto, os efeitos desses antagonistas associados ao EA 

sào desconhecidos, sendo sugerida pela primeira vez, sua eficácia em reverter os efeitos
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4.4.2 Função ventricular

Conforme descrito na Tabela 3, o tratamento com EA não alterou a função ventricular no 

grupo sedentário (SA). No entanto, quando a administração de EA foi associada ao treinamento 

físico de natação (TA), houve redução do pico de velocidade da onda E e da relação E/A, o que 

sugere uma possível disfunção diastólica nesse grupo, em relação aos outros grupos analisados. 

Estes resultados corroboram os dados encontrados anteriormente com medida direta da função 

ventricular, com catéter no VE.

induzidos pelo EA sobre a FC de repouso após o treinamento físico. Uma possível explicação 

para esses resultados pode ser a ações do EA sobre o aumento da aldosterona cardíaca, que pode 

ter levado a maior atividade simpática, inibindo os efeitos do treinamento físico sobre a FC 

repouso, uma vez que a administração de espironolactona parece ter revertido esses efeitos. Uma 

segunda hipótese estaria relacionada às alterações estruturais cardíacas induzidas pela 

aldosterona, em que tem sido mostrado que a aldosterona tem importante papel na fibrose 

cardíaca e prejuízo da função ventricular, que pode ser revertido por antagonistas dos RM [270].

Por outro lado, o tratamento com losartan não reverteu os efeitos induzidos pelo EA 

sobre a FC de repouso. Esses resultados podem ter ocorrido devido aos efeitos dos receptores 

ATI sobre as adaptações induzidas pelo treinamento, sendo descrito que esses receptores têm 

importante participação nessas adaptações, exercendo papel fundamental na hipertrofia cardíaca e 

dos cardiomiócitos [271]. Conforme demonstramos anteriormente, na priemira parte desta tese, o 

losartan previne a hipertrofia cardíaca observada com o treinamento físico por natação [60]. Com 

isso, podemos sugerir que o fato de não ser observada diminuição na FC nesse grupo, pode ter 

ocorrido pela inibição dos efeitos do treinamento físico sobre a estrutura cardíaca, resultando na 

falta de adaptações autonômicas sobre a FC.
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TATCSAMedida SC

Função Sistólica
79,02±3,7678,55±2,9579,03±5,17FEj (%) 81,05±4,38
40,77±3,7840,23±2,7442,39±4,09FEn (%) 44,30±3,44

Função Diastólica
0,42±0,10*0,62±0,060,56±0,06Pico E (m/s) 0,61±0,07
0,38±0,040,40±0,090,40±0,05Pico A (m/s) 0,43±0,08
l,07±0,25*l,68±0,23l,34±0,12Relação E/A l,53±0,08
23,5±2,330,6±2,824,2±2,5TRIV (ms) 25,2±1,7

treinamento físico foram tratados 

tratamentos foram

Tabela 4. índices de função ventricular sistólica e diastólica obtidos pelo exame ecocar logr 
nos grupos Sedentário controle (SC), Sedentário anabolizante (SA), Trema o con ro e 
Treinado anabolizante (TA).

Quando os animais que receberam EA e realizaram o 

com Losartan (TAL) ou com Espironolactona (TAE), observou-se que os 
eficazes na prevenção dos efeitos deletérios sobre função diastólica, conforme pode ser 

observado na Tabela 5.

Média ± Desvio Padrão. Dados analisados pela análise de variância de 2-caminhos com post-hoc 

de Duncan. * p < 0,05 vs. SC, SA, e TC.
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Medida TAETA TAL

Função Sistólica

78,66±3,0379,02±3,76 82,12±2,74

40,42±3,7142,08±2,7640,77±3,78

0,57±0,07t0,42±0,10 0,59±0,07J

0,417±0,050,404±0,090,38±0,04

l,46±0,14tl,07±0,25 l,39±0,12i

31,50±l23,5±2,3 30±l,15

de Duncan. J p < 0,05 vs. TA.

Pico E (m/s)

Pico A (m/s) 

Relação E/A

FEj (%)

FEn (%)

Função Diastólica

Tabela 5. índices de função ventricular sistólica e diastólica obtidos pelo exame ecocardiográfíco 
nos grupos Treinado anabolizante (TA), Treinado anabolizante Losartan (TAL) e Treinado 
anabolizante Espironolactona (TAE).

O tratamento com EA não alterou a função ventricular no grupo sedentário (SA). No 

entanto, quando a administração de EA foi associada ao treinamento físico de natação (TA) 

houve redução do pico de velocidade da onda E e da relação E/A, o que sugere uma possível 

disfunção diastólica nesse grupo, em relação aos outros grupos analisados.

O tratamento com losartan (TAL) ou com espironolactona (TAE) nos grupos tratados com 

EA preveniu os efeitos deletérios sobre a função diastólica.

KRIEG et al., 2007 [272], observaram por ecocardiograma em usuários de EA a 

diminuição no pico de velocidade durante a fase inicial de enchimento diastólico. Também foi 

observado prejuízo da função diastólica em levantadores de peso que utilizavam EA comparados 

aos que não utilizavam [210]. Prejuízos na função diastólica podem estar relacionados ao 

aumento do colágeno intersticial, visto que o tecido conectivo é responsável por distribuir as 

forças de trabalho sobre o coração, exercendo importante influência sobre a complacência 

ventricular [265].

TRJV (ms)

Média ± Desvio Padrão. Dados analisados pela análise de variância de 2-caminhos com post-hoc
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4.4.3 Hipertrofia cardíaca

Conforme, já havíamos observado anteriormente somente pelo peso úmido do VE, 

ocorreu hipertrofia nos grupos SA, TC, TA, que foi observada nesta análise também pelo 

ecocardiograma (0,21 ±0,02, 0,22±0,03 e 0,24±0,02, respectivamente vs 0,17±0,04 no grupo SC; 

P<0,05) e confirmado mais uma vez pelo PVE/PC (0,23±001, 0,22±0,01 and 0,24±0,01, 

respectivamente vs 0,20±0,01 no grupo SC; P<0,05), a qual foi exacerbada no grupo TA 

comparado aos grupos SA e TC pelo peso úmido.

A figura 11, mostra a hipertrofia cardíaca analisada pelo ecocardiograma e pelo peso das 

câmaras corrigido pelo peso corporal (PVE/PC mg/g), nos grupos tratados com losartan e com 

espironolactona.

O tratamento com Losartan, mas não com espironolactona, preveniu a hipetrofia cardíaca 

grupo TAL analisada pelo peso úmido.
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4.4.4 Diâmetro dos cardiomiócitos

A figura 12 A mostra os efeitos do losartan sobre o diâmetro dos cardiomiócitos. O 

tratamento com losartan preveniu o aumento no diâmetro dos cardiomiócitos no grupo tratados 

com EA, tanto sedentários quanto treinados. Por outro lado, a administração da espironolactona 

nào alterou o diâmetro dos cardimiócitos em nenhum dos grupos analisados (Figura 12B).

Figura 11. Hipertrofia cardíaca (mg/g). Efeitos do EA associado ao treinamento físico e ao 
Losartan (A) ou a Espironolactona (B) sobre a HC avaliada pelo índice de HC (peso do VE/ 
massa corporal) e por ecocardiograma (LVM=[(DDVE+SIV+PP)3-(DDVE) ]x 1,047). Sedentário 
tratado com anabolizante (SA, n=7), sedentário tratado com anabolizante e Losartan (SAL, n=7), 
sedentário tratado com anabolizante e Espironolactona (SAE, n=7), treinado tratado com 
anabolizante (TA, n=7), treinado tratado com anabolizante e Losartan (TAL, n=7), treinado 
tratado com anabolizante e Espironolactona (TAE, n=7). Os resultados são apresentados como 
média ± DP. (f) Diferença significante em relação ao grupo SA. ({) Diferença significante em 
relação ao grupo TA, p<0,05.

A figura 11A mostra os efeitos da administração do losartan sobre a hipertrofia 

cardíaca dos grupos tratados com EA. Como pode ser observado, o tratamento com losartan 

preveniu a hipertrofia cardíaca nos grupos sedentário (SAL) e treinado (TAL), comparado aos 

grupos que receberam apenas EA (SA e TA). Por outro lado, quando os animais foram tratados 

com espironolactona a hipertrofia não foi prevenida em nenhum dos grupos estudados (SAE e 

TAE), conforme pode ser observado na figura 11B.
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Figura 12. Diâmetro dos cardiomiócitos (pM). Efeitos da administração de EA e a associação 
ao treinamento físico com o tratamento com Losartan (12A) e com Espironolactona (12B) sobre 
o diâmetro dos cardiomiócitos. Sedentário tratado com anabolizante (SA, n=7), sedentário tratado 
com anabolizante e Losartan (SAL, n=7), sedentário tratado com anabolizante e Espironolactona 
(SAE, n=7), treinado tratado com anabolizante (TA, n=7), treinado tratado com anabolizante e 
Losartan (TAL, n=7) e treinado tratado com anabolizante e Espironolactona (TAE, n=7). Os 
resultados são apresentados como média ± DP. Diferença signifícante em relação ao grupo SA. 
(t) Diferença signifícante em relação ao grupo TA, p<0,05.

O diâmetro dos cardiomiócitos foi aumentado nos grupos SA, TC e TSA (21,72±0,41, 

22,77±0,93 and 23,09±0,66, respectivamente; P<0,05) comparados ao grupo C (20,57±0,28). O 

diâmetro foi maior nos grupos TC e TSA comparado com o grupo SA (P<0.05).

O aumento no diâmetro dos cardiomiócitos foi prevenido pelo tratamento com losartan 

nos grupos SAL e TAL (21,15±0,62 e 22,01 ±0,23), quando comparados com o grupo TSA 

(23,09±0,66). Entretanto, não foi prevenido pelo tratamento com a espironolactona nos grupos 

SAE e TAE (21,51 ±1,0 e 22,45±0,80), quando comparados com os grupos SA e TSA 

(21,72±0,41 e 23,09±0,66). Estes resultados podem ser explicados pelo fato da hipertrofia
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cardíaca ser prevenida com o tratamento com losartan, a droga previne a hipertrofia fisiológica 

induzida pelo treinamento físico, conforme já havíamos demonstrado anteriormente [60], no 

primeiro estudo desta tese. Assim, estes resultados corroboram nossos estudos prévios.

A hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento físico aeróbio é desencadeada por 

estímulos mecânicos decorrentes da sobrecarga de volume, levando à maior síntese de proteínas 

contráteis e aumento do sarcoplasma, o que acarreta em aumento no diâmetro dos cardiomiócitos 

[101,265].

Por outro lado, diferentemente do que ocorre com o treinamento físico, a hipertrofia 

cardíaca encontrada no grupo sedentário anabolizante parece estar relacionada ao aumento do 

colágeno cardíaco, sendo observado aumento na fração volume de colágeno e colágeno tipo III, 

quando comparados ao grupo sedentário controle. Conforme mostramos anteriormente o aumento 

da OH-Pro implica em aumento de peso no VE. Assim, o tratamento com EA parece também 

estar associado ao aumento no diâmetro dos cardiomiócitos, apesar desse resulado ser 

significantemente menor, em relação ao observado nos grupos que realizaram o treinamento 

físico de natação. O aumento dos cardiomiócito induzido pelo EA pode ocorrer devido aos seus 

efeitos diretos sobre a síntese protéica muscular [273], ou ainda, por aumentar vias patológicas, 

aumentando a expressão de genes usualmente encontrados na vida fetal, como a miosina de 

cadeia pesada e a a actina esquelética.

4.4.5 Colágeno cardíaco

A figura 13, mostra os resultados do colágeno cardíaco, pela FVC (A, B e C) e 

expressão gênica do colágeno do tipo I e III (D, E e F) nos grupos controle (A e D) e tratados 

com losartan (B e E) e com espironolactona (C e F).

Conforme já havíamos observado no estudo anterior, a hipetrofía cardíaca no grupo SA 

foi associada ao aumento da expressão e concentração de colágeno. A FVC foi aumentada nos 

grupos SA e TSA, comparados aos grupos C e T (2,32±0,28 e 2,0±0,l 1 vs. 1,17±0,17 e l,33±0,2 

pm/area, respectivamente; P<0,05). A FVC foi prevenida pelo tratamento com losartan, 

conforme demonstramos anteriormente. Estes resultados foram confirmados, com estes 

experimentos e também a FVC foi prevenida pelo tratamento com a espironolactona nos grupos
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SAE e TSE (l,46±0,53 e l,37±0,05), comparados aos grupos SA e TSA (2,32±0,28 e 2,0±0,l 1 

pm; P<0,05).

Conforme observado anteriormente, a expressão relative do colágeno tipo III foi 

significativamente aumentada nos grupos SA e TSA comparados aos grupos SC e TC (l,32±0,32 

e l,26±0,05 vs 0,73±0,17 e 0,88±0,12 UA, respectivamente, P<0,05). A expressão relative do 

colágeno do tipo I não foi diferente para os 4 grupos: C, SA, TC e TSA (0,86±0,15, l,02±0,06, 

0,83±0,24 e l,12±0,2 UA, respectivamente).

A expressão relativa do colágeno do tipo III foi prevenida pelo tratamento com losartan 

nos grupos SAL e TAL (0,90±0,l e 0,96±0,14) e também pelo tratamento com a espironolactona 

nos grupos SAE e TAE (1,01 ±0,07 e 0,85±0,08) comparados com os grupos SA e TSA 

(1,32±0,32 e l,26±0,05), respectivamente; P<0,05. Além disso, a expressão relative do colágeno 

tipo I foi prevenida pelo tratamento com losartan no grupo TAL (0,86±0,12) comparado com o 

grupo TSA, e também pelo tratamento com a espironolactona nos grupos SAE e TAE (0,87±0,09 

e 0,88±0,05) comparados com os grupos SA e TSA (l,02±0,06 e 1,12±0,02), respectivamente; 

P<0,05.
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Figura 13. Colágeno cardíaco. Fração de volume de colágeno (CVF) (no esquerdo) e expressão 
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sedentário anabolizante (AS, n=7), treinado (T, n=7), treinado anabolizante (TAS, n=7) (A e D), 
sedentário anabolizante tratado com losartan (AS+L, n=7), treinado anabolizante tratado com 
losartan (TAS+L, n=7) (B e E), sedentário anabolizante tratado com espironolactona (AS+S, 
n=7) e treinado anabolizante tratado com espironolactona (TAS+S, n=7) (C e F). Blots 
representativos da expressão de colágeno tipo I e III (D, E e F). As bandas alvo foram corrigidas 
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4.4.6 Sistema Renina Angiotensina cardíaco

A figura 14, mostra os resultados ddo SRA cordíaco. A atividade da ECA é mostrada nas 

figuras (A, B e C) e expressão gênica dos receptore ATI a e AT2 são mostrados nas figuras (D, E 

e F) nos grupos controle (A e D) e tratados com losartan (B e E) e com espironolactona (C e F).
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Figura 14. Sistema Renina Angiotensina cardíaco. Atividade da enzima conversora de 
angiotensina (ACE) (no VE), expressão dos receptores ATI (□) e AT2 (■) (no VD) nos grupos 
sedentário controle (C, n=7), sedentário anabolizante (AS, n=7), treinado (T, n=7), treinado 
anabolizante (TAS, n=7) (A e B), sedentário anabolizante tratado com losartan (AS+L, n=7), 
treinado anabolizante tratado com losartan (TAS+L, n=7) (C e D), sedentário anabolizante 
tratado com espironolactona (AS+S, n=7) e treinado anabolizante tratado com espironolactona 
(TAS+S, n=7) (E e F). Blots representativos da expressão dos recptores ATI e AT2 (B, D e F).
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tratamento com a espironolactona nos 

com os grupos SA e TSA (2083± 161 e 

protéica do receptorese ATI e AT2 i 

(ATI: l,02±0,2, l,15±0,16, 0,66±0,12

As bandas alvo foram corrigidas pela a-tubulin cardíaca. Resultados expressos como media + 
DP. f P<0,05 vs C, # P<0,05 vs T, J P<0,05 vs SA, & P<0,05 vs TAS.

grupos SA e TSA comparados aos

Com relação ao SRA cardíaco foi observado aumento na atividade da ECA no VE nos 

grupos SC e TC (2083±161, 1879±75, 1445±115 and 

1377±44, respectivamente; P<0,001). O aumento na atividade da enzima foi prevenido pelo 

tratamento com losartan nos grupos SAL e TAL (1682±140 e 1495±187), e também pelo 

grupos SAE e TAE (1543±145 e 1578±100) comparados 

: 1879±75), respectivamente. Houve aumento na expressão 

nos grupos SA e TSA comparados aos grupos SC e TC 

e 0,76±0,06, respectivamente; P<0,05; AT2: l,16±0,18, 

1,21+0,15, 0,87±0,08 e 0,83±0,l, respectivamente; P<0,05).

O aumento na expressão dos receptors foi prevenido pelo tratamento com losartan nos 

grupos SAL e TAL (ATI: 0,99±0,18 e l,09±0,14; AT2: 0,95±0,25 e l,03±0,08, 

respectivamente), entretando não foi prevenida pelo tratamento com espironolactona nos grupos 

SAE e TAE (ATI: l,14±0,18 e l,18±0,05; AT2: l,10±0,l 1 e 1,11±0,12, respectivamente), 

comparados com os grupos SA e TSA (ATI: l,02±0,2 e l,15±0,16; AT2: l,16±0,18 e 

1,21+0,15), respectivamente.

As ações da Ang II através dos receptores ATI têm sido consideradas um dos principais 

estímulos para proliferação de fíbroblastos [274], aumento da síntese de proteínas da matriz 

extracelular [275], liberação de fatores inflamatórios, [276], ou ainda diminuição da expressão 

das metaloproteinases 1 (MMP-1), as quais são responsáveis pela degradação do colágeno [277].

O bloqueio dos receptores ATI, com Losartan, foi eficaz em restaurar a atividade da 

colagenase, diminuindo o efeito pró-fibrótico da Ang II [277]. Em condições patológicas, 

modelos de infarto, sobrecarga de volume e estenose aórtica, o tratamento com Losartan foi 

eficaz em prevenir a hipertrofia cardíaca [233, 278].

Resultados semelhantes foram encontrados neste estudo, em que o tratamento com 

Losartan inibiu e/ou preveniu o aumento do colágeno intersticial induzido pelo EA no grupo 

sedentário. O que pode explicar, em parte, a menor hipertrofia cardíaca encontrada nesse grupo. 

Uma vez que, mostramos anteriormente que parte da hipetrofia promovida pelos EA pode ser
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decorrente do aumento da concentração de OH-Pro. Isso sugere que os receptores ATI 

apresentam importante papel na fibrose cardíaca induzida pelo EA. No grupo tratado com 

losartan e EA associados ao treinamento observa-se prevenção da hipertrofia, diminuição da 

fração volume de colágeno e redução na expressão de colágeno tipo I e III, em relação aos grupos 

tratados com EA. A redução do colágeno cardíaco observado nesse grupo pode ter sido 

responsável pelos efeitos benéficos do Losartan sobre a função diastólica, eficaz em reverter os 

efeitos deletérios induzidos pela associação do EA ao treinamento físico.

Ao contrário do observado com o tratamento com losartan, o tratamento com 

espironolactona não preveniu a hipertrofia cardíaca nos grupos SAE e TAE, comparados aos 

grupos que receberam EA. No entanto, foi observada menor fração volume de colágeno e 

expressão dos colágenos tipos I e III nesses grupos. Estes resultados estão deacordo com dados 

obtidos para o diâmetro dos miócitos, que também não foi prevenido por esse tratamento, 

sugerindo assim o importante papel da aldosterona sobre a síntese de colágeno cardíaco, não 

influenciando os efeitos do treinamento físico. Assim como o tratamento com losartan, a 

espironolactona também preveniu a disfunção diastólica induzida pela associação do EA ao 

treinamento físico, que pode ter sido decorrente da diminuição na síntese e deposição de colágeno 

cardíaco.

Resultados semelhantes foram obtidos em estudos com bloqueio dos RM, com 

espironolactona, em baixas doses, os quais mostraram que o tratamento foi eficaz em reverter a 

fibrose cardíaca, sem produzir efeitos sobre a hipertrofia cardíaca [260], e também foi efetivo em 

reduzir o colágeno do miocárdio em ratos idosos e hipertensos [279].

Recentemente tem sido proposto que algumas das ações atribuídas à Ang II, 

principalmente sobre a hipertrofia cardíaca e aumento do colágeno intersticial, podem estar 

diretamente relacionadas à síntese e liberação de aldosterona cardíaca [280], associada a 

respostas inflamatórias, levando a lesão tecidual [244], síntese de colágeno e remodelamento [12, 

258], independentemente de alterações hemodinâmicas, sugerindo os efeitos locais da 

aldosterona [259].

Embora, nosso resultados mostrem que não houve alteração na expressão dos RM com 

nenhum tratamento, a Figura 15, mostra que houve aumento na expressão gênica da aldosterona 

sintase (CYP11B2) e dal 10-hidroxiesteroide desidrogenase do tipo 2 (11P-HSD2) nos grupos SA
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(45% e 42%) e TAS (73% e 69%), comparados com o grupo SC e TC, respectivamente, P<0,05. 

Ainda, houve diminuição na expressão gênica da 11P-HSD2 no grupo TC comparado ao grupo 

SC (P<0,05).
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espironolactona (AS+S, n=7) e treinado anabolizante tratado com espironolactona (TAS. S, n M J .

P<0,05 vs TAS.

O tratamento com losartan preveniu o aumento na expressão gênica da CYP11B2 e da 

HP-HSD2 nos grupos SAL (0,83±0,17 e 0,97±0,25) e TAL (0,99±0,14 e 0,90±0,19), 

comparados com o grupos TAS (l,47±0,27 e l,49±0,28), mas não ao grupo SA.

O tratamento com espironolactona preveniu o aumento da expressão gênica da CYP11B2 

e da llp-HSD2 nos grupos SAE (0,82±0,ll e 0,76±0,16) e TAE (0,99±0,17 e 0,86±0,25), 

comparados com o grupo TAE (l,47±0,27 and l,49±0,28), respectivamente, e também quando 

comparado com o grupo SA (l,23±0,2 e l,24±0,22), mas não quando comparado ao grupo TAE.

Os grupos tratados com EA apresentaram aumento na expressão do gene CYP11B2 em 

relação aos grupos controle. O aumento na expressão desse gene está diretamente relacionado ao 

aumento nas concentrações de aldosterona cardíaca [256], o que sugere que o tratamento com EA 

pode aumentar a síntese de aldosterona cardíaca nesses animais, a qual pode ter importante papel 

na fibrose cardíaca observada nesses grupos [258].

O tratamento dos animais com Losartan ou com Espironolactona preveniu o aumento na 

expressão do gene CYP11B2, o que consequentemente pode ter reduzido a síntese de aldosterona 

cardíaca e ser responsável pela menor fibrose observada. Alguns estudos têm descrito os efeitos 

do bloqueio do SRA aldosterona sobre a expressão do gene CYP11B2, em que animais tratados 

com inibidores da ECA apresentaram redução da aldosterona cardíaca e menor expressão do gene 

CYP11B2 [255]. Assim como, o tratamento com losartan reduziu as concentrações da enzima 

aldo-sintase em animais infartados [251].

A aldosterona age na maioria dos casos por meio dos RM [249]. No entanto, a interação 

da aldosterona com o RM é modulada por diferentes fatores, entre eles, a enzima 11P-HSD2, 

responsável pela inativação da corticosterona, permitindo, desta forma uma maior ação da 

aldosterona sobre os receptores. Neste estudo não foram observadas diferenças na expressão dos 

RM cardíacos em nenhum dos grupos analisados. No entanto, os grupos tratados com EA 

apresentaram um aumento na expressão da llp-HSD2 cardíaca. Assim, demonstramos, pela 

primeira vez, que o EA pode alterar a seletividade dos RM, aumentando a expressão da enzima
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110-HSD2 e permitindo, desta forma, maior ação da aldosterona sobre os RM, que pode ser 

responsável pelos efeitos deletérios induzidos pelo EA.

Um resultado muito interessante encontrado nesse estudo mostra o efeito do 

treinamento físico sobre a expressão da 1 ip~HSD2. Apenas o grupo TC apresentou diminuição 

na expressão dessa enzima, sugerindo que o treinamento físico aeróbio pode alterar a seletividade 

desses receptores à aldosterona, além de permitir a maior interação dos RM com o 

glicocorticóide, inibindo os efeitos deletérios da aldosterona sobre o coração. Os glicocorticóides 

podem atuar como antagonistas dos RM [247], mostrando que baixa expressão da llp-HSD2, 

mesmo com os níveis de aldosterona elevados, pode prevenir seus efeitos colaterais, 

principalmente pela ligação da corticosterona aos RM [248].

Ambos os tratamentos com antagonistas dos receptores ATI e dos RM foram eficazes 

em prevenir o aumento na expressão da 1 lp-HSD2 induzido pelo EA. O que pode ter contribuído 

para a menor fibrose cardíaca nesses grupos, visto que, como discutido anteriormente, a 

diminuição na expressão da 11P-HSD2 está relacionada à menor fibrose cardíaca.

4.4.7 Fatores inflamatórios cardíacos

Tanto a Ang II, como a aldosterona, podem exercer efeitos sobre a hipertrofia cardíaca e 

aumento do colágeno por meio da liberação de fatores inflamatórios. Dentre eles, destacam-se o 

TGFp e a osteopontina. A Figura 16 mostra os resultados observados com o efeitos do EA 

associados ou não treinamento físico e o tratamento com losartan e espironolactona sobre fatores 

inflamatórios.

Houve aumento significativo na expressão gênica do TGFp e da osteopontina nos grupos 

SA (1089,2±169 e 1381,6±147) e TSA (1244,0±113 e 1674,3±326), comparados aos grupos SC 

(839,3±122 e 777,7±32) e TC (858,3±101 e 1067,l±247), respectivamente, P<0,05. Além disso, 

a expressão gênica da osteopontina foi exacerbada no grupo TSA comparado com o grupo SA 

(P<0,01).
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sedentário anabolizante tratado com espironolactona (AS+S, n=7) e treinado anabolizante tratado 
com espironolactona (TAS+S, n=7) (C). Blots representativos da expressão de TGF p and 
osteopontina na figura acima. As bandas alvo foram corrigidas pela GAPDH cardíaca. Resultados 
expressos como media ± DP. f P<0,05 vs C, # P<0,05 vs T, J P<0,05 vs SA, & P<0,05 vs TAS.

O tratamento com losartan preveniu o aumentos da expressão gênica do TGFp e da 

osteopontina nos grupos SAL (981,1±148 e 899,3±131) e TAL (907,9±83 e 996,l±107), 

comparados com os grupos SA (1089,2±169 e 1381,6±147) e TSA (1244,0±l 13 e 1674,3±326), 

mas não quando comparados com o grupo SA para o gene do TGFp.

O tratamento com a espirolactona preveniu o aumento da expressão gênica do TGFp e da 

osteopontin nos grupos SAE (833,4±187 e 914,1±136) e TAE (833,8±80 e 935,3±157), 

comparados com os grupos SA (1089,2±169 e 1381,6±147) e TSA (1244,0±113 and 

1674,3±326), respectively, P<0,05.

A ligação da Ang II nos receptores ATI desencadeia uma cascata de sinalização 

intracelular, estimulando a liberação de TGFp pelos cardiomiócitos, levando à necrose tecidual, 

ou sobre os fibroblastos, aumentando a fibrose [276]. O TGF p também pode ser liberado pelas 

ações da aldosterona, induzindo o aumento na expressão de fatores de crescimento do tecido 

conectivo [261]. Ainda, a aldosterona pode promover uma maior liberação de osteopontina, que 

tem sido colocada em destaque por ter importante papel sobre a hipertrofia cardíaca e fibrose 

intersticial. Este resultado tem sido evidenciado em camudongos knockout para o gene da 

osteopontina, que não apresentam a ação da aldosterona [262].

Os resultados observados mostram que a administração de EA aumenta a atividade do 

SRA-Aldosterona, o que parece estar diretamente relacionado aos efeitos deletérios produzidos 

sobre o tecido cardíaco, uma vez que o bloqueio dos receptores ATI e dos RM preveniram esses 

efeitos. Uma possível hipótese dos mecanismos pelos quais os EA atuam sobre o SRA 

aldosterona estaria relacionada à afinidade dos EA aos RM, devido à sua estrutura similar a 

aldosterona [217]. Os EA, por meio dos RM, ativariam o SRA aldosterona, visto que um 

mecanismo inverso tem sido proposto na modulação desse sistema, em que a maior ativação dos 

RM parece aumentar a atividade da ECA e a expressão dos receptores ATI [269].

O EA pode ainda agir sobre os RM por alterar a expressão da enzima lipHSD2, 

influenciando na modulação dos RM, conforme sugerido no presente estudo. Essa alteração 

permite a maior ação da aldosterona sobre os receptores, o que está relacionada aos efeitos
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efeitos deletérios sobre o

Em contraste com os efeitos benéficos observados como resposta ao treinamento físico 

aeróbio, estes resultados demonstram que o uso de EA associados ao treinamento promove 

alterações e/ou adaptações no sistema cardiovascular como hipertrofia cardíaca patológica com 

aumento de tecido fibrótico e disfunção ventricular. SCHAIBLE e SCHEURER (1979) [84] 

mostraram que o aumento no fluxo coronário é proporcional ao grau de hipertrofia induzido pelo 

treinamento físico, resultante de um aumento do leito vascular coronário.

deletérios da aldosterona sobre o tecido cardíaco. No entanto, mais estudos são necessários para o 

melhor entendimento dos mecanismos pelos quais os EA aumentam o SRA-Aldosterona 

cardíaco, principalmente associados ao treinamento físico aeróbio.

Assim, os resultados deste estudo mostraram que:

1) Doses suprafisiológicas de EA levam ao desenvolvimento de hipertrofia cardíaca, que foi 

exacerbada quando associada com o treinamento físico com natação.

com losartan, mas não com 

o aumento no diâmetro dos

2) A hipertrofia cardíaca foi prevenida pelo tratamento

espironolactana, entretanto sómente o losartan preveniu

cardiomiócitos com o treinamento físico.

3) Os antagonistas dos receptors ATI e dos RM foram efetivos em prevenir o aumento da 

FVC e da expressão gênica do colágeno do tipo I e III e também preveniram a disfunção 

diastólica induzida pelo uso de EA associado ao treinamento físico.

4) O aumento da expressão gênica da CYP11B2 e da 11PHSD2 induzida pelo tratamento 

com EA sugere o importante papel da aldosterona nos 

miocárdio.

5) Os marcadores inflamatórios (TGFp e osteopontina) podem estar envolvidos nos efeitos 

deletérios promovidos pelo tratamento com EA ou na associação da droga com o 

treinamento físico.

Estes resultados estão de acordo com o crescente número de evidências de que o 

remodelamento interticial do miocárdio é o maior determinante da hipertrofia patológica 

induzido pelo tratamento com EA associado ou não ao treinamento físico, levando à 

disfunção diastólica.

Estes resultados estão submetidos para publicação por Carmo, EC et al., 2010.
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Perfusão miocárdica

Para um bom funcionamento do sistema cardiovascular é necessário que o coração esteja 

recebendo suprimentos adequados. O fornecimento de oxigênio para o músculo cardíaco é 

dependente do fluxo sangüíneo e da extração de oxigênio. Em condições normais de repouso, o 

coração extrai aproximadamente 75% do oxigênio oferecido através do fluxo sangüíneo restando 

uma margem pequena de aumento nesta extração de oxigênio e durante o exercício físico, para 

que a necessidade miocárdica de oxigênio seja atendida, o fluxo coronariano precisa aumentar de 

4 a 6 vezes [283].

Resultados de estudos recentes têm demonstrado que o treinamento físico provoca 

melhora na perfusão miocárdica e entre os componentes envolvidos nesta melhora podemos citar 

a função endotelial. O aumento da pressão transmural do vaso (shear stress) pode aumentar a

Assim, na sequência desta linha de investigação estudamos quais seriam esses efeitos 

sobre o sistema vascular, como o fluxo sanguíneo para o miocárdio e para musculatura 

esquelética.

Os esteróides anabolizantes podem promover efeitos tróficos através da sua ligação aos 

receptores de andrógeno promovendo um balanço nitrogenado positivo, ou seja, um aumento na 

razão de síntese protéica e diminuição na degradação destas proteínas [211, 281], porém os 

efeitos destas substâncias sob os receptores de andrógenos no músculo esquelético não é 

uniforme e depende da concentração destes receptores no músculo em questão [282].

Receptores androgênicos são encontrados na musculatura esquelética e cardíaca, os quais 

possuem a mesma afinidade e características bioquímicas daqueles presentes nos órgãos 

reprodutores [281]. Porém, o número de receptores presentes nos músculos é muito menor do que 

os encontrados nos órgãos reprodutivos. Desta forma, podem variar de acordo com o músculo, 

sendo esta característica, em parte, responsável pela menor sensibilidade do músculo esquelético 

aos andrógenos [282]. Além disso, os esteróides anabólicos sintéticos são de grupos heterogêneos 

com afinidades diferentes para o receptor de andrógeno. A testosterona tem uma razão anabólica/ 

androgênica de 1 para 1, enquanto a razão para a nandrolona é de 10 para 1 e o estanozolol 

apresenta alta razão anabólica, sendo esta de 30 para 1. Assim, seus efeitos vão depender do 

músculo e do tipo de droga em estudo.
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produção de óxido nítrico e, consequentemente, o fluxo sangüíneo vascular. Este mecanismo de 

vasodilatação, mediada pela ação endotelial, tem sido apontada como uma das principais 

adaptações vasculares promovidas pelo treinamento físico. Maior disponibilidade de óxido nítrico 

pode ocorrer devido ao aumento na expressão de enzimas antioxidantes e na expressão da enzima 

óxido nítrico sintase [284].

Diferentemente dos resultados observados com o treinamento físico, o uso de esteróides 

anabolizantes pode prejudicar a função vascular. Um estudo realizado por FERRER et al., (1994) 

[285] demonstrou que os prejuízos observados na função vascular de coelhos tratados com o 

esteróide anabólico nandrolona ocorreu devido ao menor relaxamento da aorta torácica destes 

animais, causado pela inibição da guanilato ciclase e conseqüente diminuição da produção de 

óxido nítrico endotelial. Um estudo de EBENBICHLER et al. (2001) [286] observou que em 

fisiculturistas, usuários de esteróides anabolizantes, o percentual de alteração no diâmetro da 

artéria braquial após uma hiperemia reativa estava diminuído quando comparado a atletas 

controle, caracterizando uma disfunção endotelial. Além disso, maior rigidez aórtica foi 

demonstrada em atletas que fazem o uso de esteróides anabolizantes [287] e prejuízos na 

reatividade vascular não dependente do endotélio, também foram observados em fisiculturistas 

usuários de anabolizantes, sendo este um efeito reversível após a descontinuidade do uso destas 

substâncias [153, 288].

Outro mecanismo que poderia corroborar com uma melhor perfusão miocárdica é a 

angiogênese. A angiogênese é o processo de formação de novos vasos sangüíneos a partir de 

vasos preexistentes, primariamente na microvasculatura. No indivíduo adulto saudável, as células 

endoteliais que revestem o lúmen dos vasos sangüíneos encontram-se quiescentes, isto é, 

apresentam atividade mitogênica próxima a zero, portanto neoformação vascular é virtualmente 

ausente. Mais detalhes sobre este tema, será abordado no próximo estudo.

Em estudos com animais experimentais [222], analisando a influência combinada de 

esteróides anabolizantes e exercício físico em camundongos, sobre o diâmetro dos miócitos, 

número de capilares em volta de um miócito, densidade capilar e distância intercapilar, 

observaram que o exercício físico isolado causou aumento da densidade capilar, encurtou a 

distância intercapilar e induziu aumento do número de capilares em volta de um simples miócito, 

em contraste, a associação de esteróide anabolizante com exercício físico induziu hipertrofia
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a

moderada dos miócitos cardíacos e prejudicou a adaptação microvascular cardíaca induzida pelo 

treinamento físico. Em outro estudo similar, com propionato de testosterona, [289], foi verificado 

que esta substância é capaz de inibir o aumento da capilarização induzida pelo exercício e induziu 

moderada hipertrofia dos miócitos. Dessa forma o prejuízo microvascular poderia trazer um 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio ao miocárdio principalmente durante o 

exercício físico.

sintetizada de quatro maneiras: através de defosforilações

[296] , através da

[297] , através da 

L-homocisteína e

Há uma relação estreita entre o consumo de oxigênio pelo miocárdio e o fluxo 

aumento do gasto energético pelo coração, ocorre aumento 

ou metabólitos responsáveis pela vasodilatação

sangüíneo coronário. Com o 

proporcional da produção de substâncias 

coronária. Dois mecanismos podem explicar o controle metabólico do fluxo sangüíneo coronário, 

o desbalanço entre a demanda e o suprimento de substâncias essenciais para o metabolismo, 

como exemplo o oxigênio (O2), ou ainda, o desbalanço entre a produção e o catabolismo de 

substâncias derivadas do metabolismo, como exemplo o gás carbônico (CO2) e a adenosina. A 

adenosina é um potente vasodilatador, sendo considerado um mediador importante para 

resposta vasodilatadora durante situações de aumento de demanda energética para o coração.

O papel local da adenosina no sistema cardiovascular se toma evidente devido a 

demonstração de que a mesma é sintetizada por fibroblastos vasculares [290] e cardíacos [291], 

cardiomiócitos [292], células endoteliais cardíacas [293] e vascular [294], além de células do 

músculo liso vascular [291]. A demanda extracelular de adenosina depende da biosíntese e do 

catabolismo desta substância, além de alterações no seu transporte [295].

A adenosina pode ser 

seqüenciais intracelulares do ATP (adenosina tri-fosfato) para adenosina 

conversão extracelular do ATP para adenosina mediada por ectoenzimas 

transmetilação mediada pela hidrólise de S-adenosil-L-homocisteína para 

adenosina [298] ou ainda, pela saída do AMPc para a superfície celular, seguido da conversão do 

AMPc para AMP (adenosina mono-fosfato) por uma ectofosfodiesterase e a conversão de AMP 

para adenosina por uma ecto-5' nucleotidase [291].

Os nucleotídeos da adenina são liberados no espaço extracelular, a partir de uma 

variedade de células em resposta a estímulos ativadores e também pelo rompimento de células 

durante a injúria de tecidos ou morte celular. O ATP e outros nucleotídeos não atravessam
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livremente as membranas celulares, provavelmente para assegurar a conservação desta molécula 

em processos essenciais às funções intracelulares, porém podem sair ou entrar na célula via um 

sistema de transporte mediado por carrier. O ATP citoplasmático pode ser liberado em 

quantidades significativas, sem que haja perda morfofuncional da célula. A concentração local 

destes nucleotídeos dependerá da quantidade liberada, do efeito de diluição no espaço 

extracelular e da capacidade de enzimas catabólicas, especialmente ectonucleases. Uma vez 

liberados, estes nucleotídeos podem interagir com receptores purinérgicos (P2) antes de sua 

rápida degradação até adenosina por um conjunto de ectonucleotidases [291].

Desta forma, pode-se inferir que ocorre a liberação ativa de nucleotídeos no espaço 

extracelular e estes nucleotídeos são hidrolisados por uma cascata extracelular de enzimas 

responsáveis pela remoção de nucleotídeos da adenina neste espaço e que são de maneira geral 

denominadas de ectonucleotidases. Os nucleosídeos podem ser re-utilizados para ressíntese, ou 

ainda, o produto da hidrólise pode iniciar uma função adicional mediada por receptor. Existe, 

portanto, uma família de ecto-enzimas capazes de hidrolisar ATP e outros nucleotídeos. As ecto

nucleotidases incluem membros da família de E-NTPDase (ecto-nucleosídeo trifosfato 

difosfoidrolase), E-NPP (ecto-nucleotídeo pirofosfatase fosfodiesterase) e ecto-5’nucleotidase. A 

atividade catalítica máxima destas enzimas está adaptada ao ambiente extracelular e requer a 

presença de cátions divalentes tais como o cálcio e o magnésio e um pH alcalino [299].

Os membros da família E-NTPDase podem hidrolisar nucleosídeos 5’-trifosfato e 

nucleosídeos 5’-difosfato, enquanto que a Ecto-5’-nucleotidase catalisa o passo final da 

degradação de nucleotídeos extracelular, através da hidrólise de nucleosídeo 5’-monofosfato para 

o respectivo nucleosídeo e fosfato (Pi). A Ecto-5’nucleotidase é a enzima responsável pela maior 

formação de adenosina extracelular através da liberação dos nucleotídeos de adenina ([300-302].

No coração a ação de uma ATP-difosfoidrolase [303] hidrolisa ATP e ADP até AMP 

e de uma ecto-5'-nucleotidase [303, 304], que está presente na superfície externa da maioria das 

células e que metaboliza AMP até adenosina. No músculo esquelético, a liberação de adenosina 

se dá em resposta a contração [305], através de células musculares [306], endoteliais [294] ou 

nervosas [307].

Embora o papel da adenosina na regulação do fluxo sangüíneo, para o coração ou para o 

músculo esquelético, seja bem estudado, não se tem conhecimento sobre os efeitos dos EA sobre
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4.6 Materiais e Métodos
4.6.1 Grupos e seqüência experimental

- em repouso

- após vasodilatação induzida por acetilcolina;

• A atividade das enzimas que levam à formação de adenosina:

- ATP-difosfoidrolase

4.5 Objetivos
Assim, a sequência deste estudo teve como objetivos investigar os efeitos do tratamento 

com EA associado ou não ao treinamento físico por natação, sob ao fluxo sangüíneo coronário de 

ratos normotensos, verificando a participação da adenosina como um dos possíveis mecanismos 

regulatórios.

Assim, neste estudo foi analizado:

• O fluxo sangüíneo para o miocárdio:

- 5’-nucleotidase;;

• As alterações morfológicas e morfométricas:

- hipertrofia cardíaca (metodologia descrita anteriormente)

- densidade capilar cardíaca

- hipertrofia vascular

- colágeno perivascular;

• O comportamento da pressão arterial e freqüência cardíaca em repouso;

(metodologia descrita anteriormente).

a hidrólise extracelular dos nucleotídeos de adenina e a formação de adenosina. Uma vez que, o 

treinamento físico aeróbio é capaz de melhorar a perfusão miocárdica devido a diversas 

adaptações e sendo a adenosina um dos importantes moduladores locais fisiológicos, o qual pode 

aumentar o fluxo sangüíneo, avaliamos, neste estudo, as vias de formação da adenosina com o 

uso de esteróides anabolizantes associados ao treinamento físico.
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4.6.2 Histomorfometria do colágeno perivascular

Para avaliar o colágeno perivascular o coração foi cortado, fixado em formol e incluso em 

parafina. Cortes histológicos de 7pm de espessura, montados em lâmina de vidro e coradas pela 

técnica de Picrosirius red [235] foram realizados. Os cortes foram avaliados no sistema 

computadorizado de imagens (Leica Q500 iw e Leica DMLS, Leica Imaging Systems, Ltda., 

Cambridge, UK), utilizando-se lentes de aumento microscópicas.

A fibrose perivascular, área corada positivamente para colágeno ao redor das artérias 

coronárias, foi quantificada sob luz polarizada em aumento de 20 vezes. O colágeno perivascular 

(CPV) foi calculado como a razão entre a fibrose perivascular e a área da luz do vaso. Foram 

selecionados para esta medida apenas artérias com diâmetros entre 50pm e 200|im, e que 

apresentassem um corte histológico com aspecto circular (razão entre os diâmetros menor e maior 

> 0,50).

4.6.3 Quantificação do número de capilares no músculo esquelético

Ao final do protocolo experimental os animais foram sacrificados e seus músculos sóleos 

foram removidos e pesados. Os músculos foram seccionados transversalmente, fixados em 

formaldeído a 6% por 24 horas e processados por desidratação, diafanização e banho de parafina a 

60°C. Após foi realizada a inclusão dos mesmos em cassetes contendo parafina fundida, que ao 

solidificar deu origem a um bloco de parafina para cada sujeito da amostra, dos quais se obteve 

cortes microtômicos de 3 pim de espessura, submetidos à montagem de lâminas para análise 

histológica, com coloração de PAS (Periodic Acid Schiff), para visualização dos vasos capilares.

Um total de 56 animais foram separados em 4 grupos conforme o protocolo experimental 

abaixo. Os animais foram divididos em dois grupos (um para análises de fluxo e outro para 

análises morfológicas):

- Sedentário Controle (SC; n=14);

- Sedentário tratado com esteróide anabolizante (SA; n=14);

- Treinado controle (TC; n=14);

- Treinado tratado com esteróide anabolizante (TA; n=14).
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estudado.

coração e músculo esquelético pela

4.6.4 Hipertrofia vascular

Através das medidas realizadas nas lâminas preparadas para a detecção do colágeno 

perivascular, uma estimativa da hipertrofia vascular foi realizada calculando-se a razão entre a 

área da parede e a área da luz de vasos de resistência que apresentavam diâmetros entre 50|im e 

150pm e nos quais os cortes histológicos se apresentassem com aspecto circular (razão entre os 

diâmetros menor e maior > 0,50).

4.6.6 Determinação do fluxo sangüíneo para o 

utilização da técnica das microesferas coloridas.

A técnica das microesferas fornece informações detalhadas sobre a perfusão regional [308], 

sendo as microesferas coloridas um método não radioativo e relativamente simples, o qual tem

4.6.5 Hipertrofia muscular esquelética

A hipertrofia foi avaliada através da relação entre o peso de cada músculo (peso úmido) e o 

peso corporal. Os resultados são expressos como razão peso dos músculos/peso corporal do 

animal (mg/g).

A análise histológica foi realizada com utilização do sistema de análise de imagens 

Quantimet Leica®, (Leica Cambridge, United. Kingdom) por intermédio de estudo cego. A 

lâmina foi observada inicialmente em aumentos menores, sendo escolhido um local em que não 

haja ranhuras ou bolhas e que contenham o maior número de fibras de corte transversal. Escolhido 

o local, a imagem foi ampliada 400x para realizar as medidas. Para análise do número de 

capilares, a mesma área foi igualmente delimitada, com o auxílio do cursor para mensurar o 

diâmetro de cada vaso. Segundo critérios estabelecidos, o diâmetro será o principal parâmetro para 

identificação dos capilares, sendo considerados capilar, vasos com diâmetro igual ou menor que 

12pm.

Foram analisados 5 campos de visão das lâminas de cada amostra nas quais foi quantificado 

o número total de fibras musculares e de capilares por campo de visão e partir destes valores foi 

calculada a razão Capilar/Fibra (rC/F) de cada animal, como preditor de capilarização no tecido
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Microesferas coloridas

Para determinação da distribuição do fluxo cardíaco foram utilizadas microesferas 

coloridas vermelhas e brancas (Dye-Trak microespheres, Triton Technology, San Diego, CA, 

USA) segundo o protocolo previamente descrito por HAKKINEN, MILLER, SMITH e KNIGHT 

(1995). As microesferas são compostas de polietileno (98%) e divinilbenzeno (2%) tendo 

diâmetro de 15,1 ±0,2 pm e concentração comercial de 3000 esferas/mL.

A concentração média das esferas foi utilizada como base para o cálculo do número de 

esferas infundidas. Para a determinação da absorbância média das esferas, amostras das diluições 

utilizadas (15.000-25.000 esferas) foram colocadas em tubos de 15 mL. Adicionou-se 2 mL de 

etanol (100%) a 4°C, centrifugou-se e o sobrenadante foi aspirado. As amostras foram colocadas 

em estufa (56°C) overnight para secagem. No dia seguinte foi adicionado dimetilformamida, as 

amostras foram centrifugadas e a absorbância foi determinada em espectrofotômetro. A solução 

comercial foi sonicada (Vibra Cell, Sonics & Materials Inc., Danbury, CT, USA) durante 5 

minutos imediatamente antes das diluições em salina contento 0,01% de Tween 80 (Sigma 

Chemical Co, St. Louis, MO, USA). Todas as amostras de microesferas já diluídas foram 

ultrasonicadas durante 1 minuto imediatamente antes da infusão.

sido bem aplicado em algumas espécies de animais [309-31 1]. Esta técnica consiste da infusão de 

microesferas coloridas dentro do ventrículo esquerdo do animal e da retirada de amostras de 

referência para cálculo dos valores absolutos de fluxo.

Procedimentos cirúrgicos

Os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (40 mg/kg, ip) e entubados 

(Gelko - 14G). Dois cateteres de polietileno (PE-10) preenchidos de salina foram utilizados para a 

canulação dos animais, sendo um para a artéria femoral direita e outro para a veia femoral direita.

Um terceiro cateter de polietileno (PE-50) foi utilizado para a canulação do ventrículo 

esquerdo pela artéria carótida direita. O cateter foi inserido até o ventrículo e sua posição foi 

determinada pela observação da característica onda de pressão ventricular e confirmada por 

necropsia.
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Digestão e processamento dos tecidos

Reagentes

Os reagentes utilizados no processamento dos tecidos com microesferas coloridas foram 

preparados segundo especificações do fabricante das microesferas (Triton Technology, San 

Diego, CA, USA).

Infusão das microesferas no ventrículo esquerdo

Uma solução contendo 200.000 esferas vermelhas/180|iL foi infundida no ventrículo 

esquerdo para determinação da distribuição do fluxo no coração. Esta solução foi sonicada 

durante 1 minuto imediatamente antes da infusão. Um total de 180 |1L desta solução foram 

colocados em uma extensão de cateter P50 (75 cm) o qual foi conectado a uma seringa de 1 mL 

com salina pré-aquecida (40°C) contendo Tween 80 (0,01%). A outra cânula posicionada na 

artéria femoral foi conectada a outra seringa de 1 mL pré-heparinizada para retirada de sangue 

durante a infusão. A retirada de sangue foi iniciada dez segundos antes da infusão das esferas 

com uma bomba (Infusion and Withdrawl Pump, Harvad Apparatus, South Natick, Mass, USA) a 

um fluxo contínuo de 0,5 mL/min, continuando a retirada por mais 75 segundos após o início da 

infusão. Foram injetadas 200.000 esferas vermelhas no ventrículo esquerdo com um fluxo de 

0,36 mL/min durante 50 segundos (Infusion Pump 22, Harvard Apparatus, South Natick, Mass, 

USA). Desta forma, os 180 pL de solução contendo as microesferas foram injetados nos 

primeiros 30 segundos.

O volume de sangue retirado foi reposto através do volume injetado durante a infusão das 

esferas e por um pequeno volume de salina (0,1-0,2 mL) injetado in bolus logo após o término do 

procedimento.

Em uma segunda etapa o procedimento foi repetido com microesferas na cor branca, 

porém antecedida pela administração de um vasodilatador (acetilcolina) na dose de 30 pg/kg, 

através da cânula localizada na veia femoral direita. Esta etapa foi realizada para que fosse 

possível mimetizar as respostas vasodilatadoras que ocorrem durante o exercício físico.

Após a infusão das microesferas no ventrículo esquerdo os animais foram sacrificados e o 

coração retirado para análise.
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Tecidos

Amostra de Sangue

A amostra de sangue retirada foi pesada e colocada em tubo de polipropilene de 15 mL 

propriamente identificado. Um total de 4 mL de reagente de hemólise foi adicionado e a amostra 

foi centrifugada durante 30 minutos a 2000g. O sobrenadante foi desprezado e 2 mL de hidróxido 

de sódio (2N) foram acrescentados ao tubo. As amostras foram incubadas em banho mana (BM) 

a uma temperatura de 70°C, seguindo a partir deste momento o mesmo procedimento dos demais 

tecidos.

Os tecidos foram processados segundo técnica adaptada de HAKKINEN et al. (1995) 

[312]. Após a retirada do tecido, o mesmo foi pesado (0,4 - 2,0 g) e inserido em um tubo de 

polipropilene de 15 ml, previamente identificado. Após a adição de 4 ml de hidróxido de sódio 

(2N) os tubos foram tampados e colocados em BM à 70°C por aproximadamente 2 horas. As 

amostras foram agitadas (Vortex Maxi Mix II, Thermolyne, Dubuque, lowa, USA) a cada 15 

minutos até a diluição dos tecidos no reagente. Quando observado esta amostra dissolvida, os 

tubos foram removidos do banho e 8 mL de Reagente de Digestão I foram adicionados. A seguir 

as amostras foram misturadas por inversão manual (3-5 vezes) e centrifugadas por 30 minutos à 

2000g. Após a centrifugação, o sobrenadante de cada amostra foi desprezado e 10 mL de

Reagente de digestão I (Reagente 10% Triton X-100): 900 mL de água destilada 

foram aquecidas a 50°C, a seguir, 6,06g de Trizma Base e 0,lg de Azida Sódica foram 

adicionados e o pH foi ajustado para 8,5. Após o ajuste do pH, 100 mL de Triton X-100 foi 

acrescentado à solução, a qual foi armazenada em frasco plástico.

Reagente de digestão II (Reagente Ácido Deoxicólico Sódico): Em 1L de água 

destilada aquecida foram adicionados 6,06g de Trizma Base, 0,5 mL de Tween 80 e 0,lg de 

Azida Sódica durante agitação, em seguida o pH foi ajustado para 8,5 e 20,73g de ácido 

deoxicólico sódico foi acrescentado, sendo realizado um novo ajuste do pH. A solução foi 

armazenada em frasco plástico.

S Reagente de hemólise: 20 ml de etanol absoluto foi adicionado a lOOmL do 

reagente de digestão I. Esta solução foi armazenada em frasco plástico.
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Extração do corante e medidas de absorbância

4.6.7 Determinação do número de microesferas e do fluxo sangüíneo

Para determinação do número de microesferas nos tecidos (brancas ou vermelhas), 

soluções com número conhecido de microesferas foram processadas. A média da absorbância 

destas amostras permite determinar uma constante de leitura do espectrofotômetro para as 

microesferas vermelhas e brancas. Desta forma, o número de microesferas nos tecidos foi 

calculado a partir da seguinte fórmula:

Reagente de Digestão II foram adicionados. As amostras foram novamente colocadas em BM 

(70°C) por aproximadamente 3 horas. Os tubos foram novamente agitados a cada 20 minutos até 

o momento em que pudesse ser observada visualmente a total digestão das amostras. Neste 

momento, as amostras foram retiradas do banho e centrifugadas por 30 minutos a 2000g. O 

sobrenadante de cada amostra foi aspirado, permanecendo no tubo aproximadamente 100-200|iL 

da amostra, a qual foi adicionada etanol absoluto (4°C). Os tubos foram agitados para lavagem 

das amostras e logo após, foram centrifugadas durante 15 minutos a 2000g (4°C). O etanol 

adicionado foi aspirado, permanecendo 100-200|iL no fundo de cada tubo. Estes tubos contendo 

as amostras foram colocados em estufa (56°C) durante aproximadamente 12 horas para secagem.

Para extração do corante, 250 |1L de dimetilformamida foi adicionado em cada tubo. As 

amostras foram agitadas vigorosamente por 30 segundos e centrifugadas durante 10 minutos à 

2000g.

As leituras das absorbâncias no espectrofotômetro (DU-640 Spectrophotometer, 

Beckmann Instruments, Inc., Fullerton, CA, USA) foram realizadas em cubeta de quartzo de 0,7 

mL (Sigma), onde foram colocados 200 plLdo sobrenadante de cada amostra centrifugada. Os 

picos dos espectros de absorbância das microesferas brancas e vermelhas foram respectivamente, 

370 e 530nm, utilizando-se uma largura de banda de luz <l,8nm. A absorbância mínima aceitável 

foi de 0,01 AU (absorbância da amostra) para ambas as esferas. Absorbâncias menores que estas 

foram excluídas da análise.
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n° esferas na amostra = AU amostra x n° esferas padrão, onde:

AU padrão

Z

4.6.8 Análises bioquímicas

Determinação das atividades enzimáticas

Para determinação de uma das vias de formação de adenosina, a atividade enzimática da 

ATP-difosfoidrolase e 5’-nucleotidase foram analisadas na fração do soro sanguíneo e na fração 

sarcolemal do coração. A preparação da fração do soro sangüíneo e da fração sarcolemal cardíaca 

foi realizada ao final do protocolo experimental (24 horas após a última sessão de treinamento).

Para obtenção da fração do soro sangüíneo, os animais foram sacrificados por decapitação 

e o sangue recolhido e centrifugado a 3000 rpm, durante 15 minutos a uma temperatura de 4o C. 

O sobrenadante obtido de cada amostra centrifugada representa a fração do soro sangüíneo. Esta 

fração foi armazenada em tubos eppendorf (1,5 mL) previamente identificados e mantida em 

freezer com temperatura de -20° C até sua utilização.

Para obtenção da fração sarcolemal cardíaca, os animais foram sacrificados e o coração 

retirado. O material enzimático foi obtido essencialmente como descrito por Velema [313]. Cada 

coração foi cortado em pequenos pedaços e homogeneizado em 80 mL de um meio constituído de 

Tris-HCl 20 mM e EDTA 1 mM (pH=7,0), usando um homogeneizador por quatro períodos de 

7s em velocidade máxima com intervalos de 15s de descanso. Após o tecido estar 

homogeneizado, o mesmo foi submetido a um processo de subfracionamento celular, obtido 

através de cetrifugação diferencial como observado na TABELA 2.

S AU amostra = absorbância da amostra de tecido

n° esferas padrão = número de esferas na solução padrão 

AU padrão = média das absorbâncias das soluções padrões.

O tempo de retirada da amostra de sangue (min) foi calculado dividindo o volume de 

sangue retirado durante a infusão das microesferas vermelhas e brancas pela velocidade da 

bomba de retirada (0,5 mL/min).

A constante de retirada do sangue (Q sangue, mL/min) foi determinada pela divisão do 

volume de sangue (mL) pelo tempo de retirada da amostra (min).
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DesprezadoAmostra

(HT) = homogeneizado total; (S) = sobrenadante; (P)= precipitado

HT
S1
S2
S3
P4

8.800
12.500
12.500
44.000
44.000

Duração 
(min)

20
20
20
60
60

0-4
0-4
0-4
0-4
0-4

P1
P2
P3
S4
S5

Velocidade
(9)

Temperatura 
(°C)

Tabela 6 - Esquema geral de subfracionamento celular obtido através de centrifugação 
diferencial

Seqüência

1o passo
2o passo
3o passo
4o passo
5o passo

Medida da atividade enzimática da ATP-difosfoidrolase

As atividades de hidrólise do ATP e do ADP foram determinadas em um meio de 

incubação que continha Tris-HCl 50,0mM e CaCl2 l,5mM (pH=7.4) para a fração sarcolemal e 

Tris-HCl 112,5mM (pH=8,0) para o soro como descrito por OSES, (2004), [314] juntamente com 

a proteína em uma temperatura de 37°C por 10 minutos em um volume final de 200uL para 

ambos. A reação foi iniciada pela adição de nucleotídeo (ATP, ADP) em uma concentração final 

de 2mM para a fração sarcolemal e de ATP 3 mM e ADP 2mM para o soro. O tempo de 

incubação e a quantidade de proteína adicionada ao meio de reação foram escolhidos de modo a

O homogeneizado foi centrifugado durante 20 minutos a 8.800g e o sobrenadante (S1) 

obtido foi recentrifugado a 12.500g durante 20 minutos. Este procedimento foi repetido com o 

sobrenadante S2 e o sobrenadante resultante S3 foi centrifugado a 44.000g durante 1 hora. O 

precipitado obtido foi ressuspenso em 15 ml de tampão estoque (Tris-oxalato 20 mM, KC1 0,6 M 

(para extrair miofibrilas), EDTA ImM e pH=6,8) e recentrifugado a 44.000g durante mais 1 hora. 

O precipitado foi ressuspenso em um volume adequado de Tris-HCl 20 mM e pH=7,2, na 

proporção que resulta em concentração de proteína de cerca de 0,4 a 0,5 mg/ml. Esta preparação 

representa a fração enriquecida em sarcolema.

Todos os procedimentos para a obtenção da fração sarcolemal foram realizados à 

temperatura 0-4°C. A fração sarcolemal cardíaca foi armazenada em tubos eppendorf (1,5 mL) 

previamente identificados e mantida em freezer a -20° C até sua utilização.
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Medida da atividade enzimática da ecto-5’-nucleotidase

A atividade de hidrólise do AMP foi determinada de acordo com protocolo de 

HEYMANN et al, (1984), [316] em um meio contendo Tris-HCl lOOmM (pH 7,5) e MgCfe 

15,0mM para a fração sarcolemal cardíaca e Tris-HCl lOOmM (pH 8,9) para a fração do soro 

sanguíneo como descrito por OSES et al. (2004) [314]. A este meio foi adicionada a proteína que 

foi pré-incubada durante 10 minutos a 37° C. A reação foi iniciada pela adição de AMP 2mM 

para a fração sarcolemal cardíaca e para a fração do soro sangüíneo. O tempo de incubação e a 

quantidade de proteína adicionada ao meio de reação foram escolhidos de modo a assegurar a 

linearidade da formação do produto. A reação enzimática foi interrompida pela adição de 200uL 

deTCA (concentração final de 10%).

Após a retirada das amostras do meio de incubação, somente as amostras da fração do 

soro sangüíneo foram centrifugadas durante 15 minutos por 5000 rpm. Ao final do processo, 

ambas as amostras foram mantidas em gelo, por pelo menos 10 minutos e posteriormente 

alíquotas foram retiradas para determinação do fosfato inorgânico pelo método de LANZETTA

assegurar a linearidade da formação do produto. A reação enzimática foi interrompida pela 

adição de 200uL de TCA (concentração final de 10%).

Após a retirada das amostras do meio de incubação, somente as amostras da fração do 

soro sangüíneo foram centrifugadas durante 15 minutos por 5000 rpm. Ao final do processo, 

ambas as amostras foram mantidas em gelo, por pelo menos 10 minutos e posteriormente 

alíquotas foram retiradas para determinação do fosfato inorgânico pelo método de LANZETTA, 

(1979), [315] sendo que as alíquotas da fração do soro sangüíneo foram diluídas 10 vezes (40 pL 

da amostra para 360 pL de água deionizada) e as alíquotas da fração de membrana sarcolemal 

nào sofreram diluição.

Todas as amostras foram ensaiadas em duplicata ou triplicata, sendo que a hidrólise não 

enzimática foi corrigida através de controles onde o material enzimático foi adicionado ao tubo 

somente após a reação ter sido interrompida com TCA. A atividade específica foi expressa em 

nmol de fosfato liberado por minuto e por miligrama de proteína (nmol Pi/ min/ mg) nas 

condições de ensaio descritas. A proteína foi determinada pelo método de BRADFORJD (1976), 

[73] utilizando como padrão albumina bovina (BSA).
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4.6.9 Análise estatística

4.7 Resultados e Discussão
Neste grupo de estudo os resultados de Pressão arterial, frequência cardíaca e hipertrofica 

cardíaca foram os mesmos observados nos grupo anteriores.

et al. (1979), [315] sendo que as alíquotas da fração do soro sangüíneo foram diluídas 8 vezes (50 

pL da amostra para 350 pL de água deionizada) e as alíquotas da fração de membrana sarcolemal 

não sofreram diluição.

Todas as amostras foram ensaiadas em duplicata ou triplicata, sendo que a hidrólise não 

enzimática foi corrigida através de controles onde o material enzimático foi adicionado ao tubo 

somente após a reação ter sido interrompida com TCA. A atividade específica está expressa em 

nmol de fosfato liberado por minuto e por miligrama de proteína (nmol Pi/ min/ mg) nas 

condições de ensaio descritas. A proteína foi determinada pelo método de BRADFORD (1976), 

[73] utilizando como padrão albumina bovina (BSA).

4.7.1 Hipertrofia cardíaca

Figura 17 mostra o percentual de hipertrofia cardíaca (%) de cada grupo. Estes resultados 

demonstram que o tratamento com anabolizante (SA) e o treinamento físico (TC) isoladamente, 

causaram hipertrofia cardíaca de 8% e 16% respectivamente, quando comparados ao grupo 

controle (SC). A associação do tratamento com anabolizante e do treinamento físico (TA) 

promoveu um grau de hipertrofia cardíaca ainda maior (24%), quando comparado ao grupo 

controle, sendo também significantemente maior em relação aos grupos sedentário tratado com 

anabolizante (SA) e treinado controles (TC).

Os dados obtidos neste estudo estão apresentados na forma de média ± erro padrão. A 

análise estatística foi realizada através da análise de variância de dois fatores (ANOVA) e, 

somente para os dados de evolução do peso corporal e de resposta vasodilatadora à acetilcolina 

foi utilizada ANOVA de dois fatores para medidas repetidas, seguidas de post-hoc de Tukey para 

comparações entre as médias quando diferenças significativas foram observadas entre os grupos 

com ANOVA. Para todas as análises, foi adotado como nível de significância p<0,05.
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Figura 18. Fluxo sangüíneo coronário basal (n° de esferas/ peso do tecido). Sedentário controle (SC, 
n=7), sedentário tratado com anabolizante (SA, n=9), treinado controle (TC, n=6) e treinado tratado com 
anabolizante (TA, n=6). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão. (*) Diferença 
significante do grupo treinado em relação aos outros grupos (SC, p=0,01; SA, p<0,01 e TA, p<0,001).

30

25

20

15

10

5

0

«2

Q.

■S
5?

Figura 17. Percentual de hipertrofia cardíaca entre os grupos (%). Sedentário controle (SC), 
sedentário tratado com anabolizante (SA), treinado controle (TC) e treinado tratado com 
anabolizante (TA).

4.7.2 Fluxo sangüíneo coronário

A técnica das microesferas coloridas foi utilizada para avaliar o fluxo sangüíneo coronário 

em repouso e após a infusão do vasodilatador acetilcolina, para mimetizar a vasodilatação que 

ocorre durante o exercício físico. Através da análise do número de microesferas encontradas no 

tecido podemos inferir o fluxo sangüíneo para este tecido. A Figura 18 demonstra em repouso 

(basal) a distribuição do fluxo sangüíneo para o miocárdio entre os grupos, calculado através da 

relação entre o n° de esferas encontradas no tecido e o peso do tecido e a Figura 19 demonstra o 

fluxo sangüíneo para o miocárdio calculado em mL/min.

Os resultados observados na Figura 8 demonstram que em repouso o fluxo sangüíneo 

coronário encontra-se aumentado no grupo treinado controle (TC) comparado aos grupos 

sedentário controle (SC) e tratados com esteróides anabolizantes (SA e TA).
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Figura 19. Fluxo sangüíneo coronário basal (mL/ min). Sedentário controle (SC, n=5), 
sedentário tratado com anabolizante (SA, n=6), treinado controle (TC, n=5) e treinado tratado 
com anabolizante (TA, n=4). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão.
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Figura 20. Fluxo sangüíneo coronário após acetilcolina (n° de esferas/ peso do tecido). Sedentário controle 
(SC, n=7), sedentário tratado com anabolizante (SA, n=8), treinado controle (TC, n=6) e treinado tratado com 
anabolizante (TA, n=8). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão. (*) Diferença significante 
cm relação aos grupos SC e TC, p<0,05.

As Figura 20 e 21 demonstram, respectivamente, o fluxo sangüíneo calculado através do 

n° de esferas no tecido e em mL/min após a infusão de acetilcolina. Conforme ilustrado na Figura 

20, nos grupos tratados com esteróide anabolizante (SA e TA) não foi observada resposta 

vasodilatadora à acetilcolina, pois o fluxo sangüíneo coronário nestes grupos permaneceu 

diminuído, quando comparado aos grupos sedentário e treinado controle (SC e TC).

Quando analisados os resultados demonstrados na Figura 19 nenhuma diferença 

significativa foi observada entre os grupos, embora tenha sido observada uma tendência a 

aumento no fluxo sangüíneo coronário do grupo treinado controle (TC), quando comparado ao 

grupo treinado tratado com anabolizante (TA) (p=0,07).
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Figura 22. Débito cardíaco basal (mL/min). Sedentário controle (SC, n=6), sedentário tratado com 
anabolizante (SA, n=5), treinado controle (TC, n=4) e treinado tratado com anabolizante (TA, n=4). Os 
resultados estão apresentados como média ± erro padrão.

Ao observarmos o fluxo sangüíneo coronário determinado em mL/min na Figura 21, 

verificamos que no grupo treinado tratado com anabolizante (TA) o resultado é semelhante ao da 

Figura 20, onde não houve aumento de fluxo após a infusão de acetilcolina, quando comparado 

aos grupos controles (SC e TC), porém este resultado não foi observado em relação ao grupo 

sedentário tratado com anabolizante (SA).

Figura 21. Fluxo sangüíneo coronário após acetilcolina (mL/ min). Sedentário controle (SC, n=5), 
sedentário tratado com anabolizante (SA, n=6), treinado controle (TC, n=4) e treinado tratado com 
anabolizante (TA, n=3). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão (*) Diferença 
significante em relação aos grupos SC e TC, p<0,05.

As Figura 22 e 23 demonstram respectivamente o débito cardíaco (DC) dos grupos 

experimentais em repouso e após a administração de acetilcolina. Podemos observar na Figura 22 

que o DC basal do grupo treinado tratado com esteróide anabolizante (TA) apresentou uma 

tendência à redução (p=0,05), quando comparado ao grupo treinado controle (TC).
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Figura 23. Débito cardíaco após acetilcolina (mL/min). Sedentário controle (SC, n=4), 
sedentário tratado com anabolizante (SA, n=6), treinado controle (TC, n=4) e treinado tratado 
com anabolizante (TA, n=4). Os resultados estào apresentados como média ± erro padrão. (*) 
Diferença significante em relação ao grupo treinado controle (SA x TC, p<0,05; TA x TC, 
p<0,005); (#) diferença significante em relação ao grupo sedentário controle (TA x SC, p<0,005).

Para confirmarmos que os resultados observados no fluxo sangüíneo e débito cardíaco 

se deram devido ao tratamento utilizado e não por diferentes respostas hemodinâmicas a dose de 

acetilcolina administrada, os valores de queda da pressão arterial e de aumento da freqüência 

cardíaca de cada grupo antes e após a administração de acetilcolina foram analisados e estes 

resultados estão demonstrados na Figura 24. Os resultados demonstram que tanto a queda de 

pressão arterial, quanto o aumento reflexo da freqüência cardíaca foram semelhantes entre os 

grupos.
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Após a administração de acetilcolina, como demonstrado na Figura 23, o DC dos grupos 

tratados com anabolizante (SA e TA) permaneceu reduzido, sendo considerado signifícantemente 

diferente do grupo treinado controle (TC), porém o menor DC foi observado no grupo treinado 

tratado com anabolizante (TA), o qual também apresentou diferença significativa em relação ao 

grupo sedentário controle (SC).
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Estes resultados mostram no grupo de animais treinados, durante o período basal, um 

maior fluxo sangüíneo coronário, demonstrado através do número de esferas encontradas no 

tecido, o que pode ser resultado do maior enchimento ventricular que ocorre durante a diástole 

cardíaca em resposta ao treinamento físico de endurance [317]. O maior enchimento ventricular 

nesta situação ocorre devido à redução da freqüência cardíaca, a qual permite um maior tempo de 

enchimento ventricular. Desta forma, a bradicardia de repouso observada como resposta ao 

treinamento físico, neste estudo, pode explicar o aumento do fluxo sangüíneo coronário 

observado no grupo treinado.

Conforme demonstramos anteriormente [240], o treinamento físico promoveu melhora do 

estado inotrópico cardíaco observado pelo aumento na derivada temporal positiva (dP/dt positiva) 

e melhora da função diastólica através da redução da pressão diastólica inicial do VE. Assim, o 

treinamento físico promoveu hipertrofia cardíaca, e proporcional aumento no fluxo sangüíneo 

coronário, associado a melhor função cardíaca.

Ao avaliarmos a resposta vasodilatadora à acetilcolina, o grupo sedentário controle 

respondeu com aumento no fluxo sangüíneo coronário, o qual foi alcançado devido a um 

incremento de 18% no débito cardíaco em relação ao repouso. Entretanto, um resultado não

Figura 24. Delta de [ 
administração de acetilcolina (mmHg

t

pressão arterial e freqüência cardíaca entre período pré e pós 
j e bpm). Sedentário controle (SC, n=4), sedentário 

tratado com anabolizante (SA, n=4), treinado controle (TC, n=4) e treinado tratado com 
anabolizante (TA, n=4). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão.
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esperado foi observado no grupo TC, onde um pequeno aumento no fluxo sanguíneo coronário 

ocorreu em resposta a um incremento de 11% no débito cardíaco em relação ao repouso, não 

sendo, portanto semelhante à resposta observada no grupo controle. De fato, estudos 

demonstram que na circulação coronária o treinamento físico é capaz de aumentar a sensibilidade 

a agentes vasodilatadores em animais saudáveis [318, 319], portanto nossos resultados divergem 
dos encontrados na literatura. Talvez, uma maior dose de acetilcolina fosse necessária, para o 

grupo treinado, para que uma maior vasodilatação fosse alcançada, já que esse grupo também 

parte de valores mais altos de fluxo sangüíneo coronário e débito cardíaco basal. No entanto, 

curvas dose-resposta à acetilcolina não foram realizadas, sendo esta, portanto uma limitação do 
trabalho.

Ao analisarmos os grupos tratados com EA podemos observar que somente o tratamento 

com esta droga não modificou o comportamento do fluxo sangüíneo coronário em relação ao 

grupo controle SC, estes resultados estão de acordo com os encontrados na literatura, onde não 

foi observada disfunção ventricular em ratos sedentários tratados com EA [227]. Entretanto, o 

aumento no fluxo sangüíneo coronário observado no grupo TC foi diminuído pela associação 

com o EA. Outro dado importante em relação ao grupo treinado tratado com anabolizante foi 

observado no débito cardíaco, o qual foi reduzido em relação ao grupo TC (p=0,05), desta 

maneira pode contribuir para a redução de 29% no fluxo sangüíneo observada neste grupo em 

relação ao grupo SC. Assim, estes resultados corroboram com os dados obtidos anteriormente 

[240], onde foi observada perda dos efeitos benéficos promovidos pelo treinamento físico aeróbio 

sobre alguns índices de função ventricular no grupo TA, tais como queda da pressão sistólica do 

VE, um efeito inotropismo negativo e diminuição do relaxamento cardíaco, quando comparados 

ao grupo TC, desta forma, caracterizando um estado patológico. Estudos realizados em humanos 

também demonstram prejuízos na função cardíaca. O relaxamento do VE foi prejudicado em 

fisiculturistas usuários de EA [320], além de uma menor distensibilidade aórtica observada nestes 

atletas [287].

O menor fluxo sangüíneo coronário observado nos grupos tratados com EA pode ser 

devido, em parte, ao menor débito cardíaco observado nestes grupos, sendo que o maior prejuízo 

do débito ocorreu exatamente no grupo TA. Prejuízos na vasodilatação dependente de endotélio
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Na Figura 26 podemos observar fotos ilustrativas demonstrando a contagem de capilares 

no tecido cardíaco dos quatro grupos estudados (SC, SA, TC e TA).
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Figura 25. Densidade capilar cardíaca. Sedentário controle (SC, n=6), sedentário tratado com 
anabolizante (SA, n=6), treinado controle (TC, n=6) e treinado tratado com anabolizante (TA, 
n=5). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão. (*) Diferença significante em 
relação aos grupos SC, SA e TA, p<0,05.

4.7.3 Morfometria Cardíaca

- Densidade capilar

A densidade capilar no músculo cardíaco está demonstrada na Figura 25. Conforme pode 

ser obsrvado, somente a administração do esteróide anabolizante (SA) e o treinamento físico 

(TC) não alteraram a densidade capilar cardíaca, enquanto que a associação do treinamento físico 

com o uso de esteróides anabolizantes (TA) reduziu o número de capilares por área no coração, 

quando comparado aos outros três grupos (SC, SA e TC).

já foram relatados na literatura tanto em humanos [286], quanto em animais [321], o que vêm de 

acordo com nossos dados, já que a acetilcolina é um vasodilatador dependente de endotélio.

Assim, estes dados confirmam que o uso de altas doses do EA decanoato de nadrolona 

associado ao treinamento físico de natação prejudicam o fluxo sanguíneo coronário e o 

desempenho cardíaco. Desta maneira, também avaliamos algumas possíveis alterações estruturais 

que poderíam contribuir para o menor fluxo sangüíneo observado neste grupo.
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Figura 27. Colágeno Perivascular. Sedentário controle (SC, n=6), sedentário tratado com 
anabolizante (SA, n=6), treinado controle (TC, n=5) e treinado tratado com anabolizante (TA, 
n=6). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão.
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- Colágeno perivascular

A Figura 27 ilustra os resultados referentes ao colágeno perivascular (CPV) calculado 

através da relação entre a área corada positivamente para colágeno ao redor das artérias 

coronárias e a área do vaso. Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos.

Fotos ilustrativas da densidade capilar cardíaca nos 
microscópio óptico utilizando objetiva de imersão com aumento de 400x. Sedentário 

esteróide anabolizante (SA), treinado controle (TC) e treinado
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Na Figura 28 podemos observar fotos ilustrativas do colágeno perivascular depositado ao 

redor de vasos de resitência no tecido cardíaco dos quatro grupos estudados (SC, SA, TC e TA).

nos quatro grupos estudados, 
utilização de lentes de aumento de 20x. 

esteróide anabolizante (SA), treinado controle

Figura 28. Fotos ilustrativas do colágeno perivascular
Colágeno quantificado sob luz polarizada, com a 
Sedentário Controle (SC), sedentário tratado com 
(TC) e treinado tratado com esteróide anabolizante (TA).
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- Hipertrofia vascular

Os resultados apresentados na Figura 29 fazem uma relação entre a área da parede do vaso 

e a área da luz do vaso, nos apresentando uma estimativa de hipertrofia vascular. Nenhuma 

diferença significante foi observada entre os grupos.
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Figura 29. Hipertrofia vascular (razão parede/ luz). Sedentário controle (SC, n=5), sedentário 
tratado com anabolizante (SA, n=6), treinado controle (TC, n=5) e treinado tratado com 
anabolizante (TA, n=5). Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão.

Uma rede capilar adequada é de vital importância para um aporte sangüíneo cardíaco ideal 

em condições normais, bem como no coração hipertrofiado, especialmente durante a atividade 

física. Na literatura, ainda existem controvérsias com relação à angiogênese e treinamento físico. 

Na maioria dos estudos onde animais jovens, como ratos e cobaias, são submetidos ao 

treinamento físico de natação ou em esteira é possível observar aumento na densidade capilar 

cardíaca ou na razão capilar/ fibra, entretanto estes resultados não são registrados em ratos, cães 

ou porcos adultos submetidos ao mesmo tipo de treinamento [322].

Neste trabalho, uma estimativa da hipertrofia vascular foi utilizada para analisar se o 

treinamento físico, o uso de esteróide anabolizante e a associação de ambos poderíam atuar sobre 

o remodelamento de pequenos vasos de resistência (50-150pm) no coração, acarretando desta 

maneira em alterações no fluxo sangüíneo para este tecido, entretanto, nenhuma modificação 

ocorreu em resposta a estes tratamentos. De fato, o treinamento físico parece não causar 

alterações na razão parede/ luz de arteríolas de ratos normotensos, diferente do que pode ser 

observado em animais hipertensos, onde o treinamento físico é capaz de normalizar a maior razão 

parede/ luz encontrada tanto em músculos ativos, quanto em músculos não ativos durante o
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treinamento, provavelmente sendo este um dos mecanismos responsáveis pela redução da pressão 

arterial observada nestes animais [323]. Embora alguns estudos demonstrem que o uso de 

esteróides anabolizantes pode levar ao aumento da pressão arterial, pouco se sabe sobre os 

possíveis mecanismos de atuação destas substâncias, principalmente sobre a estrutura vascular.

0 colágeno é uma proteína que forma uma rede de fíbrilas na camada média dos vasos e é 

100 vezes mais rígido do que a elastina, sendo o seu papel o de prevenir a superdistenção dos 

vasos, portanto, alterações significativas na quantidade de colágeno perivascular podem 

prejudicar a distenção dos vasos, ou ainda, permitir a superdistensão dos mesmos. Neste estudo a 

quantidade de colágeno depositada em volta de vasos de resistência foi analisada em animais 

treinados e nenhuma diferença foi observada neste grupo. Alterações no metabolismo de 

colágeno geralmente são observadas em condições patológicas [324] ou ainda devido ao processo 

de envelhecimento. Já está bem claro na literatura que o treinamento físico aeróbio é capaz de 

minimizar os efeitos da idade na maior produção de colágeno [325], no entanto em indivíduos 

jovens saudáveis nenhum efeito do exercício é observado [326, 327], o que está de acordo com os 

resultados observados neste estudo.

Neste estudo, nenhuma alteração foi observada nos grupo de animais que foram tratados 

com EA, entretanto o fato de terem sido estudados vasos com grandes diferenças nos seus 

diâmetros (50-200|im), sem separá-los em pequenos grupos pode ter sido um fator limitante para 

a observação de alterações na estrutura vascular.

Neste estudo, nenhuma alteração foi observada nos grupo de animais que foram tratados 

com esteróides anabolizantes, entretanto o fato de terem sido estudados vasos com grandes 

diferenças nos seus diâmetros (50-200pm), sem separá-los em pequenos grupos pode ter sido um 

fator limitante para a observação de alterações na estrutura vascular.

Podemos concluir, portanto, que a hipertrofia cardíaca foi acompanhada por diminuída 

densidade capilar cardíaca nos animais que realizaram treinamento associado ao uso de altas 

doses de decanoato de nandrolona, submetendo desta maneira estes animais a um possível 

prejuízo no suprimento sangüíneo para o miocárdio. Entretanto, nenhuma alteração foi observada 

em relação ao colágeno perivascular e a hipertrofia vascular, demonstrando que outros fatores, 

que não somente os estruturais poderíam estar contribuindo para o menor fluxo sangüíneo 

coronário observado devido ao uso de anabolizante. Desta forma, este estudo avaliou o papel da
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adenosina como um dos possíveis reguladores do fluxo sangüíneo coronário, devido a este ser um 

importante metabólito na regulação local deste fluxo.
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Figura 30. Medida da atividade enzimática da ATP-difosfoidrolase na fração de soro 
sangüíneo através da hidrólise de ATP e ADP (nmol Pi/ min/ mg proteína). Sedentário 
controle (SC, n=12), sedentário tratado com anabolizante (SA, n=12), treinado controle (TC, 
n=lO) e treinado tratado com anabolizante (TA, n=ll). Os resultados estão apresentados como 
média ± erro padrão. (*) Diferença significante para hidrólise de ATP em relação aos grupos 
sedentários (TC x SC, p=0,01; TC x SA, p<0,001 e TA x SC e SA, p<0,001). (#) Diferença 
significante para hidrólise de ADP em relação aos outros grupos (TC x SC e SA, p<0,001 e TC x 
TA, p<0,05).

4.7.4 Hidrólise de nucleotídeos

- Fração do soro sangüíneo

A hidrólise dos nucleotídeos ATP e ADP através da ação da enzima ATP-difosfoidrolase 

estào demonstradas na Figura 30. Podemos observar que maior hidrólise de ATP ocorreu nos 

grupos submetidos ao treinamento em comparação aos grupos sedentários, enquanto que a 

hidrólise de ADP permaneceu aumentada no grupo treinado controle, porém este mesmo 

resultado não foi observado no grupo treinado tratado com esteróide anabolizante.

* T

■ l
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- Fração sarcoiemal do coração
A hidrólise de nucleotídeos na fração sarcoiemal do coração representa uma das vias 

locais de formação de adenosina. A atividade da enzima ATP-difosfoidrolase no coração está 

demonstrada na Figura 32 através da hidrólise de ATP e ADP. Podemos observar que no coração 

a hidrólise destes nucleotídeos está aumentada nos grupos que foram submetidos ao treinamento 

em relação ao grupo sedentário controle.

Ainda na fração de soro sangüíneo podemos observar a atividade da enzima 

nucleotidase representada através da hidrólise de AMP. A Figura 31 demonstra que a hidrólise de 

AMP está aumentada somente no grupo treinado controle.
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Figura 31. Medida da atividade enzimática da ecto-5'-nucleotidase na fração de soro 
sangüíneo através da hidrólise de AMP (nmol Pi/ min/ mg proteína). Sedentário controle 
(SC, n=ll), sedentário tratado com anabolizante (SA, n=13), treinado controle (TC, n=10) e 
treinado tratado com anabolizante (TA, n=12). Os resultados estão apresentados como média ± 
erro padrão. (*) Diferença significante para o grupo treinado em relação aos outros grupos (TC x 
SC, p<0,05; TC x SA, p<0,001 e TC x TA, p<0,05).
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Resposta semelhante também foi observada na hidrólise de AMP, ou seja, maior atividade 
da enzima ecto-5’-nucleotidase nos grupos treinados comparados aos grupos sedentários, a qual 
pode ser observada na Figura 33.
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Figura 32. Medida da atividade enzimática da ATP-difosfoidrolase na fração sarcolemal do 
coração através da hidrólise de ATP e ADP (nmol Pi/ min/ mg proteína), e en ano con 
(SC, n=5), sedentário tratado com anabolizante (SA, n=5), treinado controle (TC, n-5) e treinado 
tratado com anabolizante (TA, n=5). Os resultados estão apresentados como media ± erro padrao. 
(*) Diferença significante para hidrólise de ATP em relação ao grupo se con r0 e 
SC, p<0,05; TA x SC, p<0,005). (#) Diferença significante para hidrólise de ADP em relaçao 
grupo sedentário controle (TC x SC, p<0,01; TA x SC, p<0,05).
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Adenosina é liberada pelo coração durante qualquer evento no qual o suprimento de 

oxigênio é inadequado as necessidades de oxigênio (ex: isquemia, hipóxia e aumento no consumo 

de oxigênio). Desta maneira, a adenosina tem um papel crucial na regulação local do fluxo 

sangüíneo [328].

Neste estudo, a adenosina foi avaliada através da atividade de enzimas envolvidas na 

cascata de hidrólise dos nucleotídeos extracelulares de adenina, os quais têm como produto final 

a formação de adenosina. Portanto, a atividade das enzimas ATP-difosfoidrolase, que hidrolisa 

ATP e ADP até AMP, e 5'-nucleotidase, que hidrolisa AMP até adenosina foram medidas na 

fração do soro sangüíneo, que representa a formação de adenosina sistêmica, e na fração 

sarcolemal do coração, que está envolvida na formação local de adenosina.

Figura 33. Medida da atividade enzimática da ecto-5 -nucleotidase na fração sarco'^al 
coração através da hidrólise de AMP (nmol Pi/ min/ mg proteína), e en ano ’
n=5), sedentário tratado com anabolizante (SA, n=5), treinado contro e ( ’ n 
tratado com anabolizante (TA, n=5). Os resultados estão apresentados como me ia  Pa 
(*) Diferença significante para hidrólise de AMP em relação aos grupos se en anos 
SA, p<0,05; TA x SC e SA, p<0,05).
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Maior atividade das enzimas ATP-difosfoidrolase e 5’-nucleotidase foi observada no 

grupo submetido ao treinamento físico, levando desta maneira a uma maior produção de 
adenosina tanto circulante, quanto local, já que este aumento foi observado na fração solúvel do 

soro e na fração sarcolemal. Dados da literatura corroboram com estes resultados, demonstrando 

que a atividade da enzima 5’-nucleotidase encontra-se aumentada no miocárdio de ratos que 
foram submetidos ao treinamento físico [329]. No entanto, este trabalho demonstra pela primeira 

vez que toda a cascata de hidrólise dos nucleotídeos de adenina está ativada como efeito do 

treinamento físico, tanto sistêmico, quanto localmente no coração. Esta maior formação de 

adenosina pode ser uma das vias que está atuando para manter a maior perfúsão sangüínea 

cardíaca nos animais treinados.

A formação de adenosina pela via de degradação dos nucleotídeos de adenina nunca havia 

sido estudada em animais submetidos ao tratamento com esteróides anabolizantes. Portanto, este 

trabalho demonstra pela primeira vez que pode ocorrer um desequilíbrio nos níveis extracelulares 

de adenosina devido ao uso de altas doses do esteróide anabolizante decanoato de nandrolona 

associados ao treinamento físico. Semelhante desequilíbrio nos níveis extracelulares de adenosina 

já foi demonstrado em células do músculo liso vascular de artérias de condução (aorta) e de 

microvasos de resistência (arteríola renal) de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) [295].

Ao analisarmos a atividade das enzimas na fração do soro sanguíneo, podemos observar 

que a hidrólise de nucleotídeos não foi alterada devido ao uso do esteróide anabolizante, quando 

comparado ao grupo controle, no entanto ocorreram alterações no grupoTA. A hidrólise de ATP 

no grupo TA foi aumentada igualmente a do grupo TC, entretanto diferente do observado no 

grupo treinado, no qual a hidrólise de ADP foi diminuída pelo uso do EA, tomando-se 

semelhante à observada nos grupos sedentários.

Além disso, também foi observada redução na hidrólise de AMP, o qual é degradado para 

adenosina através da enzima 5’-nucleotidase. Dessa maneira, pode ocorre maior formação de 

ADP conforme ocorreu no grupo TA, o qual provavelmente foi acumulado devido à redução na 

hidrólise deste nucleotídeo, levando, portanto a menor formação de AMP e por conseqüência de 

adenosina. Através destes resultados poderiamos sugerir que:
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1- a menor formação de adenosina extracelular circulante pode ser também um mecanismo que 

influencia no menor fluxo sangüíneo coronário observado no grupo treinado tratado com 

esteróide anabolizante;

2- o acúmulo de ADP observado neste grupo pode causar aumento da agregação plaquetária, 

através da ligação deste nucleotídeo a receptores purinérgicos específicos (P2), [330] sendo que 

já foi demonstrado que o uso prolongado de EA pode estimular a agregação plaquetária, desta 

fonna facilitando a formação de trombos e o processo de aterosclerose [331].

A hidrólise extracelular dos nucleotídeos de adenina na fração sarcolemal do coração, 

em parte, representa a produção local de adenosina extracelular.

Conforme já mencionado anteriormente o grupo treinado promoveu um aumento na 

atividade das enzimas envolvidas na via de degradação dos nucleotídeos de adenina, que também 

foi observado no grupo treinado e tratado com esteróides anabolizantes. Nenhuma alteração foi 

observada no grupo que foi submetido somente ao tratamento com anabolizante. Portanto, 

podemos sugerir que o uso de alta dose do EA decanoato de nandrolona, não alterou a formação 

de adenosina extracelular no coração e diferente do observado na fração do soro, não prejudicou 

o aumento na produção de adenosina em resposta ao treinamento físico, podendo este ser um 

possível mecanismo de defesa local do coração para este grupo, no qual foi demonstrado redução 

de fluxo sangüíneo coronário. Desta forma, a aumentada produção de adenosina observada neste 

grupo pode ser um mecanismo compensatório, o qual esteja ocorrendo na tentativa de manter o 

fluxo sangüíneo para o miocárdio, pois estudos demonstram o aumento na liberação desta 

substância em situações de disfunção endotelial [332], hipóxia e isquemia cardíaca [328].

Em conclusão, podemos afirmar que doses suprafísiológica do EA decanoato de nandrolona 

associada ao treinamento físico aeróbio de natação em ratos normotensos atenua as adaptações 

benéficas promovidas pelo treinamento físico ao sistema cardiovascular. Além disso, um 

processo patológico pode ser caracterizado devido à presença de hipertrofia cardíaca patológica e 

menor densidade capilar cardíaca, com diminuição na produção de adenosina circulante, com 

redução no fluxo sangüíneo coronário e no débito cardíaco, e ainda com prejuízo na resposta 

vasodilatadora à acetilcolina. Todos estes fatores sugerem que o suprimento sangüíneo ao 

músculo cardíaco não está ocorrendo de maneira adequada, levando a um menor fornecimento de
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oxigênio para este músculo, o qual é extremamente dependente do fluxo sangüíneo para um bom 

desempenho. Estes resultados estão submetidos para publicação por Roque FR et al., 2010.

Investigamos também o fluxo para musculatura esquelética. As adaptações funcionais e 

morfológicas da musculatura esquelética e outros sistemas decorrentes de treinamento físico de 

natação são bem descritas, resultando em modificações metabólicas (capacidade oxidativa 

muscular e otimização nos sistemas de produção de energia) e circulatórias centrais e periféricas 

(débito cardíaco, fluxo sanguíneo muscular, aumento de capilares). Destas, no músculo 

esquelético, considera-se a angiogênese uma importante adaptação decorrente do treinamento de 

resistência aeróbia. O aumento no número de capilares ao redor da fibra pode ser até 50 % maior 

nos músculos de membros superiores de nadadores em relação aos sedentários, o que permite 

uma melhor permuta de gases, calor e substratos energéticos entre o sangue e as fibras 

musculares ativas [333, 334]. bem como outro.

O treinamento físico é capaz de induzir o aumento na proliferação de células endoteliais em 

fibras do tipo I e II no músculo esquelético, mostrando a expressão aumentada de compostos 

angiogênicos, como o VEGF (Vascular-Endotelial Growth Factor) no músculo e circulação 

[335-337]. Este fator de crescimento é específico para a microvasculatura, sendo um potente 

mitógeno de células endoteliais relacionado ao controle da formação de novos capilares, e o 

principal implicado na resposta angiogênica ao exercício [336, 338].

VEGF e seus receptores atualmente são considerados elementos críticos para a ocorrência da 

angiogênese in vivo. A interação entre o receptor VEGFR2 e VEGF estimula a proliferação e 

migração de células endoteliais, através de uma cascata de sinalização e a tirosina quinase, que 

ativa Fosfoinositol-3-quinase, Fosfolipase-C-y e proteína quinase C-€ para estimular expressão de 

outros genes, incluindo eNOS (sintetase catalisadora da produção de Oxido Nítrico endotelial - 

NO) cuja atividade é crítica para a sinalização do VEGF [336-339].

E bem estabelecido que a associação de dose suprafisiológica de EAA com treinamento 

físico causa efeitos deletérios para diversos sistemas, dentre eles o cardiovascular, resultando em 

diminuição da capilarização no músculo cardíaco e esquelético de animais [222], porém não se 

sabe como os compostos angiogênicos, como o VEGF, se comporta nesta associação.

Embora se conheça vários efeitos benéficos do treinamento físico aeróbio em relação ao 

músculo esquelético, pouco se sabe sobre sua associação com o uso de EA. A maioria dos
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Figura 34. Fluxo sanguíneo basal e sob administração de acetilcolina para músculo sóleo. 
Resultados expressos como média ± erro padrão. (*) diferença significativa dos animais TC sob
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estudos relaciona o uso destes recursos a atletas de força ou que treinam em alta intensidade. 

Pouco foi elucidado sobre os efeitos da associação do treinamento físico aeróbio por natação e de 

doses suprafisiológicas de EA na angiogênese no músculo esquelético. Desta forma, esta parte 

deste estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de dose suprafisiológica de EAA sobre o 

remodelamento da microvasculatura, expressão protéica do VEGF e fluxo sanguíneo no músculo 

sóleo, o músculo com maior potencial de adaptabilidade ao treinamento de resistência aeróbia, 

verificando se a droga é capaz de alterar a angiogênese induzida pelo treinamento por natação.

4.7.5 Fluxo sanguíneo para o músculo esquelético

A Figura 34 mostra os resultados de perfúsão regional do músculo sóleo na condição basal e 

após a administração de acetilcolina. Não houve diferença significativa entre os grupos na 

condição basal, entretanto após a administração de acetilcolina houve diminuição nos grupos TA 

(0,82 ± 0,20 ml/min) e SC (1,20 ± 0,15 ml/min) em relação ao grupo TC (2,60 ± 0,39 ml/min; 

P<0,05). Nos animais do grupo TC o fluxo aumentou após administração da acetilcolina em 

relação a condição basal (0,79 ± 0,24 ml/min; P<0,05), o que não ocorreu com os outros grupos.

Este aumento não foi observado nos grupos sedentários, e o grupo TA perdeu o efeito do 

treinamento sob o fluxo, após administração da acetilcolina.

S
• PM s

1 >5 -I



222

A resposta vasodilatadora dependente de endotélio, deste grupo foi inibida no músculo 

sóleo, o que sugere que a associação de EAA com o treinamento aeróbio apresenta resposta 

diminuída à Ach, com capacidade vasodilatadora dependente de endotélio prejudicada. A 

capacidade de vasodilatação endotélio dependente é um aspecto importante durante o exercício, 

pennitindo um aporte adequado de sangue e substratos para os músculos ativos e para manter o 

desempenho físico [340].

O estímulo físico do aumento de fluxo é capaz de disparar a biossíntese de fatores de 

crescimento angiogênicos, os quais são protetores nas doenças vasculares [339].

Os resultados observados neste estudo estão compatíveis com os de [341], que mostraram 

que o uso EA associado ao treinamento anaeróbio resultou em diminuição na síntese de NO e 

prejuízo na vasodilatação dependente de endotélio.

administração de acetilcolina em relação aos grupos TA e SC. (#) diferença significativa do grupo 
TC em relação à sua condição basal. (p< 0,05).

4.7.6 Morfologia muscular esquelética - hipertrofia

Os resultados da avaliação de hipertrofia da musculatura esquelética obtidos pelo peso do 

músculo esquelético normalizado pelo peso corporal do animal (SC=0,49±0,02, SA=0,48±0,01, 

TC=0,44±0,03, TA=0,48±0,01, mg/g) mostram que o treinamento físico, assim como o uso de 

EAA não levou a hipertrofia no músculo estudado.

4.7.7 Morfometria muscular esquelética - número de capilares por fibra

Os resultados da análise histológica para o sóleo estão apresentados na Figura 35. Foram 

encontrados aumentos significativos na razão capilar/fibra (rC/F; pm) do grupo TC (2,29±0,08) 

comparado aos grupos TA (l,82±0,09), SC (l,74±0,12) e SA (l,58±0,07; P<0,05), ou seja, o 

número de capilares por fibra muscular esquelética encontra-se aumentado no grupo TC em 

relação aos outros grupos estudados.
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ao grupo TC. Sendo assim, a angiogênese observada como efeito 

grupo TA. Estas alterações estruturais levaram a alterações

Estes resultados mostram que o uso de EA associado ao treinamento físico, impediu o 

aumento no número de capilares por fibra muscular esquelética, promovendo uma rarefação 

capilar neste grupo, comparado ; 

do treinamento foi inibida no

Figura 35. A) Razão Capilar/Fibra para o músculo sóleo. Aumentos significativos para o 
grupo TC comparado aos grupos TA, SA e SC. Resultados expressos como média ± erro padrão. 
(p<0,05). B) Fotos ilustrativas do músculo sóleo. Microscopia ótica com aumento de 40X, para 
os quatro grupos. Sedentário Controle (SC), Sedentário Anabolizado (SA), Treinado Controle 
(TC), Treinado Anabolizado (TA).— 20pm.
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com diminuição do fluxo sanguíneo muscular no grupo TA, o que reforça outros 

resultados já demontrados na literatura [222, 342].
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Figura 36. Expressão protéica de VEGF no músculo sóleo A) Representação das bandas da 
expressão protéica para VEGF e GAPDH. B) Quantificação da razão VEGF/GAPDH para o 
músculo sóleo. (*) aumento significativo do grupo TC comparado aos grupos TA, SC e SA. 
Resultados expressos como média ± erro padrão. (p<0,05).

4.7.8 Expressão de VEGF (Vascular-endotelial Growth Factor)

A Figura 36 mostra os resultados de expressão gênica do VEGF

Razão VEGF/GAPDH. Houve aumento da expressão no grupo TC (l,75±0,25) comparado aos 

demais grupos, ou seja, a expressão do VEGF aumentou 31% neste grupo em relação aos grupos 

TA (l,02±0,08), 58% em relação ao grupo SC (0,73±0,09) e 39% em relação ao grupo SA 

(1,07±0,13) (P<0,05). A expressão gênica do VEGF foi corrigida pelos respectivos resultados de 

expressão da proteína normalizadora, o GAPDH.
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A análise da expressão protéica do VEGF confirma os resultados de angiogênese no grupo 

TC, além de explicar a rarefação no grupo TA, comparado ao grupo TC. Assim, estes resultados 

mostram que mesmo sendo submetido ao treinamento físico aeróbio o uso de EA leva a prejuízo 

estrutural e funcional vascular, levando a perda das adaptações microvasculares pomovidas pelo 
treinamento.

O VEGF é considerado o principal fator de crescimento envolvido na angiogênese e sua 

expressão é iniciada pela hipóxia e fortemente estimulada pelo estresse de cisalhamento 
decorrente do aumento do fluxo sanguíneo, nas sessões de exercício, durante o treinamento 

aeróbio [339]. No grupo TA sua expressão se encontra diminuída em relação ao grupo TC sem 

diferenças em relação aos grupos sedentários.

A atenuação dos valores de rC/F e da expressão de VEGF foi consistente no músculo 

estudado, indicando que o grupo TA, além de apresentar queda no débito cardíaco e diminuição na 

vasodilatação endotélio dependente, também apresenta uma menor quantidade de capilares por 

fibra muscular esquelética, que parece ser uma conseqüência relacionada à diminuição do fluxo, 

aliada a diminuição na expressão de VEGF e possivelmente de suas vias de sinalização.

Diversos estudos confirmam o papel do VEGF na angiogênese induzida pelo exercício, 

mostrando aumento nos níveis de mRNA e de expressão protéica de VEGF em ratos, e 

relacionando estes aumentos a uma quantidade aumentada de capilares funcionais [336, 338, 343], 

resultados similares aos observados nesse estudo para o grupo TC.

Os estudos de D’ASCENZO et al. (2006) [344] e RAY et al.(2008) [345], mostram in vitro 

os efeitos deletérios da testosterona e seus derivados em doses suprafísológicas, na produção de 

VEGF em células tronco mesenquimais colhidas de sangue de cordão umbilical de ratos. Estes 

resultados reforçam a hipótese de que os EA são capazes de alterar a homeostase das células 

endoteliais e que podem diminuir a produção de fatores de crescimento que protegem contra 

doenças vasculares. Esses estudos mostraram que a os EA, nessas células, altera o crescimento das 

células endoteliais com um forte efeito antiproliferativo, induzindo apoptose e modificando as 

concentrações intracelulares de cálcio, um marcador para ativação precoce de células endoteliais, 

ainda, promove a produção e liberação de citocinas e fatores que predispõe ao dano vascular 

[346].
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Concluindo, este estudo mostra evidências de que a associação entre EA e treinamento físico 

é deletéria para o endotélio e para a microvasculatura no músculo sóleo. Estes efeitos podem estar 

relacionados com a diminuição na expressão do VEGF, resultando em menor angiogênese e 

número de capilares por área de fibra, nos animais tratados com EA e treinados, comparados aos 

treinados. A queda do fluxo sanguíneo muscular, neste grupo, provavelmente é uma conseqüência 

da diminuição do débito cardíaco em repouso e durante o treinamento. Desta forma, esse estudo 

mostra que mesmo associados ao treinamento físico aeróbio o uso de EA leva a prejuízo da função 

vascular. Por outro lado, o treinamento físico promove remodelamento microvascular, 

aumentando o fluxo sanguíneo para a periferia, o que pode contribuir para a uma menor 

incidência de doenças vasculares em indivíduos treinados. Estes resultados foram publicados por 
Soei et al., 2009.

Portanto, no estudo 4, mostramos que uso de EA por si só leva a efeitos deletérios sobre o 

miocárdio e sistema vascular, porém quando associado ao treinamento físico aeróbio estes efeitos 

são mais pronunciados. Esta associação leva a ativação do SRA-Aldosterona cardíaco com 

aumento na síntese de colágeno, com desenvovimento de um processo de fíbrose e com ativação 

de fatores inflamatórios. No sistema vascular cardíaco e periférico diminui a vasodilatação 

endotélio dependente com diminuição da via de síntese de adenosina e diminuição da expressão 

do VEGF, respectivamente. Estas alterações moleculares levaram a alterações estruturais, que 

contribuíram significativamente para a disfunção ventricular observada na associação desta droga 

com o treinamento fisco e levando a perda dos efeitos benéficos promovidos pelo treinamento 

físico no Sitema Cardiovascular.

Estes resultados observados sobre o fluxo sanguíneo com o treinamento, nos levaram a 

investigar quais seriam os mecanismos envolvidos na mobilização das células progenitoras 

endoteliais para a circulação sanguínea com o treinamento físico. Ainda, para entendermos melhor 

esses mecanismos, o estudo foi realizado em ratos espontaneamente hipertensos (SHR), numa 

doença em que a rarefação capilar é bem demonstrada e contribiu com o aumento dos níveis 

pressórico. Assim, investigamos se o número e a capacidade funcional das células progenitoras 

endoteliais (CPE) derivadas da medula óssea e circulantes, sabidamente diminuídas na hipertensão 

arterial (HA), melhoram pós treinamento físico, corroborando para o processo de revascularização 

muscular.
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As CPE, originárias do hemangioblasto, são células tronco caracterizadas por ter a 

capacidade de se diferenciar em uma célula endotelial madura dando origem a novos vasos. Sabe- 

se ainda que elas são identificadas por marcadores superficiais de membrana específicos, tais 

como, o CD34+ e o VEGFR2+ [349]; e que o número e a capacidade funcional das CPE são 

regulados, não somente, por vários fatores de crescimento angiogênicos e citocinas em resposta 

ao dano vascular e a fatores de risco cardiovascular, mas também a modificações no estilo de 

vida, como a prática de exercício físico aeróbio [350].

A descoberta das células progenitoras endoteliais (CPE) derivadas da medula óssea no 

sangue periférico, publicada pela revista Science em 1997, mudou o conceito dos mecanismos 

reparatórios voltados para o dano vascular e fortaleceu a possibilidade de que elas podem ser uma 

ferramenta poderosa na terapia vascular [347, 348].

Na busca de novos conhecimentos envolvendo as CPE, alguns investigadores verificaram 

que fatores de risco para doenças cardiovasculares, como, diabetes, hiperlipidemia, fumo e 

hipertensão arterial afetam consideravelmente o número e a atividade funcional dessas células, 

tanto em indivíduos saudáveis quanto em pacientes com doença da artéria coronária, reportando 

uma correlação inversa entre o número de CPE e a quantidade de fatores de risco. [356]. Além 

disso, outros estudos sugerem que, entre os fatores de risco, a hipertensão arterial (HA) aparece 

como a principal causa da diminuição migratória das CPE para circulação, provavelmente

Alguns estudos evidenciam que as CPE derivadas da medula óssea circulam no sangue 

periférico [351] migram e se incorporam para exercer uma de suas principais funções, a 

neovascularização [352]. Mais recentemente, outros estudos mostraram que elas aumentam de 

número em resposta a isquemia tecidual [353] e participam do desenvolvimento de vasos 

colaterais após expansão ex vivo e transplante de órgãos [354, 355], o que contribuiu 

sobremaneira para quebrar o paradigma de que a neovascularização em adultos não está restrita a 

angiogênese, envolvendo também o mecanismo de vasculogênese no período pós-natal.

Estudo 5: Efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a 

hipertensão arterial.

angiogênese na
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5.1 Objetivos

Mais especificamente, avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio em ratos WKY e

Assim, tivemos como objetivos estudar o efeito do treinamento físico aeróbio sobre a 

modulação das CPE derivadas da medula óssea e investigar qual a participação destas células na 

revascularização decorrentes deste treinamento em modelo de ratos espontaneamente hipertensos.

Investigações recentes mostram que o treinamento físico aeróbio aumenta a liberação e a 

função das CPE derivadas da medula óssea promovendo angiogênese [120, 121, 123, 142, 366- 

368], o que sugere que o treinamento físico pode melhorar a saúde vascular por meio das CPE. 

Portanto, a proposta para essa investigação foi verificar: 1) o possível prejuízo nos números e 

função das CPE associados ao dano vascular na HA em modelo de ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR), e 2) o efeito do treinamento físico aeróbio sobre a rarefação vascular 

associada à HA, particularmente sobre os níveis e as propriedades funcionais das CPE em SHR.

repercutindo no desenvolvimento da rarefação vascular [357]. De fato, estes autores foram os 

primeiros a demonstrar que o número e a função das CPE estavam reduzidos na circulação de 

pacientes com HA. Posteriormente, o grupo do Imanishi [358, 359] descreveram que a HA reduz 

os níveis de CPE na medula óssea e provoca um acelerado processo de envelhecimento celular.

Recentemente, Werner e colaboradores (2005) [360] demonstraram que a redução do 

número de CPE é um preditor independente de morbidade e mortalidade de doenças 

cardiovasculares. Estes achados sugerem que a regulação do número e função das CPE 

influenciam diretamente na manutenção e no desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Por outro lado, evidências acumuladas mostram que o treinamento físico aeróbio reduz os 

níveis de pressão arterial e melhora a função endotelial e a rarefação capilar na HA [338, 361- 

365]. Apesar desse importante papel do exercício na prevenção e no tratamento da HA, os 

mecanismos envolvidos nas mudanças vasculares provocadas por essa conduta não 

medicamentosa, especialmente na HA, não são totalmente compreendidos. Uma possibilidade 

atraente é o aumento na produção e função das CPE.
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SHR sobre:

a evolução da massa corporal;

5.2 Materiais e Métodos

5.2.1Animais de experimentação

- ratos Wistar Kyoto (WKY);

- ratos Wistar Kyoto treinado (WKY-T);

- ratos espontaneamente hipertensos (SHR);

Os animais foram aleatoriamente divididos em 4 grupos experimentais com 7 animais em 

cada grupo, conforme descrito abaixo:

o comportamento da pressão arterial e da freqüência cardíaca no repouso;

a capacidade de tolerância ao esforço físico;

o consumo de oxigênio;

a quantificação das CPE medulares e circulantes;

a capacidade funcional, por ensaio clonogênico e formação de vasos das CPE;

o envelhecimento das CPE;

a revascularização, pela análise da razão capilar por fibra no músculo sóleo;

área de secção transversa do músculo sóleo;

porcentagem dos tipos de fibras por histoquímica no músculo sóleo;

a expressão protéica de eNOS, iNOS, VEGF, VEGFR1 e 2 no músculo sóleo.

Foram utilizados 28 ratos machos espontaneamente hipertensos (SHR), com 12 semanas 

de vida em que o quadro de hipertensão arterial já está estabelecido e 28 ratos machos Wistar 

Kyoto (WKY), como controles do SHR. Os animais foram provenientes do Biotério Central do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os ratos estavam pesando entre 

240 e 270 g no início do protocolo. Eles foram mantidos em gaiolas com 3 a 4 ratos, em local 

com temperatura ambiente entre 22-24°C e luz controlada em ciclo invertido de 12 horas (claro- 

escuro), alimentados com ração e água à vontade.
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5.2.2 Protocolo de treinamento físico aeróbio

5.2.3 Avaliação da pressão arterial e freqüência cardíaca de repouso

5.2.4 Protocolo de avaliação da tolerância ao esforço físico máximo

O treinamento físico de natação foi realizado segundo protocolo de Medeiros et al. (2004) 
[67], conforme descrito anteriormente como Pl. Os animais foram treinados durante 10 semanas, 

sessões de 60 min, 1 vez ao dia, 5 vezes por semana, com aumento gradual da sobrecarga de 

trabalho (peso na cauda em porcentagem do peso corporal) até atingir 4 % do peso corporal.

- ratos espontaneamente hipertensos treinado (SHR-T).

Foram utilizados 2 lotes de animais conforme subdivisão acima.

A pressão arterial foi realizada pré e pós período de treinamento físico por pletismografia 

de cauda (sistema da KENT SCIENTIFIC RTBP1001 para ratos e camundongos, Litchfíeld, 

USA), nos 4 grupos de animais. Conforme descrito anteriormente. Os animais estavam 

acordados, em repouso e mantidos sob restrição de movimentos para que as medidas fossem 

realizadas.

Para realização do protocolo de avaliação do esforço físico máximo, os animais dos 4 

grupos WKY, WKYT, SHR e SHRT foram posicionados individualmente sobre a esteira rolante. 

Imediatamente após o posicionamento do animal foi iniciado o teste de esforço. A velocidade 

inicial foi de 6m/min (sem inclinação), que constitui em um protocolo escalonado com 

incrementos de velocidade de 3m/min a cada 3 min, até que fosse atingida a velocidade máxima 

suportada pelos animais. O critério para a determinação da exaustão do animal e interrupção do

Pré e pós o período de treinamento físico os animais foram submetidos a análises 

hemodinâmicas, ao teste de tolerância ao esforço máximo e a medidas do VO2 máximo; e 

posteriormente foram sacrificados por decapitação, e as amostras necessárias foram coletadas e 

armazenadas adequadamente para análises histológicas, bioquímicas, celulares e moleculares.
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5.2.5 Protocolo de medida do consumo máximo de oxigênio.

0 rato foi colocado dentro da caixa metabólica por um período de repouso de 30 minutos 

para o registro do estado basal e, em seguida, o teste foi iniciado com velocidade de 3 m/min. 

Durante cada estágio (3min) de exercício realizado, foram analisadas as FeCh e FeCCb dos gazes 

contidos no ar da caixa metabólica. Foram consideradas as frações expiradas dos trinta últimos 

segundos de cada estágio para a determinação do VCb pico de cada estágio.

teste foi o momento em que o rato não foi mais capaz de correr dentro da caixa metabólica 

mediante o incremento de velocidade da esteira.

Neste protocolo os ratos foram colocados numa caixa metabólica sobre a esteira rolante, 

que serviu como câmara de mistura dos gazes expirados. Esta câmara é conectada a um tubo na 

forma de “T”, para a retirada de amostras de ar (1000 ml/min) para serem analisadas as FeCh e 

FeCCb em um analisador de gazes. A outra via do tubo em “T” é utilizada para a aspiração do ar 

em fluxo contínuo (2500 ml/min), regulável por bomba aspiradora. A parte da frente da caixa 

metabólica possui uma abertura de 2 mm da superfície, que permite a entrada de ar ambiente 

unidirecional sugado pela bomba aspiradora. O fluxo de ar na caixa metabólica é de 3500 ml/min.

Após a semana de adaptação à caixa metabólica, os ratos foram submetidos a um teste 

progressivo de esforço máximo em esteira rolante adaptado de Brooks & White (1978) [146], 

com incremento de carga de 3m/min a cada 3 min, até a exaustão, para a obtenção do VO2 pico.

Esta avaliação foi feita pré e pós o período de treinamento, para comparar a resposta de 

desempenho do animal entre os grupos. Embora o teste em esteira não seja específico ao 

treinamento físico realizado no presente estudo, utilizaremos esse teste para auxiliar na 

verificação da eficácia do treinamento físico como predição de uma melhora na capacidade de 

realização de esforço. Foram comparados o tempo (min), a velocidade (m/min) e a distância (m) 

percorrida por cada rato.

O consumo máximo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono, foram mensurados 

por determinação da fração expirada de oxigênio (FeCh) e de dióxido de carbono (FeCCh) 

durante 0 teste de exercício progressivo até exaustão.
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0 consumo de oxigênio foi calculado através da seguinte fórmula matemática.

VO2 = fluxo de ar X (FiO2-FeO2)/ peso corporal

Onde:

Peso corporal = Kg.

Para a análise dos dados foi utilizado o maior valor do VO2.

Ao atingir a exaustão o rato foi mantido na caixa metabólica por aproximadamente 3 min 

e as frações expiradas foram registradas para verificar a recuperação do animal e o 

funcionamento dos analisadores.

5.2.6 Avaliação da caracterização histoquímica do músculo esquelético

O músculo esquelético sóleo foi extraído cuidadosamente e fixado em uma massa de 

montagem a base de tissue tek (para manter o tecido na posição correta pré-congelamento) pela 

região tendinosa (Figura 1).

VO2 = ml.Kg-1.min'1

Fluxo de ar = 1000 ml/min (analisador) + 2500 ml/min (bomba de aspiração) = 3500 ml/min.

FÍO2= fração de oxigênio inspirada (ar ambiente).

FeCh = fração de oxigênio expirada (caixa de mistura).
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Figura 1. Extração do tecido muscular esquelético. (A) Retirada do músculo sóleo. (B) Corte 
transversal com lâmina nova sobre base rígida. (C) Massa de montagem a base de tissue tek sobre 
a placa onde será identificada a amostra. (D) O tecido sobre a massa de montagem que servirá 
como apoio para a permanência na posição correta pré congelamento.

Figura 2. Congelamento e cortes do tecido. (A) Isopentano refrigerado em nitrogênio líquido. 
Quando o isopentano fica com a base congelada é o ponto ótimo para imersão do tecido. (B) 
Tecido é introduzido no isopentano durante 10 segundos (C) e posteriormente transferido para 
tubo de 50 ml contendo nitrogênio líquido. (D) Conservação em nitrogênio líquido a 
aproximadamente -196°C (E) Criostato Micron HM505E, onde foram realizados os cortes do 
tecido.

Posteriormente à fixação na massa de montagem a base de tissue tek, o sóleo foi 

mergulhado em isopentano (crioprotetor que evita artefatos nas amostras) e em seguida em 

nitrogênio líquido para o congelamento, onde serão mantidos até que os cortes sejam realizados 

(Figura 2).

E no
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5.2.7 Determinação da área de secção transversa e tipos de fibras musculares

diferentes pHs: 10.3 (A) e 4.3 (B) de umFigura 3. Corte histológico do músculos sóleo em 
animal controle.

Para a identificação dos tipos de fibras pela técnica ATPase miosínica em pH 10.3 

(alcalino) (Figura 3A), as fibras escuras foram caracterizadas de tipo II, as claras de tipo I e cinza 

as intermediárias. Já no pH 4.3 (ácido) (Figura 3B), as fibras escuras são do tipo I, as claras do 

tipo II e as cinzas do tipo intermediárias.

A captura das imagens foi realizada com amplificação de 200x em objetiva de 20x. A 

aquisição das imagens foi processada em computador acoplado a um sistema de vídeo por meio 

de um programa de imagens (Leica Qwin). Foram analisados 10 campos de cada corte 

histológico, na tentativa de avaliar o tecido por inteiro. Foi calculada a área de secção transversa 

por cada tipo de fibra muscular em pm2.

Após a obtenção dos cortes de 10 pm foram realizadas reações adaptadas de Brooke & 

Kaiser (1970), que permitiram a avaliação da atividade da enzima miosina ATPase por meio de 

soluções com diferentes pHs (4,3 e 10,3), com o intuito de realizar a tipagem das fibras.
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5.2.8 Análise da razão capilar por fibra
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Figura 3: Capilarização no músculo sóleo em rato controle, pH 10.3.
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A razão capilar por fibra do músculo sóleo foi avaliada por meio da reação histoquimica 

para miosina ATPase no pH 10.3, como descrito anteriormente [369] e quantificada pela analise 

de 10 campos não sobrepostos, com uma amplificação de 200x, distribuídos de uma maneira 

randômica usando um sistema computacional morfométrico (Leica Quantimet 500, Cambridge, 

UK) (Figura 4). Para calcular a razão capilar por fibra, o número total de capilares foi dividido 

pelo número total de fibras contabilizadas no mesmo campo. Somente vasos com um diâmetro 

menor que 10 pm foram contabilizados.

5.2.9 Extração das células mononucleadas da medula óssea

Após o período de treinamento os animais foram sacrificados e as células da medula óssea 

foram obtidas do fêmur e tíbia dos 4 grupos de animais. Após tricotomia dos membros inferiores, 

foi realizada uma incisão para a visualização da articulação coxo-femural. Após ruptura dos 

ligamentos e divulsão para a retirada do tecido muscular adjacente, o fêmur foi imerso em tubo 

falcon contendo PBS (phosphate-buffered salinè) e penicilina G (lOOU/mL) e estreptomicina 

(lOOpg/mL). O mesmo procedimento foi repetido para a retirada da tíbia.
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5.2.10 Extração das células mononucleadas do sangue periférico

Concomitante a retirada dos fêmures e tíbias para separação das CMN da medula óssea, 

foram retirados 10 ml de sangue periférico de cada animal para separação da porção de CMN 

circulantes. Com uma seringa estéril usando um anti-coagulante (heparina sódica), os 10 ml de 

sangue foram coletados via veia cava inferior.

Sob condições estéreis, a medula óssea foi extraída do osso através da lavagem da 

cavidade com meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle’s Médium (DMEM) através de seringa 

e agulha. Após sucessivas lavagens e homogeneização do meio contendo células, foi feito um 

gradiente de separação com Ficoll (Ficoll-Paque, GE Healthcare, Canada) para separação da 

porção de células mononucleadas (CMN). O material foi centrifugado por 25 minutos a 2000 rpm 

(± 23°C) para a separação das células. Depois de separadas as células foram lavadas com PBS e 

novamente submetidas à centrifugação por 5 minutos a 1000 rpm, e em seguida ressuspendidas 

em pequeno volume de PBS IX para posterior contagem. Em seguida, foram encaminhadas para 

análise de proliferação, senescência e ensaios funcionais de unidades formadoras de colônia em 

matrigel, conforme metodologias descritas posteriormente.

Após coleta, o sangue foi transferido para um tubo tipo falcon de 50 ml em que foi 

adicionado um volume igual de PBS IX, portanto 10 ml. Em seguida, adicionamos em um tubo 

tipo falcon novo, 15 ml de Ficoll (Ficoll-Paque, GE Healthcare, Canada) e cuidadosamente 

depositamos o sangue periférico diluído para que fosse realizado um gradiente de separação por 

densidade para obtenção da porção de CMN circulantes. O material foi centrifugado por 25 

minutos a 2000 rpm (± 23° C) para a separação das células. Depois de separadas as células foram 

lavadas com PBS IX e novamente submetidas à centrifugação por 5 minutos a 1000 rpm, e em 

seguida ressuspendidas em pequeno volume de PBS IX para posterior contagem. Em seguida, 

foram destinadas a análise no citometro de fluxo e ensaio funcional de unidades formadoras de 

colônia, conforme metodologias descritas posteriormente.
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5.2.11 Quantificação das células progenitoras endoteliais na medula óssea.

5.2.12 Ensaio de envelhecimento celular associado à atividade da p- galactosidase

Após 2 dias de cultura, as células não aderentes contendo a população de células 

progenitoras endoteliais foram coletadas e plaqueadas novamente em placas de cultura 24 poços 

contendo fibronectina (BD BioCoat, USA) com meio endotelial basal suplementado. As células 

aderidas na primeira placa continham células endoteliais maduras e alguns monócitos, as quais 

foram descartadas.

A atividade da p- galactosidase (SA- p-gal) será medida, conforme descrito por Dimri et 

al. (1995) [370], para analisar o efeito do treinamento físico sobre o acelerado processo de 

envelhecimento das CPE da medula óssea na hipertensão arterial. Concisamente, as CPE 

derivadas da medula óssea serão lavadas em PBS, fixadas por 3 min (temperatura ambiente) em 

2% de paraformaldeído e lavadas e incubadas por 24h a 37°C com a solução de coloração SA- P~ 

gal [5-bromo-4-cloro-3 indyl /3-D-galactopylanoside (X-Gal) Img/mL, ferrocianeto de potássio 5

Após a obtenção das células mononucleadas derivadas da medula óssea dos grupos WK.Y, 

WKT, SHR e SHR.T como descrito acima, foram cultivadas em cultura celular sendo plaqueadas 

aproximadamente 5x106 de CMN de cada grupo em placas de cultura 6 wells contendo 

fibronectina (BD BioCoat, USA). As células foram cultivadas em meio endotelial basal 

(EndoCult Basal Médium, StemCell Technologies Inc, Canada) com suplementação (EndoCult 

Supplements, StemCell Technologies Inc, Canada), incubadas por 2 dias a 37°C, 5% de CO2 com 

95% de umidade.

Após adesão das células, aproximadamente 4 horas, as mesmas foram lavadas com meio 

e as CPE foram identificadas pela incubação com 2,4 pg/mL de 1,1- dioctadecyl-3,3,3,3- 

tetramethylindocarbocyanine-labelled acetilado LDL (DiLDL; CellSystems, coloração vermelha) 

por 1 hora. Em seguida, as células foram fixadas em 2% de paraformaldeído e contracoradas com 

isotiocianato de fluresceína (FITC, coloração verde) conjugado a Ulex europaeus aglutinina I 

(lectina, 10 pg/mL, Sigma). A coloração positiva para DiLDL acetilado e lectina foram 

caracterizadas como CPE. Dois investigadores analisaram o número de CPE por placa, pela 

contagem de 3 campos aleatórios em microscópio invertido para fluorescência (Zeiss, Germany).
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5.2.13 Citometria de fluxo

5.2.14 Avaliação funcional de formação de unidade formadora de colônia.

O ensaio clonogênico representa uma tecnologia valiosa para a avaliação da atividade 

funcional das CPE. Esta técnica será empregada nas CPE medulares e circulantes. Basicamente o 

ensaio clonogênico envolve três etapas: 1) a primeira etapa consiste na separação e quantificação 

das CMN, como mencionados acima 2) a segunda etapa envolve a cultura celular destas células 

em que serão então colocadas 5x106 CMN em placas de cultura de 6 poços contendo fibronectina 

(BD BioCoat, USA). As células serão cultivadas em meio endoteüal específico para análise de 

função destas células tronco (EndoCult- StemCell Technologies, Canada). Após 2 dias de

mmol/L, ferricianeto de potássio 5 mmol/L, NaCl 150 mmol/L, MgC12 2 mmol/L, deoxicolato de 

sódio 0,01% e Nonidet-40 0,02%]. Após a coloração, as mesmas serão analisadas em 5 campos, 

para contagem das células marcadas em microscópio invertido (Nikon, USA), e captura das 

respectivas imagens ilustrativas.

As CPE circulantes foram submetidas à marcação com anticorpos de membrana 

específicos para identificação destas células através do CD34+ (Santa Cruz, USA) e flk-l + 

(VEGFR2) (BD Pharmingen, USA), com intuito de averiguar a quantidade de CPE mobilizadas 

para circulação. Após a marcação as CPE foram analisadas em citometria de fluxo para 

determinação do grau de pureza celular. Foi realizado o protocolo de seleção positiva através da 

presença dos marcadores de membrana CD34+ e flk-1, por meio de separação de célula ativada 

por fluorescência (FACS, Becton-Dickinson). Durante o processamento no citômetro de fluxo, há 

a passagem de células individualmente por uma câmara de fluxo que gera um fluxo laminar de 

células, onde incide um raio de luz (laser). A dispersão do mesmo e dos corantes fluorescentes 

emite luzes de freqüências variadas que são captadas por filtros e detectores fotomultiplicadores, 

os quais convertem a luz em pulsos eletrônicos e que serão captados pelo software. A dispersão 

luminosa fornece os primeiros dados sobre a caracterização da amostra celular. Assim, os 

corantes fluorescentes permitem a identificação do fenótipo celular. Deste modo, o conjunto 

dessas informações permite a quantificação das células e análise da pureza celular. Os devidos 

controles isotípicos para cada um dos fluorocromos (BD Pharmingen, USA) e da condição de 

células sem marcação serão utilizados para a padronização das fluorescências.
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5.2.15 Avaliação funcional de formação de tubos como capilares sobre matrigel.

incubação para seleção da população de CPE, as células não aderentes são novamente plaqueadas 

com meio específio EndoCult 3). Finalmente, após 3 dias de cultura, a terceira etapa inclui a 

contagem em microscópio invertido (Nikon, USA) do número de unidades formadoras de 

colônia (UFC), após 7 dias a 37° C em câmara úmida. Esta técnica demonstra o potencial destas 

células de formarem vasos sanguíneos.

O efeito do treinamento físico sobre a formação de tubos em CPE medular na HA foi 

examinada pelo ensaio de formação de tubos como capilares sobre matrigel. Sucintamente, placas 

de cultura de 96 poços foram cobertas com 100 pl de Matrigel (13 mg/ml, BD Biosciences), os 

quais foram solidificados por 30 min a 37° C. 2x104 CPE foram plaqueadas sobre a superfície de 

matrigel com meio endotelial basal já suplementado (EndoCult, StemCell Technologies Inc, 

Vancouver, Canada) e cultivadas a 37°C, 5% de CO2 com 95% de umidade. As imagens dos 

poços com matrigel foram capturas com microscópio invertido (Nikon, USA) em objetivas de 4x, 

para análise qualitativa das CPE em forma de tubos como capilares e analisadas em 3 campos 

aleatórios.

5.2.16 Western Blotting

O músculo sóleo foi homogeneizado em tampão de lise hipotônico contendo tampão 

fosfato de potássio 50mM (pH 7,0), sucrose 0,3M, DTT 0,5mM, EDTA ImM (pH 8,0), PMSF 

0,3mM, NaF lOmM e coquetel de inibidor de fosfatase (1:100). O sobrenadante foi transferido 

para tubos de l,5ml e a concentração de proteína, das amostras, analisada por meio do método de 

Bradford (Bio-Rad - EUA). Alíquotas foram armazenadas em freezer -80°C até o momento de 

serem utilizadas. A metodologia foi a mesma descrita anteriormente.

Foram utilizados como anticorpos primários anti-VEGF (Santa Cruz, EUA), VEGFR1 

(Santa Cruz, EUA), VEGFR2 (Santa Cruz, EUA), eNOS (Santa Cruz, EUA) e iNOS (Santa 

Cruz, EUA). Em seguida as mesmas foram lavadas 3x10 min com TBS-T, incubadas por 2 horas 

com os respectivos anticorpos secundários (IgG anti-rabbit, anti-rabbit, anti-rabbit, anti-rabbit e 

anti-mouse, Amersham Biosciences, EUA) conjugados à peroxidase. Posteriormente visualizadas 

e quantificadas (número de pixels') pelo sistema Image, fornecido gratuitamente pela NIH (EUA)
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5.2.17 Análise estatística

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

via internet. Essas análises foram realizadas em nosso laboratório. O gliceroldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH) foi utilizado como normalizador.

Os estudos que mostram diminuição da MC ou menor ganho pós TF aeróbio atribuem 

esses resultados ao fato do exercício elevar o metabolismo basal devido a um aumento do gasto 

calórico com uso predominante do metabolismo oxidativo. Esse aumento do gasto calórico 

somado ao longo de semanas ou meses pode explicar essa diferença em relação aos indivíduos

Primeiramente foi investigado o comportamento da massa corporal (MC) dos 4 grupos 

estudados, com objetivo de verificar se o treinamento físico (TF) aeróbio interfere na mesma.

Os dados encontrados na literatura com relação à alteração na MC em resposta ao TF 

aeróbio são em sua maioria realizados com humanos e animais de experimentação e mostram 

resultados bem diversos, devido aos diferentes protocolos de treinamento que são utilizados com 

modificações em freqüência, intensidade, duração e tipo de exercício. Porém, estudos que 

utilizaram o mesmo modelo de animal genético, SHR e WKY, vão de encontro com os dados 

obtidos neste estudo, em que os grupos treinados chegam ao final do protocolo com um menor 

ganho de MC comparado aos grupos sedentários [323, 371].

Os dados foram analisados utilizando a análise de variância ANOVA de duas vias 

(treinamento físico e HA como fatores independentes), para comparar os valores dos grupos e 

teste de Tukey como pos-hoc (Statistica software, StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). Foi adotado 

para todos os experimentos um p<0,05 de significância. Todos os resultados foram apresentados 

na fonna de média ± erro padrão da média (EPM).

A Figura 5A mostra a MC dos grupos: WKY, WKY-T, SHR, SHR-T pré e pós período de 

10 semanas com protocolo de TF aeróbio. Não houve diferença da MC no início do protocolo 

entre os grupos, e foi observada uma manutenção da MC nos grupos treinados (WKY-T e SHR- 

T) ao final do protocolo em comparação aos grupos sedentários (WKY e SHR).
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sedentários, principalmente por uma redução do tecido adiposo. Portanto, após o sacrifício foi 

feita a remoção da gordura reto peritoneal dos animais, conforme ilustrado na Figura 5B, e foi 

observada uma reduzida quantidade de tecido adiposo nos animais treinados comparados aos 

sedentários, explicando em partes esse menor ganho da MC ao final do período experimental.
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Conforme previamente descrito, o propósito da primeira parte do estudo foi verificar se há 

alterações nos níveis e na capacidade funcional das CPE medulares em SHR, e se esta modulação 

ocorrería em sinergia com o prejuízo vascular associado à HA.

Como se pode observar na Figura 6, os animais SHR comparados aos controles WKY 

apresentam uma elevada pressão arterial, acompanhada de rarefaçào capilar na musculatura 

esquelética e mudanças na proporção do tipo de fibras dessa musculatura; porém sem afetar a 

área de secção transversa, a tolerância ao esforço e o consumo máximo de oxigênio. De fato, 

esses dados sugerem que similar ao que ocorre na HA no homem, os SHR apresentam um 

aumento progressivo da PA. Este desajuste crônico no controle da PA na HA repercute num 

aumento da resistência vascular periférica, culminando na oclusão capilar na microcirculação 

[372]. A rarefação vascular é um dos primeiros sinais que promove o rearranjo nas proporções 

dos tipos de fibra, mudando proporcionalmente o metabolismo requerido para a região. Embora 

exista estas alterações morfofíincionais, não houve intolerância ao esforço e atrofia, conforme 

ocorre em indivíduos com insuficiência cardíaca [373].
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De consenso na literatura, a hipótese mais aceita é que o prejuízo das CPE circulantes é 

um preditor independente de morbi-mortalidade para DCV, levando ao remodelamento vascular, 

consequentemente falha no processo de neovascularizaçào [356, 357, 360]. Dessa forma, 

investigaremos futuramente o perfil das CPE no sangue periférico para comprovar tal fenômeno, 

porém, como a medula óssea é o maior reservatório dessas células tronco adultas, pode ser 

observado que este prejuízo ocorre desde sua origem.

Como observado na Figura 7, os níveis (A) e a capacidade funcional (C e D) das CPE 

estava significantemente reduzida nos SHR, quando comparados aos do grupo WKY, enquanto 

foi observado um aumento significante no número de células senescentes (B) no grupo SHR 

comparado ao controle.

Os resultados do prejuízo nos números e função das CPE na medula óssea, embora não 

determinantes, auxiliam na idéia de que esta população celular corrobora para o início ou 

manutenção do dano vascular induzido por fatores de risco cardiovascular, no caso, o que 

demonstra que as CPE podem estar envolvidas no estabelecimento da rarefação vascular na HA, 

como sugerido em modelos induzidos pelos fatores de risco cardiovascular [358, 359, 374-376].

Para verificar se há disfunção das CPE na medula óssea de SHR e se estas ocorrem 

simultaneamente com o dano vascular periférico mostrado anteriormente, em um primeiro 

experimento, analisou-se a proliferação das CPE através do número de células duplamente 

marcadas para DiLDL acetilado e Lectina, em seguida foi avaliada a senescência destas pela 

atividade da p~ galactosidase e por último avaliou-se a capacidade funcional das CPE através dos 

ensaios de unidades formadoras de colônia e formação de tubos como capilares sobre matrigel.
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Estes resultados estão de acordo com os encontrados na literatura, confirmando a eficácia 

do treinamento físico aeróbio em reduzir a PA em ratos espontaneamente hipertensos, sem 

mudanças signifícantes em ratos normotensos. Além disso, a redução da PA foi acompanhada 

pela bradicardia de repouso nos animais treinados, usada como um dos principais marcadores de 

treinamento físico aeróbio [323, 338, 361, 365, 371, 381].

Estudos epidemiológicos vêm demonstrando nas últimas décadas a relação inversa 

existente entre o nível de condição física e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares [377]. 

Assim, a inatividade física está associada com maior risco de desenvolvimento de hipertensão 

arterial, sendo considerado o exercício físico regular um componente chave na prevenção e 

tratamento da HA, contribuindo, contudo, para melhoria de outros fatores de risco cardiovascular.

Na Figura 8A, Pré TF, observa-se que os grupos SHR e SHR-T apresentavam níveis 

elevados de PA comparados aos grupos controle, WKY e WKY-T; sem diferença da FC entre os 

quatro grupos. Entretanto, Pós TF, representado pela Figura 8B, observa-se que o treinamento 

físico de natação de baixa intensidade e longa duração foi eficaz em reduzir a Pressão Arterial 

Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), Pressão Arterial Média (PAM) do grupo 

SHR-T comparado ao grupo SHR, sem nenhuma alteração de pressão nos grupos de animais 

controle, WKY e WKY-T. Porém, observa-se uma redução da FC de repouso nos grupos de 

animais treinado, WKY-T e SHR-T, em comparação aos sedentários.

Como o treinamento físico aeróbio se apresenta como importante ferramenta não- 

fannacológica na reversão das alterações desencadeadas pela HA, optou-se em utilizá-lo na 

tentativa de controle da PA, consequentemente na correção da rarefação vascular e modulação da 

bioatividade das CPE. Segue os resultados mediante efeito do TF aeróbio, uma vez que foi 

caracterizado o perfil das CPE na HA.

Foram realizados na década de 60 os primeiros estudos que constataram o potencial efeito 

preventivo do treinamento físico aeróbio no controle e tratamento da PA, surgindo às primeiras 

evidências de redução na PA em indivíduos hipertensos que faziam exercício físico regular [378- 
380].
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E importante ressaltar que embora o teste não tenha sido modalidade específica ao tipo de 

treinamento realizado, o mesmo pode proporcionar bons indícios da melhora da capacidade 

máxima de realização de esforço físico aeróbio, tais como, melhora do metabolismo oxidativo e 

cardiopulmonar.

Após analisar o efeito hipotensor do TF sobre a HA, foi realizado o teste de tolerância ao 

esforço. O teste de esforço máximo é utilizado como uma ferramenta para avaliar o desempenho 

físico após um período de treinamento físico aeróbio. Sendo assim, visando testar a eficácia do 

treinamento, consequentemente, uma maior tolerância a realização de um exercício aeróbio. Os 

animais foram submetidos ao teste em esteira rolante até a exaustão pré e pós o período de 

treinamento físico de natação. Foram avaliadas as variáveis distância percorrida, tempo e 
velocidade.

As Figuras 9A, 9B e 9C mostram que os valores de velocidade, tempo e distância 

percorrida, respectivamente, foram semelhantes entre os grupos Pré TF. Entretanto, os animais 

treinados aumentaram significativamente a velocidade, tempo e distância percorrida no teste Pós 

TF. Assim, estudos vêm demonstrando uma relação direta entre o treinamento físico e uma 

melhora na capacidade de tolerância ao esforço através da mensuração das variáveis acima 

apontadas. Desta forma, o teste em esteira até a exaustão vem sendo bastante utilizado para a 

verificação da capacidade aeróbia em animais de experimentação [105, 323, 382].

B) de ratos WKY e SHR submetidos ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T). 
Os resultados estão expressos como média ± EPM. * p < 0,05 vs. WKY e WKY-T, # p < 0,05 vs. 
WKY c SHR; $ p < 0,05 vs. SHR.
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Depois da análise do teste de tolerância ao esforço realizamos a medida do VO2 pico dos 

animais pré e pós TF. O consumo máximo de oxigênio retrata a capacidade máxima do organismo 

de extrair oxigênio. Esta é a medida que melhor avalia a potência aeróbia, ou seja, a quantidade 

máxima de energia que pode ser transformada em trabalho aeróbio das fibras musculares por 

unidade de tempo.

A Figura 10 mostra o VO2 pico dos animais pré e pós o protocolo experimental. No 

período Pré TF observa-se que todos os grupos tinham o mesmo nível médio de VO2 pico, 

entretanto Pós TF observa-se a eficácia do treinamento com uma resposta maior de consumo de 

oxigênio para os grupos que treinaram (WKY-T e SHR-T) e uma redução para os grupos controle 

(WKY e SHR). Isto pode ser explicado pelo fato do consumo de oxigênio máximo/ pico reduzir 

com 0 avançar da idade, além de ser influenciado pelo sedentarismo [383]. Assim, o 

resultado está compatível ao encontrado na literatura, em que ratos treinados aerobicamente 

apresentaram uma manutenção e/ou aumento dos valores do consumo de oxigênio e redução nos 

animais controle Pós TF, quando comparados ao início do protocolo [323, 384].
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Foi investigado também o efeito do TF sobre a rarefação capilar e as mudanças nos tipos 

de fibras associados a HA, conforme demonstrado anteriormente. Na Figura 11, observa-se que o 

TF corrigiu a rarefação capilar no grupo SHR-T (A), sem modificar a área de secção transversa 

do músculo sóleo dos 4 grupos estudos (C). Entretanto, o TF foi efetivo em recuperar a proporção 

na distribuição dos tipos de fibras equiparando ao animal controle (D). É possível observar na 

Figura 11B essas alterações pela imagem representativa dos cortes histológicos do músculo sóleo 

para cada grupo estudado, pela caracterização histoquímica da atividade da ATPase miosínica.
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WKT, WKY-T e SHR-T; % p< 0,01 vs. WKY-T, € p<0,01 vs. WKY, WKY-T, SHR.
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Interessantemente, a Figura 12, 13, 14 e 15, respectivamente, pela primeira vez, mostram 

que o TF aeróbio foi eficaz em restaurar o número de CPE da medula óssea de SHR, 

acompanhada pela recuperação da formação de unidades formadoras de colônia e uma melhor 

fonnação de tubos como capilar, além de reduzir a porcentagem de células senescentes.

Depois de confirmado os benefícios do TF aeróbio sobre a redução da PA, correção da 

rarefação capilar e recuperação do perfil de tipos de fibra na HA, além de comprovar a eficácia 

do treinamento físico através de marcadores como a bradicardia de repouso e aumento da 

tolerância ao esforço e VO2 pico, o próximo passo foi investigar se esta melhora é acompanhada 

também por uma recuperação na bioatividade das CPE medulares, uma vez que demonstramos 

anteriormente a disfunção das CPE na HA.

Os estudos de Imanishi [358, 359] foram os primeiros a relatarem uma diminuição na 

proliferação das CPE na medula óssea tanto em animais geneticamente hipertensos (SHR) quanto 

em pacientes hipertensos, acompanhada também de um aumento na senescência celular, e falha 

na formação de unidades formadores de colônia, sendo essa, uma importante medida da 

capacidade funcional, considerada, portanto, um preditor de formação de vasos. Entretanto, 

nenhum estudo até o momento reportou este potencial efeito benéfico do TF aeróbio sobre as 

CPE na HA.

Estes dados são de grande importância, pois esta disfunção das CPE medular pode refletir 

uma diminuição sistêmicas dessas células, prejudicando sua atuação no processo de reparação e 

revascularização tão pertinentes para o indivíduo hipertenso que apresenta quadro de dano 

vascular concatenado com a elevação dos níveis de PA; contudo através da intervenção não 

medicamentosa, o TF foi promissor em recuperar esta perda, além de normalizar as propriedades 

funcionais das CPE, corroborando possivelmente para restauração da rede microvascular 

repercutindo na redução da PA.

Diversos estudos têm demonstrado um aumento das CPE em sangue periférico e medula 

óssea em resposta ao TF aeróbio, tanto em indivíduos saudáveis [121, 142, 366, 367, 385, 386], 

quanto em portadores de doença da artéria coronária [120, 122, 123], insuficiência cardíaca 

[387], doença arterial periférica [368], hemodiálise [388] e obesidade [376].
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Figura 12. Efeito do TF aeróbio na proliferação das CPE da medula óssea. A Figura 12 A 
mostra fotos representativas da fluorescência para DiLDL acetilado e Lectina e as células 
duplamente positivas identificando as CPE da medula óssea. A Figura 12B mostra a análise 
quantitativa das CPE. Os resultados estão expressos como média ± EPM. * p< 0,05 vs. WKY, 
SHR e SHR-T; # p< 0,05 vs. WKY, WKY-T e SHR-T; $ p< 0,05 vs. WKY-T e SHR.
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Figura 13. Efeito do TF aeróbio sobre as unidades formadoras de colônia da medula óssea. 
A Figura 13A mostra a quantificação das UFC. A Figura 13B mostra foto representativa do 2o dia 
do plaqueamento das CPE e ao 5o dia já contendo a colônia de células, além das fotos da 
formação de colônias de cada grupo estudado. Os resultados estão expressos como média ± EPM. 
* p< 0,05 vs. WKY e SHR; # p< 0,05 vs. WKY, WKY-T e SHR-T; $ p< 0,05 vs. SHR.
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Uma vez analisado a bioatividade das CPE na medula óssea de SHR e o efeito benéfico 

do TF aeróbio sobre a modulação das mesmas, foi investigado este perfil na circulação.

Similar ao que aconteceu na medula óssea, a Figura 16 mostra uma redução nos níveis 

sistêmicos de CPE medidas agora por citometria de fluxo através da dupla marcação positiva por 

CD34 e Flkl (VEGFR2). Além disso, a Figura 17 mostra uma redução na capacidade funcional 

das CPE circulantes medida através na quantificação de unidades formadoras de colônia. O TF 

foi eficiente em recuperar estas perdas, normalizando os valores para níveis semelhantes aos 

normotensos WKY.

É sabido que e o perfil das CPE circulantes e a liberação de fatores de crescimento são 

cruciais para o entendimento da atuação das mesmas, uma vez que elas recrutadas da medula 

óssea para circulação irão promover a neovascularização. Nesse sentido, foi investigado alguns 

fatores mobilizadores na microcirculação e a modulação sistêmica das CPE, na tentativa de 

melhor elucidar sua participação na HA e sobre os efeitos do TF.

Figura 15. Efeito do TF aeróbio sobre a formação de tubos como capilares em matrigel das 
CPE da medula óssea. A figura mostra as fotos representativas da formação de tubos como 
capilares de cada grupo estudado, possibilitando análise qualitativa das mesmas.
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Estudos revelam que os fatores de risco para DCV são cruciais para disfunção das CPE 

circulantes. Este prejuízo engloba desde os níveis até a capacidade funcional das mesmas e 

redução dessas na circulação reflete diretamente uma falha no processo de reparo vascular 

revascularização a favor do desenvolvimento de doenças cardiovasculares mediante ao dano do 

vaso [348, 350, 356, 357, 360, 374].
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Como descrito anteriormente, o TF vem sendo utilizado como uma importante ferramenta 

no controle e prevenção de DCV. Nesse sentido, sabe-se que o TF aeróbio é efetivo em recuperar 

a disfunção endotelial em DCV e promover revascularização, embora o seu papel sobre a 

modulação das CPE na HA seja pouco conhecido, seu emprego em outras patologias e fatores de 

risco já foram bem demonstradas. Em analogia ao encontrado em outros fatores de risco, o TF 

restaurou os níveis e as propriedades funcionais das CPE na HA em SHR.

250 ,

Figura 16. Efeito do TF aeróbio na mobilização das CPE. O gráfico mostra a análise 
quantitativa dos níveis das CPE circulantes medida por citometria de fluxo através da dupla 
marcação positiva para CD34 e Flkl. Os resultados estão expressos como média ± EPM. * p< 
0,05 vs. WKY, SHR e SHR-T; # p< 0,05 vs. WKY, WKY-T e SHR-T; $ p< 0,05 vs. WKY-T e 
SHR.
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Como pode ser observado na Figura 18B a hipertensão arterial reduziu 47% os níveis de 

VEGF na microcirculação, porém o TF foi responsável por aumentar 47% no grupo normotenso 

treinado e normalizar no grupo SHR-T. Não foi observado diferenças entre os grupo na expressão 

protéica do VEGFR1 como demonstrado na Figura 18C, entretanto foi visualizado um aumento 

na expressão do VEGFR2 somente nos grupos treinados, WKY-T e SHR-T (Figura 18D).
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Estudos prévios provaram que o VEGF, SDF-1 e o G-CSF têm um importante papel na 

indução da MMP-9, precursor da biosíntese, secreção e posterior mobilização das CPE medulares 

para o sangue periférico [389].

Uma vez comprovada à eficácia do TF na correção da disfunção das CPE em SHR, foi 

investigado localmente alguns dos principais fatores mobilizadores das CPE da medula óssea 

para periferia, como o VEGF e a eNOS.
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Figura 17. Efeito do TF aeróbio sobre as unidades formadoras de colônia de CPE 
circulantes. O gráfico mostra a quantificação das UFC. Os resultados estão expressos como 
média ± EPM. * p< 0,05 vs. WKY e SHR; # p< 0,05 vs. WKY, WKY-T e SHR-T; $ p< 0,05 vs. 
SHR.
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De fato, diversos estudos vêm demonstrando que o VEGF tem sido considerado crucial na 

diferenciação e migração das CPE para circulação. Em situações fisiológicas, a isquemia ou 

hipóxia é acreditada ser o sinal predominante para induzir a mobilização de CPE da medula óssea 

por meio de aumento nos níveis de VEGF circulante [352, 389-391].

Interessantemente, estudo de Laufs et al. (2004) [123] mostraram que o treinamento físico 

é capaz de influenciar no número de CPE, em que camundongos treinados comparado aos 

sedentários apresentaram um significante aumento de CPE na circulação e na medula óssea a 

partir do 7o dia de treinamento, sendo sustentado por mais de um mês mediante a prática regular 

de exercício. Os pesquisadores também mostraram pela primeira vez que camundongos tratados 

com bloqueador da NO sintase e knockout para este gene tiveram inibidos estes aumentos, 

indicando o importante papel do NO na mobilização de CPE [392], sugerindo um aumento NO

A Figura 19B mostra uma redução de 33 % nos níveis de eNOS na HA, enzima essa 

responsável pela formação de NO. O TF foi eficiente em recuperar esta perda, normalizando para 

valores iguais aos normotensos. Em contraste, a HA aumentou 46% os níveis de iNOS, e o TF 

reduziu este valor para concentrações inferiores aos normotensos (Figura 19C).

A hipóxia gerada na musculatura esquelética pelo TF aeróbio é um dos mais potentes 

estímulos fisiológicos conhecidos por desencadear a síntese de fatores de crescimento, 

principalmente de VEGF, e consequentemente aumentar o número de CPE circulantes 

promovendo angiogênese [120]. A hipóxia altera o endotélio micro vascular causando a 

mobilização de CPE para estas regiões. A adesão dessas são significativamente elevadas no 

endotélio nesta condição e a exposição das CPE nesses sítios gera a proliferação e a organização 

de clusters celulares, os quais se alinham em direção ao gradiente isquêmico e formam cordões 

como vasos. Dessa forma, tanto o aumento do VO2 máximo como do fluxo sanguíneo induzido 

pelo TF aeróbio são capazes de gerar maior hipóxia e estresse de cisalhamento, respectivamente, 

conduzindo ambos para uma elevada produção de VEGF, o qual vem sendo intitulado como o 

principal responsável pela atividade migratória, adesão e incorporação de CPE na 

microcirculação, promovendo a formação de novos vasos [366]. Além disso, sabe-se que a 

ligação do VEGF ao seu receptor 2 é determinante na indução de formação de vasos, 

principalmente quando induzidos pelo TF aeróbio, promovendo angiogênese.
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dependente das CPE na resposta ao exercício [123]. Posteriormente, Steiner et al. (2005) [122], 

investigaram pacientes com doença arterial coronariana e com fatores de risco cardiovascular e 

observaram depois de 12 semanas de treinamento aeróbio um aumento no número de CPE e que 

estavam correlacionados com os aumentos de óxido nítrico (NO).

Aumento nos níveis de iNOS e redução de eNOS, tem sido encontrados em situações de 

estresse oxidativo, já bem demonstrados em SHR. Sabe-se que o aumento de espécies reativas de 

oxigênio mediadas por estas situações inflamatórias, como aumento de iNOS, corroboram para a 

disfunçào das CPE, conduzindo posteriormente ao dano do vaso e a DCV [350]. Pela primeira 

vez demonstramos que o TF foi eficiente em reverter este processo no controle da formação de 

vasos concomitante com restauração da bioatividade das CPE mediada pela recuperação dos 

níveis de VEGF e eNOS.
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FIGURA 18 - Efeito do TF aeróbio sobre a expressão protéica de fator de crescimento 
vascular endotelial (VEGF, B), fator de crescimento vascular endotehal receptor 1 
(VEGFR1, C) e fator de crescimento vascular endotelial receptor 2 (VEGFR2, D). A figura 
A mostra imagens representativas dos blots para VEGF, VEGFR1, VEGFR2 e GAPDH. O 
GAPDH foi usado como proteína normalizadora para as proteínas estudas. Os resultados estão 
expressos como média ± EPM. * p< 0,05 vs. WKY, SHR e SHR-T; # p< 0,05 vs. WKY, WK 
e SHR-T; $ p< 0,05 vs. WKY-T e SHR; @ p< 0,05 vs. WKY e SHR.
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Figura 19. Efeito do TF aeróbio sobre a expressão protéica da óxido nitrido sintase endotelial 
(eNOS, B) e óxido nitrido sintase induzível (iNOS, C). A figura A mostra imagens 
representativas dos blots para eNOS, iNOS e GAPDH. O GAPDH foi usado como proteína 
normalizadora para as proteínas estudas. Os resultados estão expressos como média ± EPM. * p< 
0,05 vs. WKY, SHR e SHR-T; # p< 0,05 vs. WKY, WKY-T e SHR-T; $ p< 0,05 vs. SHR; @ p< 
0,05 vs. WKY e SHR.
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Parte 3. Perspectivas Futuras

0 desequilíbrio entre o reparo e o dano vascular promove a progressão de DCV. Um 

possível mecanismo pelo qual os fatores de risco cardiovascular, particularmente a HA, causam o 

início, a manutenção e a progressão dessas DCV é a inativação da bioatividade das CPE. A 

análise dos números e função das CPE pode ser um excelente biomarcador para condições 

clínicas não favoráveis responsáveis por desenvolver DVC, como já demonstrado por estudos 

prévios em revistas de grande impacto. Várias intervenções têm sido propostas para recuperação 

deste quadro de disfunção das CPE, tais como, a terapia farmacológica, a terapia celular e a 

modificação no estilo de vida, através da prática regular de exercício físico. Portanto, de uma 

perspectiva clínica, é importante a adoção de uma apropriada intervenção que seja efetiva em 

melhorar este perfil das CPE em indivíduos que apresentam desde fatores de risco cardiovascular 

até a presença de DCV. A escolha pela utilização do TF aeróbio no presente estudo foi efetiva em 

corrigir a rarefação capilar e reduzir a pressão arterial em SHR, prevenindo o dano vascular. Esta 

melhora vascular ocorre em sinergia com a restauração dos níveis e propriedades funcionais das 

CPE medulares e circulantes, acompanhada também pela normalização dos fatores 

mobilizadores, determinantes no recrutamento de CPE para periferia e na formação de novos 

vasos. Estes resultados sugerem que o TF pode recuperar o dano vascular por meio das CPE, 

promovendo a revascularização periférica. Assim, há perspectiva do potencial terapêutica destas 

células no tratamento da HA pós TF.

Desta forma, podemos concluir neste estudo 5, que o TF foi efetivo em corrigir a rarefação 

capilar e reduzir a pressão arterial em SHR. Esta melhora vascular ocorre em sinergia com a 

restauração dos níveis e propriedades funcionais das CPE medulares e circulantes, acompanhada 

também pela normalização dos fatores mobilizadores VEGF e eNOS. Estes resultados sugerem 

que o TF pode restaurar o dano vascular por meio das CPE, promovendo a revascularização 

periférica. Assim, mais uma vez o TF pode ser um potencial terapêutico não farmacológico na 

hipertensão, ativando estas células e promovendo reparo e restaurando a função celular.
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6.1 O que são os microRNAs?
Os miRNAs são RNAs de fita simples de 17-25 nucleotídeos, não codificadores de 

proteínas, que agem como potentes reguladores pós-transcricionais da expressão gênica em 

plantas e animais [393]. O Lin4 (do inglês lineage-deficient-4) foi o primeiro miRNA descoberto 

em 1993, sendo nesta época associado à regulação do desenvolvimento larval em Caenorhabditis 

elegans [394]. Até o momento, mais de 5000 seqüências de miRNAs, de mais de 50 tipos de 

organismos diferentes foram catalogados no banco de dados MirBase, sendo que mais 500 

miRNAs diferentes foram identificados em humanos, e estudos bioinformáticos estimam que este

Nós estudamos 569 miRNAs, baseados no sistema Sanger miRBase Release 10.1 e os 

resultados foram confirmados por Real Time PCR (Oliveira et al., 2008). Na sequência deste 

estudo, miRNAs altamente expressos em stem cells foram selecionados e inibidos com antisenses 

para miRNAs em cultura de stem cells cardíacas. Desta forma, as stem cells cardíacas foram 

diferenciadas em cardiomiócitos por ativação da via de sinalização do TGF-piII e Activina A. 

Com isso, nosso trabalho também mostrou a via de sinalização envolvida na diferenciação 

(Oliveira et al., 2009). Com minha experiência obtida durante meu estágio de Pós-doutoramento 

tenho como objetivo estudar miRNAs que são expresso na hipertrofia cardíaca fisiológica 

excêntrica por treinamento físico e usamos essa informação para terapia gênica nos processos de 

hipertrofia patológica.

6. Identificar miRNAs diferencialmente expressos na hipertrofia cardíaca 

cardíaca fisiológica, que possam ser potencialmente alvos para terapia gênica 

com sense e/ou aníisense para miRNAs em patologias cardíacas.

Minha experiência com estudo de miRNAs foi iniciada com um estudo realizado 

comparando o perfil de miRNA expresso em stem cells cardíacas e cardiomiócitos de 

camundongos, com objetivo de identificarmos os miRNAs que estavam envolvidos nos passos de 

diferenciação de stem cells cardíacas para cardiomiócitos. Este estudo foi um dos projetos que 

realizei no meu Estágio de Pós-doutoramento nos Estados Unidos, no Laboratório de Stem Cells 

do Keck Graduate Institute, Claremont, Califórnia, com supervisão do Dr lan Phillips.
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4

Os miRNAs exercem seus efeitos regulatórios ligando-se à região 3’ não traduzida de 

RNAs mensageiros (RNAm)-alvo. Este mecanismo de atuação permite a redução dos níveis 

protéicos de seus genes-alvo, raramente afetando o nível de expressão transcricional [393].

número supere 1000 miRNAs, constituindo 
[395].

uma das maiores classes de reguladores gênicos

Até o momento, há diversas ferramentas disponíveis para modular a ação de miRNAs em 

seus alvos. Oligonucleodídeos quimicamente modificados, complementares à seqüência de 

miRNA maduro (anti-miR), podem reduzir os níveis de miRNAs com expressão alterada. 

Inversamente, sequências análogas ao miRNA (miR-mímico) podem servir para elevar os níveis

A regulação pós-transcricional exercida pelos miRNAs na região 3’ não traduzida 

depende do grau de complementaridade com o RNAm-alvo, podendo ocorrer por inibição da 

tradução ou degradação do RNAm. O pareamento de modo imperfeito com o RNAm acarreta a 

inibição da tradução do RNAm alvo, sendo o mecanismo principal de atuação dos miRNAs em 

mamíferos. Em função de os miRNAs possuírem seqüências pequenas e agirem sem a 

necessidade de pareamento completo, um único miRNA pode regular muitos RNAm-alvo, além 

de cooperarem no controle de um único RNAm [396]. Alguns estudos indicam que um miRNA 

pode regular até 200 RNAs, os quais podem apresentar funções totalmente diversas. Desta forma, 

os miRNAs constituem uma enorme e complexa rede regulatória da sinalização celular.

Na última década, houve um grande avanço na área da biologia. A descoberta de 

pequenos RNAs, incluindo miRNAs e pequenos RNA de interferência (siRNA), com destaque na 

edição de dezembro de 2002 da revista Science. Desde a descoberta do RNA de interferência em 

nematóides, siRNA proporcionou um avanço técnico para a genética em sistemas biológicos de 

mamíferos. O grande impacto dos pequenos RNAs foi bem comemorado em 2006 pelo Prêmio 

Nobel atribuído a dois cientistas que descobriram RNAi [399].

Em plantas, a regulação dos miRNAs ocorre principalmente através de sua interação 

perfeita com o RNAm, levando-o à sua degradação (mecanismo de iRNA-RNA de 

interferência). No entanto, já se têm exemplos da ocorrência deste silenciamento gênico 

também em mamíferos [397, 398].
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Apesar de nào terem suas funções totalmente esclarecidas, a descoberta dos miRNAs 

atraiu a comunidade científica pelas evidências sugestivas, de que estes pequenos RNAs 

apresentam papel fundamental em diversos processos biológicos. Em mamíferos, os miRNAs 

foram associados à regulação da proliferação, apoptose, diferenciação celular, hematopoiese, 

secreção de insulina e outros hormônios, além de atuarem no desenvolvimento e funcionamento 

muscular esquelético e cardíaco [400, 401]. Estudos recentes enfatizam a importância dos 

miRNAs nos processo biológicos ao relatar alterações na expressão dos mesmos em diferentes 

patologias humanas.

Algumas questões tem sido levantadas a respeito da participação dos miRNAs no 

processo de HC patológica e fisiológica. Evidências mostram que alterações na expressão de 

miRNAs no coração estão diretamente ligadas ao remodelamento cardíaco. Vários estudos tem 

demonstrado um padrão de “assinatura” de miRNAs que são superexpressos ou apresentam 

expressão diminuída no remodelamento cardíaco hipertrófíco patológico, em humanos e em 

animais experimentais [96, 402]. O miR-1, miR-29, miR-30, miR133 e miR-150 apresentam, 

freqüentemente, expressão diminuída, enquanto o miR-21, miR-23a, miR-125, miR-195, miR- 

199 e miR-214 são superexpressos na hipertrofia patológica. Rooij et al. (2006) [402], mostraram 

em um modelo de HC patológica através de constrição transversa da aorta, onde mais de 180 

mRNAs foram analisados, um aumento na expressão de um grupo específico de miRNAs na HC. 

Observações in vitro mostraram que o miR-23a, miR-23b, miR-24, miR-195, miR-199a e miR- 

214 são suficientes para induzir a HC em cardiomiócitos. Em contraste, o miR-150 e miR-181b, 

que se estavam diminuídos no modelo de HC, quando aumentados in vitro promovem diminuição 

do tamanho dos cardiomiócitos.

de miRNAs com expressão reduzida. É importante notar que, devido aos miRNAs atuarem como 

inibidores da expressão gênica, o efeito do acréscimo de miR-mímicos específicos para um 

sistema promove a diminuição da expressão dos mRNAs-alvos. Inversamente, o efeito de anti- 

miR atenua a inibição dos genes alvos. Deste modo, o principal efeito de um inibidor de miRNA é 

a ativação da expressão gênica e um miR-mímico é a supressão do gene [96]. Devido a 

capacidade de interação de um único miRNA com diversos alvos, relacionados a um determinado 

fenótipo, sua modulação pode exercer efeitos mais potentes, quando comparado aos tratamentos 

atuais com atuação em um único alvo.
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Apesar de promissores, poucos estudos foram publicados sobre o papel dos miRNAs na 

HC patológica. Estudos mais recentes investigaram a expressão de miRNAs em resposta ao 

exercício físico, porém se limitaram à musculatura esquelética [405].

Atualmente, segundo nosso conhecimento, somente um estudo foi realizado com HC 

fisiológica, entretanto os autores estudaram somente o miR-1 e miR-133 e o protocolo usado foi 

de treinamento de força, com uma sobrecarga de 85% do peso corporal [404] e animais 

transgênicos para a via AKT-PI3K-mTOR. O treinamento resistido promove sobrecarga 

pressórica sobre o a parede do miocárdio levando ao desenvolvimento de HC concêntrica. Ainda, 

com este treinamento não são observados os efeitos benéficos promovidos pelo TF aeróbio sobre 

o sistema cardiovascular [176]. Sendo assim, estudos com treinamento aeróbio ainda não foram 

realizados.

Outro fato importante foi observado com o miR-208, esse microRNA é codificado no 

íntron 27 do gene da miosina de cadeia pesada do tipo alfa (a-MCP), estudos mostram uma 

relação direta na expressão de a-MCP com o miR-208 e inversamente proporcional a p-MCP. A 

deleçào do gene do miR-208 em camundongos mostrou que este microRNA atua diretamente no 

bloqueio pós-transcricional da p-MCP e foram resistentes ao desenvolvimento de fibrose, desta 

forma exercendo papel fundamental na manutenção da função cardíaca [97, 403]. Assim, 

miRNAs localizados em genes de proteínas sarcoméricas, como miR-208a, miR-208b e miR-499, 

hospedados nos genes da a-MCP, P-MCP e MCP-7b, respectivamente, podem ser importantes 

alvos de estudo na HC induzida pelo TF.

6.2 Objetivos futuros
Assim, temos como objetivo traçar o perfil de microRNAs expressos no coração de 

ratos normotensos, submetidos a dois protocolos de treinamento físico para obter graus 

diferentes de hipertrofia cardíaca fisiológica. O dois protocolos que descrevemos na Parte 1, 

desta Tese de Livre-docência (TI e T2), e também na hipertrofia patológica do SHR. Serão 

selecionados os microRNAs diferencialmente expressos (que aumentem ou diminuam 

proporcionalmente ao grau de HC) para pesquisa dos genes alvos destes microRNAs.
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6.3 Resultados preliminares

As metodologias utilizadas para obtermos os resultados preliminares já foram descritas 

anteriormente, portanto não serão descritas aqui novamente.

Uma representação esquemática com o resultado dos miRNAs diferencialmente expressos 

está apresentada na Figura 1.

Na seqüência temos como objetivo testar a hipótese de que microRNAs 

diferencialmente expressos, como efeito do TF no animal normotenso, possam ser silenciados 

ou superexpressos no coração do animal SRH na tentativa de reverter, pelo menos em parte, 

a hipertrofia patológica independente do treinamento físico, promovendo melhora da função 

ventricular. Esta pode ser uma estratégia para uso futuro em diferentes patologias cardíacas 

como terapia gênica.

Os resultados preliminares para esse estudo são bastante promissores. Foram isoladas 

amostras de RN A mensageiros do tecido cardíaco de ratos Wistar treinados com os protocolos PI 

e P2, de natação. Um pool de RNA de dois animais foi usado para o microRNA microArray. 

Neste experimento, 349 microRNAs foram analisados com uma plataforma Agilent (LC Science 

LLC, Houston, TX), baseado no Sistema Sanger miRBase Release 13.0.
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Deste total de 349 miRNAs analisados no coração dos animas treinados, 63 estavam 
diferencialmente expresso no animais treinados com o protocolo PI e 98 com o Protocolo P2. 

Desta análise encontramos 44 microRNAs alterados em ambos os protocolos, conforme mostrado 

na Figura 2.
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Figura 1. Representação dos miRNAs diferencialmente expressos no coração de ratos 
treinados com os Protocolos PI e P2 em relação ao grupo controle. Foram considerados como 
diferencialmente expressos aqueles que apresentaram expressão relativa superior a um ou inferior 
a menos um (Log2>lou<-1) e com valor de p < 0,05.
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Figura 2. Total de miRNAs diferencialmente expressos no coração dos animais treinados 
com o Protocolo PI e P2.

Para analisar o efeito do volume de treinamento sobre a expressão dos microRNAs, 

isolamos os diferencialmente expressos em PI (>1 ou <-l). Em seguida, selecionamos os 

microRNAs que apresentavam maior diferença de expressão no P2 (>15%) em relação ao Pl. 

Assim temos que, dos 349 microRNAs analisados, 24 estavam aumentados (vermelho) no Pl e 

destes 5 também aumentaram sua expressão com o P2. Por outro lado, 39 microRNAs estavam 

diminuídos (verde) no Pl e 19 diminuíram ainda mais sua expressão em P2, conforme 

representado na Figura 3.
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24

349

Figura 3. Representação da seleção dos miRNAs diferencialmente expressos no coração dos 
ratos treinados com o protocolo PI e P2.
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Os valores obtidos para HC, pela medida direta do peso úmido do VE corrigido pelo peso 

corporal (VE/PC) mostram que o TF induziu HC nos dois grupos (PI e P2), conforme 

observamos na Parte 1 desta Tese de Livredocência. A hipertrofia do VE do grupo treinado com 

o protocolo PI foi de 13% e com o P2 de 28%, em relação ao grupo sedentário. Ainda, 

investigamos os marcadores de hipertrofia patológica ANF, a-actina esquelética e a relação a/0- 

MHC. Nós observamos que não ocorreram alterações na expressão gênica do ANF e da a-actina 

esquelética, enquanto ocorreu aumento da expressão da relação a/p-MHC, portanto com aumento 

relativo da expressão da a-MHC e diminuição da 0-MHC. Assim, esses resultados mostram que a 

hipertrofia promovida pelo treinamento, nos dois grupos experimentais, é fisiológica, sem a 

presença de marcadores patológicos.

Conforme descrito na literatura para hipertrofias patológicas, o TF também diminuiu a 

expressão do miR-1, miR-133a e miR-133b (Figura 4).
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Figura 4. Expressão gênica dos miRNAs-1, 133a e 133b. P<0,01 vs. Controle.
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Baseados nos resultados apresentados na Figura 3, selecionamos os miRNAs com maior 

expressão, e com o uso de ferramentas de bioinformática (programa TargetScan e miRBase), 

buscamos os genes alvo para esse miRNAs. Entre estes genes alvo foram encontrados genes para 

o Colágeno I e Colágeno III, os quais são alvos para a família do miR-29, o qual era uma dos 

selecionados.

Assim, estes resultados mostram que miR-1, miR-133a e miR-133b apresentam down- 

regulation não somente na hipertrofia patológica (Rooij et al., 2006), mas também na fisiológica 

induzida pelo TF aeróbio.

Os resultados apresentados na Figura 5 mostram aumento na expressão dos miR-29a, 

miR-29c. É importante observar neste resultado e nos resultados do micro RNA microArray, que 

as alterações na expressão dos microRNAs são mais expressivas nos animais treinados com o P2, 

quando comparados ao Pl, de acordo com a HC, que é mais pronunciada no grupo treinado com 

o P2, do que o Pl.
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Figura 5. Expressão gênica dos miRNAs-29a e 29c.

diferentes tipos de Colágeno. Este miRNAs apresentam sequências bem conservadas em genes

para diferentes tipos de colágeno

posições ao longo do gene do colágeno 1 A-1, 1A-2 e 3A-1, do rato. No

genoma humano também são encontradas 3 sequências conservadas para miR-29a,b,c no

Colágeno 1 A-l; 2 sequências conservadas para mir-29a,b,c

3A-1, conforme pesquisa feita pelos programas de bioinformática TargetScan e miRBase. Assim,

esses resultados também abrem peipectivas para investigação clínica.
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A figura 6, mostra uma representados esquemática das sequências de miR-29a,b,c bem

Os miR-29a,b,c pertencem a uma família de miRNAs que apresentam como genes alvo

Figura 6. Resentação esquemática da localização dos miR29a, 29b e 29c na sequência dos 
genes do Col do tipo I e do tipo III.
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0 aumento da expressão dos mir-29a e mir-29c na HC induzida pelo TF pode estar 

relacionado com a diminuição dos tipos de colágeno alvo, no coração do rato. A figura 7A e 7B, 

mostram a expressão gênica do Col I e do Col III, respectivamente no coração dos animais 

treinados com os protocolos PI e P2.

Os resultados mostraram diminuição na expressão do Col I de 27% e 33% e do Col III de 

38% e 48% no PI e P2 respectivamente, vs S (P<0,05), que foram acompanhados

Figura 7A. Expressão gênica do Colágeno do tipo I no coração dos animais treinados com 
os protocolos PI e P2.
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P2 (n=6)P1 (n=6)SC (n=7)

73±275±277±5

36 ±2FEn (%) 38±339±4

0,222±0,04VME (m/s) 0,211±0,20,204±0,02

0,458±0,030,499±0,050,451 ±0,05

0,279±0,010,333±0,03Pico A (m/s) 0,328±0,06

1,644±0,11*1,504±0,19Relação E/A 1,396±0,16

30,7±2,030,7±1,5TRIV(ms) 27,6±1,9

Resultados são expressos como média ± SD. *P<0,05.

Estes resultados são bastante promissores, entretanto ainda necessitamos mostrar se 

realmente estes efeitos são dependente da diminuição da expressão da família dos miR-29. 

Assim, serão utilizados antisense para esse miRNAs para confirmarmos essa hipótese. 

Inicialmente, essa hipótese será testada em cultura celular de cardiomiócitos e fibroblastos 

separadamente, para depois ser testado no animal associados ao treinamento físico.

Função Diastólica 
Pico E (m/s)

Função Sistólica
FEj (%)

na concentração da OH-Prolina, a principal proteínaproporcionalmente pela diminuição 

componente da estrutura do colágeno.

A Tabela 1. Mostra os reultados obtidos pelo ecocardiograma para função sistólica e 

diastólica dos animais treinados com os dois protocolos de treinamento. Os resultados mostram 

uma melhora de função diastólica, pelo aumento da relação da ondaE/onda A, nos animais 

treinados com o protocolo P2.

Estes resultados sugerem que a diminuição na síntese de colágeno pode levar a 

diminuição da complacência ventricular e consequentemente, melhora de função ventricular.

Tabela 1. Função sistólica e diastólica analisadas pelo Ecocardiograma em animais 
treinados pelos protocolos PI e P2.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Oliveira EM, Ahmad A, Ibrani D, Tang YL, Phillips ML Inhibition of microRNAas762, 762+ 21, 

and microRNAs762+31, differentiates Cardiac Stem Cells into cardiomyocytes by activation of 

TGFpIII and Activin A receptors pathways. Circulation, 2009 (abstract). Pôster session AH A 3225. 

(manuscrito em fase final de preparação)

!

- Oliveira EM, Tang YL, Qian K, Shen L, Ong L, Phillips IM. Different microRNA In Mouse 

Heart, Cardiac Stem Cells And Cardiac Stem Cells With GATA4, Indicate Different Sets Of 

microRNA Involved In Stem Cell Differentiation By Gene Repression. Circulation. s. 491 p. 118, 

2008.

Nesta tese de Livre-Docência mostramos que a hipertrofia cardíaca fisiológica induzida pelo 

treinamento físico, tanto excêntrica, quanto concêntrica tem a participação de um mecanismo local 

de ativação dos receptores ATI, dependente possivelmente do estresse mecânico sobre os 

cardiomiócitos, que ativa uma via de sinalização dependente de Akt-mTor.

Enquanto, na hipertrofia patológica decorrente da associação de drogas anabólicas com o 

treinamento, leva a ativação do SRA sistêmico e local com aumento de Ang II e aldosterona. Esses 

efeitos levam ao aumento da síntese de colágeno promovendo alterações estruturais e disfunção 

ventricular, que é exacerbada pelo treinamento. Ocorre, ainda diminuição do fluxo sanguíneo 

cardíaco e periférico com rarefação capilar. A rarefação vascular pode estar associada a diminuição 

no número das CEPs.

Essa será uma das linhas de investigação a ser iniciada como perspectivas futuras, para 

determinarmos os mecanismos moleculares envolvidos na melhora de função ventricular 

observada como resposta ao TF. Ainda, poderá ser usada a terapia gênica com sense e/ou 

antisense para microRNAs para tratamento de patologias como hipertrofia patológica do animal 

hipertenso. Estes resultados em conjunto abrem perspectivas para o potencial terapêutico do 

tratamento com sense e/ou antisense de miRNAs.
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Abstract
Introduction.This study addressed the role of the 
local renin-angiotensin system (RAS) in the left 
ventricular hypertrophy (LVH) induced by 
swimming training using pharmacological 
blockade.
Materials and methods. Female Wistar rats 
treated with enalapril maleate (60 mg.kg ‘.d1, 
n=38), losartan (20 mg.kg'1.d’1, n=36) or high salt 
diet (1% NaCl, n=38) were trained by two 
protocols (Tl: 60-min swimming session, 5 days 
per week for 10 wecks andT2: the sameTl 
protocol until the 8Ü1 week, thcn 9a" week they 
trained twice a day and 10a1 week they trained 
three times a day). Salt loading prevented 
activation of the systemic RAS. Haemodynamic 
parameters, soleus citrate synthase (SCS) activity 
and LVH (left ventricular/body weiglit ratio, 
mg/g) were evaluated.
Results. Resting heart rate dccreased in all trained 
groups. SCS activity increased 41% and 106% in 
Tl andT2 groups, respectively. LVH was 20% and 
30% inTl andT2 groups, respectively. Enalapril 
prevented 39% of the LVH in T2 group (p<0.05). 
Losartan prevented 41% inTl and 50% inT2 
(p<0.05) of the LVH in trained groups. Plasma 
renin activity (PRA) was inhibited in all salt 
groups and it was increased inl’2 group. 
Conclusions.These data provide evidence that 
the physiological LVH induced by swimming 
training is regulated by local RAS independent 
from the systemic, because the hypertrophic 
response was maintained even whcn PRA was 
inhibited by chronic salt loading. However, other 
Systems can contribute to tltis proccss.
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Introduction
The renin-angiotensin system (RAS) is recognised 
as an important systemic hormonal regulator of 
cardiovascular homeostatic mechanism. However, 
this idea has been modified because several com- 
ponents of the RAS and their mRNAs have been

Under pathological conditions, such as arterial 
hypertension and aortic stenosis, the chronic left 
ventricular pressure overload is an important 
stimulus for left ventricular hypertrophy (LVH). 
The tissue RAS, mainly Ang II, plays an impor
tant role in the ventricular remodelling process 
promoting cardiomyocyte hypertrophy, myocar- 
dial fibrosis6 and consequently ventricular dys- 
function. Conversely, in endurance athletes, an 
increased cardiac wall tension due to the com- 
bined increased pressure and volume during 
physical exercise seems to be an important 
stimulus for physiological LVH.7 However, ath
letes usually show normal diastolic filling pat- 
tems, suggesting no changes in the myocardial 
(compliance) connective tissue.

found in different tissues leading to the concept 
of local tissue RAS? All components of the RAS 
have been identified in the heart (angiotensino- 
gen, renin, angiotensin-converting enzyme (ACE) 
and angiotensin II (Ang II) receptors), both at 
mRNA and at protein levei? Previous reports sug- 
gested that the cardiac RAS is activated by several 
hypertrophic stimuli such as pressure overload, 
sympathetic stimulation or heart failure,2 and that 
subpressor doses of ACE inhibitors or Ang II type 
1 (ATL)-receptor blockers can cause regression of 
cardiac hypertrophy independently of the reduced 
systolic blood .pressure.3,4 Also, biomechanical 
stress can be transduced to intracellular signalling 
and induces cardiac hypertrophy by AT^receptors.5 
These findings suggest that the local RAS may 
play an important role in the genesis of the car
diac hypertrophy.

Regarding the ACE gene, the insertion (1) or dele- 
tion (D) polymorphism in the gene encoding 
ACE has been associated with differences in the 
plasma leveis of ACE as well as cardiac ACE 
activity.” The absence (D) of a 287-base pair 
marker in the ACE gene is associated with higher
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Swimming training was performed according to 
two protocols descrilíed below, designated TI 
and T2.

Animais were trained in a swimming apparatus 
specially designed to allow individual exercise 
training of rats similar to the one described and 
iilustrated for mice.16 The apparatus consisted of

Group 1 (n=38) was subdivided into six sub- 
groups: sedentary (S, n=6), sedentary treated with 
enalapril (S-ACE-I, n=6), swimming trained follow- 
ing protocol 1 (Tl, n=7), swimming trained follow- 
ing protocol 1 and treated with enalapril (Tl-ACE-I, 
n=6), swimming trained following protocol 2 (T2, 
n=7), swimming trained following protocol 2 and 
treated with enalapril (T2-ACE-I, n=6).

àfch 2009
Àjrne 10
jrriber 1

Exercise training protocols and experimental 
groups
Protocol 1 (Tl): Swimming sessions of 60-min 
duration, 5 days a week, for 10 weeks.
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Materials and methods
Animal care
Female normotensive Wistar rats (190 to 220 g, 
n=112) were used and handled according to 
approved institutional guiclelines. The animais 
were housed 3-5 per cage in a controlled room 
temperature (22°C) with a 12-h dark-light cycle 
and fed standard rat chow having access to 
water or drug treatment ad lihitum. All proto
cols and surgical procedures used were in 
accordance with the guidelines of the Brazilian 
College for Animal Experimentation and were 
approved by the Ethics Committee of the School 
of Physical Education and Sport of the University 
of Sào Paulo.

Group 2 (n=3ó) was subdivided into six sub- 
groups: sedentary (S, n=6), sedentary treated with 
losartan (S-Los, n=6), swimming trained following 
protocol 1 (Tl, n=6), swimming trained following 
protocol 1 and treated with losartan (Tl-Los, n=6), 
swimming trained following protocol 2 (T2, n=6), 
swimming trained following protocol 2 and 
treated with losartan (T2-Los, n=6).

Protocol 2 (T2): This protocol began two weeks 
before Tl. Animais assigned to T2 performed a 
swimming training protocol similar to protocol Tl 
until the end of the 8'h week. On the 9ril week, 
they trained twice a day, swimming sessions of 
60-min duration with a 6-h interval between each 
session. On the 10,h week, they trained three times 
a day, having swimming sessions of 60-min dura
tion with a 4-h interval between each session. The 
aim of increasing training frequency (protocol T2) 
was to induce robust cardiac hypertrophy.

The rats were randomly assigned into three exper
imental groups. Group 1 (ACE inhibitor (ACE-I), 
n=38): treated with enalapril maleate, 60 mg.kg1. 
d1 as drinking water. Group 2 (AT,-receptor 
blocker Los, n=36): treated with losartan, 20 mg. 
kg1.d1 as drinking water. Group 3 (Salt, n=38): 
chronic salt loading treatment (1% Na Cl was 
added to drinking water). These oral doses of 
ACE-I and ATj-receptor blocker were chosen 
because they do not lower blood pressure in 
normotensive rats,1314 while high salt diet was 
used to inhibit the systemic RAS due to decrease 
in the renin release.14 The treatments began on 
the same day as the exercise training and contin- 
ued thereafter.
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Group 3 (n=38) was subdivided into six sub- 
groups: sedentary (S, n=7), sedentary treated with 
high salt diet (S-Salt, n=7), swimming trained fol
lowing protocol 1 (Tl, n=6), swimming trained 
following protocol 1 and treated with high salt 
diet (Tl-Salt, n=6), swimming trained following 
protocol 2 (T2, n=6), swimming trained following 
protocol 2 and treated with high salt diet (T2-Salt, 
n=6). This protocol with chronic salt loading was 
used only to uncouple local versus systemic acti- 
vation of the RAS due to plasma renin activity 
(PRA) inhibition.1415 It should be noted that each 
experimental group had a different sedentary 
group. This was necessary because, due to the 
high number of animais used, not all training 
groups could be performed at the same time.

ACE leveis than its presence (I). Results from ath- 
letes show that exercise-related left ventricle (LV) 
growth might be influenced by ACE genotype.9 
Montgomery et al.w reported that LV mass increases 
more in DD athletes versus II after 10 weeks of 
endurance training. The role of RAS in the physi- 
ological hypertrophy development has aLso been 
confirmed by other groups.11,12 These data sug- 
gest that cardiac RAS might be an important regu- 
lator of myocardial growth in response to a 
physiological hypertrophic stimulus such as the 
physical training.

The present study was designed to address the 
role of the RAS in the cardiac hypertrophy induced 
by physical training by investigating the local 
and systemic RAS participation in the physio
logical hypertrophy induced by swimming train
ing, using two very well-controlled training 
protocols.
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Measurement of cardiac hypertrophy
To measure cardiac mass, the LV was dissected 
corresponding to the remaining tissue upon 
removal of both atria (AT) and the free wall of 
the right ventricle (RV). The interventricular sep- 
tum remained as part of the LV. The cardiac 
hypertrophy was assessed by the measurement of 
the ratio of LV, RV and AT weight (W) in milli- 
grams to animal body weight (BW) in grams 
(LVW/BW, RVW/BW and ATW/BW in mg.g1).
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rapidly collected in chilled glass tubes contain- 
ing a mixture of potassium EDTA (25 mmol), 
o-phenanthroline (0.44 mmol), pepstatin A (0.12 
mmol), and 4-(chloromercuribenzoic acid) (1 
mmol). This mixture of protease inhibitors pre- 
vented the in vitro production and degradation 
of angiotensin peptides.19 The blood was centri- 
fuged, the plasma was separated and stored 
at -20°C. In addition, the heart was harvested 
and weighed.

At the end of lhe experimental period, the rats 
were killed by quick decapitation without prior 
anaesthesia and blood and soleus muscle sam- 
ples were harvested, frozen and stored at -80°C. 
To determine PRA, the first 3 ml of trunk blood 
(a mixture of venous and arterial blood) was

two coupled 700 1 water glass tanks of different 
dimensions. The outer tank measured 60 cm in 
diameter, 1.60 cm in width and 90 cm in height. 
The inner tank was divided into 14 lanes with a 
surface area of 20 x 20 cm per lane and a depth 
of 60 cm. A heating system kept the water tem- 
perature between 3O-32°C and a water filter with 
a flow capacity of 420 l.h1 was used to clean the 
swimming apparatus.

Haemodynamic parameters
Tail-cuff systolic blood pressure was measured in 
the three experimental groups twice a week dur- 
ing the first two weeks, using a tail-cuff plethys- 
mograph (Kent Scientific). Systolic blood pressure 
did not reduce among the treated groups of ani
mais compared to the non-treated groups (data 
not shown).

PRA assay
The PRA was measured by angiotensin I radioim- 
munoassay, using a commercially available kit 
(REN-CT2, CIS Bio International, Gif-sur-Yvette, 
France). This assay permits direct measurement 
of PRA. Results were quantified in a gamma 
counter, and the enzyme activity was expressed 
as ng Al.mP.h1. This assay was only performed 
in TI and T2 training protocols to observe the 
PRA modulation by the exercise training, and in 
salt loading groups to confirm the inhibition 
of PRA.

Twenty-four hours after the last training session, 
under anaesthesia (ketamine 90 mg.kg1 and xyla- 
sine 10 mg.kg1, i.p.) a cannula (PE-50) was 
inserted into the carotid arteiy and emerged 
through the back of the rat’s neck. Twenty-four 
hours after implantation, the cannula was con- 
nected to a strain-gauge transducer (P23 Db; 
Gould-Statham) and systolic, diastolic and mean 
arterial pressure were recorded on a beat to beat 
basis (AT/CODAS) at a frequency of 1,000 Hz for 
30 min in quiet, conscious, unrestrained rats. 
Heart rate was obtained from arterial blood pres
sure pulses.

Citrate synthase activity measurement
Citrate synthase activity was determined spectro- 
photometrically in mixed right soleus according 
to the method of Srere20 and used as a marker of 
muscle oxidative activity. The enzyme activity 
was measured in whole muscle homogenates of 
sedentary (n=7), TI (n=8) and T2 (n=8) groups, 
and the amount of the complex resulting from 
acetyl-CoA and oxaloacetate was determined at 
412 nm and 25°C, at an interval of 10 min. Citrate 
synthase activity was expressed as pmol.ml ^.mg 1 
of protein and was only measured in these 
groups to show the effectiveness of the swim
ming training protocols and show that the 
increased frequency of swimming training leads 
to significam endurance conditioning.

Protein determination
Protein was measured by the method of 
Bradford21 using bovine serum albumin as a 
standard.

Exercise duration and workload were increased 
gradually until rats could swim for 60 min wear- 
ing caudal dumbbells weighing 5% of their body 
weight. Thereafter, duration and dumbbells were 
kept constant. It has been estimated that a rat 
swimming alone consumes O2 at 50-65% of its 
maximum capacity.17 All animais were weighed 
once a week and the workload adjusted to 5% of 
body weight. This swimming protocol has been 
characterised previously as low to moderate 
intensity and long duration due to improvement 
in muscle oxidative capacity.18 Sedentary groups 
were placed in the swimming apparatus for 10 
min twice a week without workload to mimic the 
water stress associated with the experimental 
protocol.
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Table 1
Haemodynamic parameters.

Groups

Sedentary 
T1 
T2 
S-ACE-I 
T1-ACE-I 
T2-ACE-I 
S-Los 
TI-Los 
T2-Los 
S-Salt 
Tl-Salt 
T2-Salt

SBP, mmHg

125.619.2
125.7110.4
126.2110.4
119.2112.6 
109.319.0 
109.317.6
119.1110.0
115.116.4
110.6±11.3
124.4114.3 
121.219.8
103.5115.6

DBP, mmHg

97.7112.1
95.719.3 

102.018.3
91.6114.1
89.6112.5
88.117.5
89.517.5 
87.6111.3’ 
86.316.2 
92.4112.1

101.115.4
90.9112.5

MBP, mmHg

107.5110.6 
106.218.4
110.318.4
101.8112.8
97.318.9
95.516.5

100.618.8
98.719.6 
95.619.8

103.3112.4 
107.816.0 
95.5113.2

Statistical analysis

Results are represented as meanlstandard devia- 
tion (SD). Statistical analysis was performed using 
randomised two-way ANOVA, except for citrate 
synthase activity when one-way ANOVA was 
used. P values <0.05 were accepted as statistically 
significant. Tukey’s post hoc test was used for 
individual comparisons between means when a 
significant change was observed with ANOVA.

Results
Haemodynamic parameters
Table 1 summarises systolic blood pressure 
(SBP), diastolic blood pressure (DBP), mean 
blood pressure (MBP) and heart rate (HR) 
measured at the time prior to sacrifice, 48 h 
after the last session of swimming training of 
groups 1, 2 and 3- There was no difference of 
blood pressure among sub-groups that were 
treated with different inhibitors. However, HR 
decreased significantly after 10 weeks of swim
ming training in TI and T2 groups compared to 
their respective Controls. In addition, the 
T2-ACE-I and T2-Salt showed a larger reduction 
in HR. The HR in T2-ACE-I was reduced com
pared to sedentary, S-ACE-I and Tl-ACE-I 
groups. The HR in T2-Salt was reduced com
pared to sedentary, S-Salt, Tl-Salt and T2 
groups. Neither enalapril, losartan nor salt 
alone altered HR. The development of resting 
bradycardia in the trained animais indicates 
that aerobic conditioning was achieved with 
these two training protocols.

Cardiac hypertrophy
BW before and after swimming training was 
similar among all the studied groups (table 2). 
LVW/BW ratio was used as an index of hypertro
phy. The absolute values referring to BW, LVW/ 
BW, RVW/BW and ATW/BW in all groups of rats 
are summarised in table 2. Right ventricular 
hypertrophy (RVH) obtained by TI and T2 train
ing protocols was 10% and 22%, respectively. 
Neither enalapril nor losartan treatment decreased 
RVH in trained groups. As expected, the LVH 
was obtained by TI and T2 (20% and 30%, 
respectively; p<0.05) trained groups compared to 
their respective Controls. The results were similar 
in the 1, 2 and 3 trained groups. The LVH induced 
by T2 training protocol was 50% higher than that 
produced by the TI training protocol in all three 
trained groups (p<0.05). Although lhe weight

Citrate synthase activity
One of the hallmarks of skeletal muscle adapta- 
tion to aerobic conditioning is the increase in 
muscle oxidative activity concomitant with an 
increase in aerobic work capacity. Citrate syn
thase, an enzyme that catalyses a condensation 
between oxalacetate and acetyl-CoA to form cit
rate in the citric acid cylcle, has been shown to 
undergo adaptive increases due to exercise in 
skeletal muscle fibres. Citrate synthase activity in 
the soleus muscle of rats was significantly higher 
in both TI and T2 (275-7±ó2.7 and 385.4±48.8 
pmol.mlLmg1, respectively; p<0.05) trained 
groups compared to sedentary (188.0±66.3 pxnol. 
ml^.mg’1).
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348.3114.5
300.8113.0a,b,c,d
304.8115.3a,b,c,d 
325.016.4 
315.6l6.3a,b 
291.8111,8a,b,e 
353.6117.1
311.6115.8a,c 
320.0110.2a,c 
326.2115.4 
302.3110.1a,d 
268.2113.6a,d,f,g

Key: Values are expressed as meaníSD; n, number of rats. T1, swimming trained following protocol 1; T2, swimming trained 
following protocol 2; S-ACE-I, sedentary rats treated with enalapril maleate (60 mg/1); Tl-ACE-I, swimming trained following 
protocol 1 and treated with enalapril maleate; T2-ACE-I, swimming trained following protocol 2 and treated with enalapril 
maleate; S-Los, sedentary rats treated with losartan (20 mg/kg/day); T1-Los, swimming trained following protocol 1 and 
treated with losartan; T2-Los, swimming trained following protocol 2 and treated with losartan; S-Salt, sedentary rats treated 
with salt (1%); T1-Salt, swimming trained following protocol 1 and treated with salt; T2-Salt, swimming trained following 
protocol 2 and treated with salt. a = p<0.05 vs. sedentary; b = p<0.05 vs. S-ACE-I; c = p<0.05 vs. S-Los; d = p<0.05 vs. S-Salt; 
e= p<0.05 vs. T1-ACE-I; f = p<0.05 vs. Tl-Salt; g = p<0.05 vs. T2.
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Table 2
BW and LV, RV and AT weight-to-body weight in all groups.

5
5
6
6
6
6

7 
7
5
6 
6
6

6
5
7
6
7
6

247.0122.3
258.1122.9
240.3±10.8
229.2117.3
238.8110.0
245.1117.5

228.6117.7
238.1111.4
222.017.2
235.319.8
223.7112.4
206.619.4

223.217.5
227.9114.7
229.2115.9
217.0123.5
205.6115.0
204.7113.9

1.9310.090 
1.8410.090 
2.2510.130e 
2.0310. lOOf 
2.4710.072e,f 
2.0910.055g

Figure 1B shows the effects of the AT^receptor 
blocker (losartan) on the LVH induced by swim- 
ming training and its association to the LVH 
induced by the different training protocols. Both 
TI and T2 training protocols induced significant 
LVH similar to that observed in the enalapril- 
treated group (17% and 28%, respectively; p<0.05) 
compared with the sedentary. The LVH at both 
TI-Los and T2-Los was maintained at 5% and 8% 
(both p>0.05), respectively, compared with S-Los. 
The results indicate that the treatment was able 
to prevent totally, in Tl-Los and T2-Los groups, 
the swimming training-induced LVH (figure 1B; 
table 2). There was no difference between S-Los 
and sedentary.

0.54010.060
0.57210.066
0.59410.063
0.71910.043 k.l
0.67710.071 k
0.729t0.073k,l

0.51310.081
0.49910.035
0.56510.021
0.54310.070
0.63110.050e
0.62110.063e

0.53210.058
0.48910.026
0.58410.039
0.57810.033
0.63610.065d
0.63310.023d

0.13010.030
0.12710.016
0.17610.015
0.20410.015m
0.208l0.018m
0.20110.027m

0.13710.008
0.13210.020
0.13910.026
0.13710.030
0.16710.023
0.16710.015

0.13010.032
0.13410.015
0.16610.022
0.16110.020
0.182t0.023d
0.15910.023

Group 1: 

Sedentary 
S-ACE-I 
TI 
T1-ACE-I 
T2 
T2-ACE-I
Group 2: 
Sedentary 
S-Los 
T1 
T1-Los 
T2 
T2-Los
Group 3:
Sedentary 
S-Salt
T1
Tl-Salt 
T2 
T2-Salt

1.9910.153
2.0510.039
2.3910.081 a
2.2210.061
2.6010.126a,b
2.4410.118a,c
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Figure IA shows the effects of the specific ACE-I 
(enalapril) in LVH induced by swimming training 
and its association to the different training proto
cols. Both TI and T2 training protocols induced 
significant LVH (20% and 31%, respectively, 
p<0.001) compared with the sedentary. The LVH 
for both Tl-ACE-I and T2-ACE-I was 10% (p>0.05) 
and 22% (p<0.05), respectively, compared with 
sedentary. Collectively, these results indicate that 
the drug was able to prevent, at least partially, 
swimming training-induced cardiac hypertrophy 
in Tl-ACE-I group (because Tl-ACE-I group was 
not different when compared with TI group) and 
in T2-ACE-I group (because T2-ACE-I group was 
different compared with the S-ACE-1 group). 
There was no significant difference between 
S-ACE-I and sedentary groups.

Chronic salt loading was used only to uncouple 
local versus systemic activation of the RAS. The 
swimming training resulted in activation of PRA 
only in the T2 training protocol (4.33±11O ng 
Ang!.ml'l.h'1) compared to sedentary (1.91±0.52 
ng Angl.mP.h1) group. The activation of PRA was 
totally inhibited by salt treatment in the S-Salt 
(0.21±0.11 ng Angl.ml1.!!'1) as well as in the

gain of RV was less pronounced than that of 
the LV in both TI and T2 training protocols, the 
percentage of weight gain in the LV and 
the RV was proportional to both ventricles, sug- 
gesting that hypertrophy was developing 
symmetrically.

2.1610.060 
2.3310.122h 
2.6410.088Í 
2.8210.144i 
2.85±0.089i,j 
2.9410.201 i.j

Key: Values are expressed as meaníSD; n, number of rats. BW = body weight; LVW = left ventride weight; RVW = right ventricle 
free wall weight; ATW = atria weight T1, swimming trained following protocol 1; T2, swimming trained following protocol 2; 
S-ACE-I, sedentary rats treated with enalapril maleate (60 mg/1); T1-ACE-I, swimming trained following protocol 1 and treated with 
enalapril maleate; T2-ACE-I, swimming trained following protocol 2 and treated with enalapril maleate; S-Los, sedentary rats 
treated with losartan (20 mg/kg/day); T1-Los, swimming trained following protocol 1 and treated with losartan; T2-Los, swimming 
trained following protocol 2 and treated with losartan; S-Salt, sedentary rats treated with salt (1%), T1-Salt, swimming trained 
following protocol 1 and treated with salt; T2-Salt, swimming trained following protocol 2 and treated with salt. Group]; a = 
p<0.001, d = p<0.05 vs. sedentary and S-ACE-I; b = p<0.01 vs. T1; c= p<0.05 vs. T2. Group 2; e = p<0.05 vs. sedentary and S-Los; 
f = p<0.05 vs. T1; g = p<0.05 vs. T2. Group 3: h = p<0.05 vs. sedentary; i = p<0.001 vs. sedentary and S-Salt; j = p<0.05 vs. T1; k 
= p<0.05 vs. sedentary; I = p<0.005 vs. S-Salt; m = p<0.005 vs. sedentary.
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Figure 1
(A) Effects on left ventricle weight normalised by total body 
weight (% LVW/BW, mg.g’’) of two swimming training proto- 
cols and treatment with ACE-I (enalapril maleate), combined or 
not with training, in Wistar rats. Results are expressed as 
mean±SD. S, sedentary; S-ACE-I, sedentary rats treated with 
enalapril maleate (60 mg.kg’.d’’); T1, swimming trained fol- 
lowing protocol 1; T1-ACE-I, swimming trained following pro- 
tocol 1 and treated with enalapril maleate; T2, swimming 
trained following protocol 2; T2-ACE-I, swimming trained fol
lowing protocol 2 and treated with enalapril maleate. 
* = p<0.001 vs. S and S-ACE-I; # = p<0.01 vs. T1; &= p<0.05 
vs. T2. (B) Effects on left ventricle weight normalised by total 
body weight (% LVW/BW, mg.g"1) of two swimming training 
protocols and treatment with AT,-receptor blocker (losartan 
(Los)), combined or not with training, in Wistar rats. Results are 
expressed as mean±SD. S, sedentary; S-Los, sedentary rats 
treated with losartan (20 mg.kg’’.d’1); T1, swimming trained 
following protocol 1; T1-Los, swimming trained following pro
tocol 1 and treated with losartan; T2, swimming trained follow
ing protocol 2; T2-Los, swimming trained following protocol 2 
and treated with losartan. * = p<0.05 vs. S and S-ACE-I; # = 
p<0.05 vs. T2; & = p<0.05 vs. T1.
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Tl-Salt (0.31 ±0.16 ng Angl.mP.h*1) and T2-Salt 
(0.20±0.18 ng Angl.mP.h'1) trained groups (figure 
2A). Figure 2B shows the effects of the swimming 
training on LVH and the association of chronic salt 
loading on cardiac hypertrophy induced by TI 
and T2 training protocols. Both TI and T2 training 
protocols induced significant LVH, similar to that 
observed in the enalapril- and losartan-treated 
groups (22% and 32%, respectively; p<0.001) com- 
pared with the sedentary. The high salt diet in 
both TI and T2 trained groups increased LVH 
significantly (21% and 26%, respectively; p<0.001) 
compared with the S-Salt, indicating that the 
plasma RAS inhibition was not able to prevent the 
cardiac hypertrophy induced by swimming train
ing. Salt loading produced a slight, bul significant, 
hypertrophy when compared to the sedentary 
group (8%; p<0.05).

J

Discussion
Our results, demonstrating that LVH was not 
decrcased when the systemic RAS was inhibited 
by chronic salt treatment, show that the LVH 
induced by swimming training depends on the 
local RAS activity (as shown by losartan and enal
april treatment) instead of the systemic RAS. This 
is the first report of a detailed study that has bcen 
performed to investigate the participation of the 
local versus systemic RAS in the cardiac hypertro
phy induced by aerobic exercise training.

There are many data in the literature that support 
the role of the RAS in the development of cardiac 
hypertrophy in many pathological States. We 
have also provided here evidence for a role for 
RAS in the physiological hypertrophy. Our results 
are in agreement with those of lemitsu et al.,22 
which show that both forms of cardiac hypertro
phy may share some of the same molecular 
mechanisms.
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Also, the increase in skeletal muscle oxidative 
capacity by exercise training is a well-established 
adaptation,16,18 and is also considered a good 
metabolic marker for exercise training efficiency. 
Citrate synthase activity was measured in mixed 
soleus muscle of rats. The enzyme activity increased 
significantly, 41% and 106% in TI and T2 groups, 
respectively, compared with the sedentary. These 
results show the effectiveness of the swimming 
training protocols and show that the increased 
frequency swimming training leads to significant 
endurance conditioning.
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S S-Los T1 T1-LOS T2 T2-Los

In addition, there were no differences in SBP, DBP 
and MBP among groups, after swimming training. 
This finding is in accordance with previous reports 
from our group16,18,23 and others,10,2,4 showing that 
arterial pressure rema ias unchanged in exercise- 
trained nonnotensive animais and huinans.
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Physical conditioning markers
The training protocols were designed to obtain 
different magnitudes of cardiac hypertrophy to 
study the systemic and local RAS participation in 
the mechanisms of swimming-induced physiologi
cal hypertrophy. In this study, two training mark
ers were used to show that the animais were 
trained. Concerning the cardiovascular effects, 
resting bradycardia has l>een considered the hall- 
mark of the aerobic exercise training adaptation.16,18 
The swimming trained groups showed a lower 
resting HR when compared to the sedentary. The 
magnitude of resting bradycardia was even larger 
in the T2 groups.

http/Zjra.sagcpub.com
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There are also other non-Ang II mechanisms of 
phy.siological hypertrophy that could still be acti- 
vated even with RAS blockade to explain lhe 
residual cardiac hypertrophy observed, such as 
intracellular phosphoinositide-3-kinase pathway 
through the insulin-like growth factor 1 receptor'0 
and kinin B, receptor.31'ch 2009 

ume 10 
xber 1
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RAS blockade by ACE inhibition
Enalapril is a well-known ACE-I used for the treat- 
ment of hypertension and heart failure.4 Our find- 
ings show that the treatment with enalapril at a 
dose that did not decrease blood pressure, par- 
tially, attenuated cardiac hypertrophy estimated by

Figure 2
(A) Effects on PRA of two swimming training protocols and chronic salt lóading treatment (Salt), combined or not with training, in 
Wistar rats. Results are expressed as mean±SD. S, sedentary; S-Salt, sedentary rats treated with salt (1%); Tl, swimming trained 
following protocol 1; TI -Salt, swimming trained following protocol 1 and treated with salt; T2, swimming trained following proto- 
col 2; T2-Salt, swimming trained following protocol 2 and treated with salt. * = p<0.01 vs. S and T1. (B) Effects on left ventricle 
weight normalised by total body weight (% LVW/BW, mg.g’1) of two swimming training protocols and chronic salt loading treat
ment (Salt), combined or not with training, in Wistar rats. Results are expressed as mean±SD. S, sedentary; S-Salt, sedentary rats 
treated with salt (1 %); T1, swimming trained following protocol 1; T1-Salt, swimming trained following protocol 1 and treated with 
salt; T2, swimming trained following protocol 2; T2-Salt, swimming trained following protocol 2 and treated with salt. * = p<0.001 
vs. S and S-Salt; # = p<0.05 vs. S; & = p<0.05 vs. T1.

the ratio of LVW to BW. Regarding the percentage 
of LVH in each group, the enalapril treatment did 
not completely prevent cardiac hypertrophy in Tl, 
but attenuated it by 39% in T2 trained groups. 
However, the hypertrophy of T2-ACE-I group was 
still increased when compared with the S-ACE-1 
group. Since the cardiac hypertrophy was not 
completely blocked by ACE-I, we cannot discard 
the hypothesis that cardiac hypertrophy might l^e 
iníluenced by other altemative enzymatic pathways 
of Ang II fonnation independent of ACE activity, 
such as chymase.29 Besides, the ATrreceptor can 
be activated by mechanical stress through an Ang 
Il-independent mechanism.5

Cardiac hypertrophy and RAS
Although physiological stimulus, such as exercise 
training, results in cardiac hypertrophy, only a few 
reports have investigated the role of RAS in this 
process.9,23,25 Previous results and the ones pre- 
sented here clearly demonstrate that swimming 
training leads to cardiac hypertrophy,1H125,26 and the 
magnitude is iníluenced by endu rance condi- 
tioning.16,27 LVH increased by 20% in the Tl; how
ever, T2 group increased 50% more than ohserved 
by Tl group. RVH increased by 10% to 23% in the 
Tl to T2 group. The results coníinn wliat Bjomstad 
et al? described with athletic students and seden
tary Controls, that RVH is a normal characteristic in 
the heart of trained healthy subjects.
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Conclusions
Taken together, our results demonstra te that the 
two aerobic swimming training protocoLs used 
induce different magnitudes of cardiac hypertro- 
phy. Using the specific inhibitors enalapril and 
losartan, we demonstrated that the RAS has a key 
role in exercise-induced cardiac hypertrophy. 
Using chronic salt loading treatment, we demon
strated that swimming-induced physiological 
hypertrophy is locally regulated and independent 
from the systemic RAS.Dissociation of RAS local versus systemic by 

chronic salt loading
Different from what has been previously shown,9,25 
we were able to demonstra te the association of 
LVH induced by swimming training and local acti- 
vation of RAS, even when PRA was suppressed by 
chronic salt loading. This manoeuvre led to the 
inhibition of the systemic RAS and prevented exer- 
cise training from causing the expected induction 
of renin release. Swimming training resulted in 
activation of PRA. Nevertheless, it was only sig
nificam for the T2 training protocol, where the 
frequency of swimming training was increased. 
Our observations are consistem with those reported 
in the literature that show PRA signiíicantly 
increased after graded workload.34,35

These results show that lhe ATj-receptor blocker 
was more effective than the specific ACE-I to 
prevent the cardiac hypertrophy induced by 
swimming training. These data are not in agree- 
ment with those previously reported in the litera
ture. Greenen et al.25 showed that L-l 58,809, a 
non-peptide ATj-receptor selective blocker, does 
not prevent physiological cardiac hypertrophy 
induced by swimming training in adult rats. 
However, the drug was administered as a subcu- 
taneous bolus of 10 mg/kg twice per week with 
an interval of 72. and 96 h between each injection. 
As the half-life of this drug in rats’ plasma is 
7.6±3-l h,33 there is the possibility that the local 
System was not totally inhibited.

RAS blockade by Ang II receptor antagonism 
Several studies ha ve focused on the effect of Ang 
II receptor blockers on the development of pres- 
sure-overload hypertrophy. It prevents LVH and 
reduces the stretch-induced hypertrophic response 
in cardiac myocytes.6,32 In the present study, the 
losartan treatment was able to prevent 41% of the 
cardiac hypertrophy in TI and 50% in T2 trained 
groups. Therefore, the TI-Los and T2-Los groups 
were not different when compared with seden- 
tary and S-Los groups.

On the other hand, the concentration of sodium 
may modulate cardiac mass.36,37 LV mass increased 
8% when the sodium salt diet was administrated 
alone compared to sedentary Controls. These 
findings are also consistem with those reported in 
the literature that show that dietary salt is able to 
increase heart weight despite the lack of an 
increase in blood pressure,38,39 however, upregu- 
late the ATj-receptor,37 and thus this might be the 
mechanism of the induced cardiac hypertrophy. 
Our findings show that LVH increased by 22% to 
31% in the TI to Tl-Sak and increased by 32% to
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36% in the T2 to T2-Salt groups when the hyper
trophy was initially compared to sedentary group. 
Therefore, cardiac hypertrophy observed in the 
TI and T2-Salt groups added approximately the 
same value observed for the sodium salt diet 
alone. The effects of these two procedures were 
additive. Similar results were observed to RV. 
Swimming training induced LVH even when the 
PRA was suppressed by chronic salt loading diet 
(TI and T2 plus salt groups), suggesting the dis
sociation between systemic and local activation 
of the RAS by exercise training. A previous 
report, using bilateral nephrectomy, has also 
suggested that the local RAS can be regulated 
independently from the systemic RAS and 
may contribute to the cardiac hypertrophic 
response.40
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Abstract

Acrobic exercise training leads to a physiological, non pathological left ventricular hypertrophy.

The biochemical and molecular mechanisms that underlie physiological cardiac hypertrophy

versus pathological cardiac hypertrophy are unknown. We studied the role of microRNAs (miR

27a, 27b, 145 and 150) regulating the classic RAS and the novel cardiac RAS that includes ACE2

and Ang (1-7) in trained rats. Three groups, control (sedentary), swimming trained with protocol

1 (Tl: low intensity, long duration training) and protocol 2 (T2: low intensity, high long duration

aerobic training) were studied. Cardiac ACE activity (32%) and protein expression (31%), Ang II

leveis (46%) were lower in T2, however ATI mRNA leveis (69% in Tl and 99% in T2) and

protein expression (240% in Tl and 300% in T2) increase after training. A novel finding was the

increase in AT2 receptors rnRNA leveis (220%) and protein expression (332%), ACE2 activity

(41%) and protein expression (91%), and Ang (1-7) leveis (81%) in the heart by T2. Changes in

specific microRNAs by exercise targeted the genes of these RAS components. LVH induced by

aerobic training involves microRNAs regulation, increased cardiac ATI receptor without Ang II

participating in the cardiac hypertrophy. The discovery that ACE2, Ang (1-7) and AT2 receptors

are increased in the heart by exercise suggests that this non classic cardiac RAS counteracts the

classic cardiac RAS. The counterbalance effect increases vasodilatation and cardiac hypertrophy

in response to the demands of aerobic capacity for greater transport of blood and oxygen supply

to the exercising cardiac muscle.

Kcy words: aerobic exercise training, cardiac hypertrophy, Renin Angiotensin System, 
microRNAs, Angiotensin II receptors, ACE2, Ang (1-7).



INTRODUCTION

Left ventricular hypertrophy (LVH) induced by aerobic exercise training is physiological

and an important compensatory mechanism in response to chronic increases in hemodynamic

overload. This phenotype is associated with sarcomeres added in series to lengthen the cardiac

cell, as well as in parallel. The increased cross sectional area contributes to increased ventricular

stroke volume and cardiac output which improves aerobic capacity. In contrast, pathological

LVH in cardiovascular diseases (CVD) is associated with increased fíbrosis, and lowered aerobic

capacity leading to high mortality (1-3).

important role in the progression of LVH (4-6). However, there are only limited data about the

mechanisms of exercise training on RAS and LVH. The aim of this study was to elucidate these

mechanisms of exercise training on physiological LVH.

Under pathological conditions such as, arterial hypertension (7,8), myocardial infarction

(9,10) and heart failure (11) increased local cardiac RAS leveis, represented by augmented

angiotensinogen (AGT), angiotensin converting enzyme I (ACE) and angiotensin II (Ang II),

producing pathological LVH. Blockade of the classical RAS promotes therapeutic benefits to

patients with essential hypertension and CVD (8). Cardiac Ang II is implicated in fíbrosis

induction, but is not required for LVH (12). In transgenic animal’s models for RAS components

(13-15) and AT1R activation by mechanical stress (16-18), LVH is produced without the

participation of Ang H A novel cardiac RAS which includes angiotensin converting enzyme 2

(ACE2) and has a pi votai role in the Angiotensin-(l-7) formation and may oppose the classical

RAS. ACE2 is an essential regulator of heart function (19) and is implicated in vasodilatation and

control of fíbrosis (20-23). Previous fíndings suggest that ACE2 maintains the important balance

1

Several studies have demonstrated that the Renin Angiotensin System (RAS) plays an



bctween the Ang II and Ang (1-7), favoring the cardiovascular homeostasis. Howcver, the role of

exercise training on cardiac ACE2-Ang (1-7) axis is unknown.

The gene expression are regulated by a new class of RNAs called microRNAs (miRNAs),

recently discovered. MiRNAs are endogenous, small and noncoding RNA, that often act as

negative regulators of gene expression by inhibition the translation or promoting the degradation

of target mRNAs. Recent studies have shown roles for miRNAs in numerous forms of CVD and

pathological cardiac hypertrophy (24, 25), however miRNAs may be important for normal

development and physiological process as cardiac hypertrophy induced by aerobic exercise

training.

Interestingly, our group has recently shown that AT1R blockade prevents physiological

LVH induced by resistance training (18) as well as by aerobic exercise training (26). Moreover,

aerobic exercise training promoted LVH by cardiac RAS stimulation independent of the systemic

cardiac RAS were not investigated. We hypothesize that exercise training alters specific

microRNAs that regulate their target cardiac RAS genes and the balance of classic RAS genes

and novel RAS genes (ACE2) contribute to physiological LVH.

MATERIAL and methods

Animal Care

Female normotensive Wistar rats (190 to 220 g, n=42) were used and handled according

to approved Institutional guidelines. The animais were housed 3-5 per cage in a controlled room

tcmperature (22°C) with a 12-h dark-light cycle and fed standard rat chow having access to water

adlibitum. All protocols and surgical procedures used were in accordance with the National

Institutes of Health (NIH) Guide for the Care and Use of Laboratory Animais and were approved

2

RAS (26). However, the biochemical and molecular adaptations of aerobic exercise training on



by the Ethics Committee of the School of Physical Education and Sport of the University of São

Paulo.

The rats were divided randomly into three experimental groups, each with 14 rats:

scdentary control (S, n=7), swimming trained with protocol 1 (Tl, n=7) and swimming trained

with protocol 2 (T2, n=7), as described below. Each group was subdivided into 2 groups, one for

hemodynamic, biochemical, and molecular studies, and the other for morphological and

histological studies.

Exercise Training Protocols

Protocol 1 (Tl) low intensity, long duration exercise: training consisted of swimming

AM and 1:30 PM. Protocol 2 (T2) low intensity, high long duration exercise: Animais assigned

interval between sessions. In that week swimming sessions were carried on from 07:30 to 08:30

sessions of sixty-minute duration with four hours interval between sessions. In that week

swimming sessions were carried on from 07:30 to 08:30 AM, from 12:30 AM to 1:30 PM, and

from 5:30 to 6:30 PM. The aim of increasing training frequency (protocol 2) was to induce the

magnitude of cardiac hypertrophy. This protocol has already been used previously in our

laboratory (26).

Micro RN A Microarray

RNA from two animais in each group was pooled and used for miRNA expression analysis

(LC Science, Houston, TX) with the Agilent platform. Data are expressed in arbitrary units of

intensity (u.a)

3

sessions of 60-min duration, 5 days a week, for 10 weeks, which were carried out between 11:30

AM and from 12:30 AM to 1:30 PM. On the IO01 week rats trained three times a day, with

to T2 pcrformed the same swimming training protocol as Tl until the end of the 8 01 week. On the 

901 week rats trained twice a day, swimming sessions of sixty-minute duration with four hours



For detailed Material and Methods, please see the online data supplement, available at

http://hyper.ahajoumals.org.

Results are represented as mean ± SD. Statistical analysis was performed using one-way

ANOVA. P values <0.05 were accepted as statistically signifícant. Tukey’s post hoc test was

used for individual comparisons between means when a signifícant change was observed with

ANOVA.

RESULTS

Hemodynamic Parameters

Table 1 summarizes systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), mean

difference of blood pressure among three groups. However, HR decreased signifícantly after 10

weeks of swimming training in TI (301.2±15.3 beats/min) and T2 (309±14 beats/min) groups

compared to S group (344.8±12.1 beats/min, P<0.05). The development of resting bradycardia in

the trained animais indicates that aerobic conditioning was achieved with these two aerobic

exercise training protocols.

Cardiac Hypertrophy

Body weight (BW) before and after swimming training was similar among all the studied

groups. LV and RV/BW ratio was used as an index of hypertrophy. The absolute values referring

to BW, LV/BW and RV/BW in all groups of rats are summarized in the Table 2. Left ventricle

hypertrophy (LVH) obtained by TI and T2 training protocol was 13% (2.8±0.14 mg/g; P<0.05)

and 27% (3.2±0.12 mg/g; P<0.01), respectively, compared to S group (2.5±0.06 mg/g). Right

ventricle hypertrophy (RVH) obtained by TI and T2 training protocol was 15% (0.68±0.06 mg/g;

4

Statistical analysis

blood pressure (MBP) and heart rate (HR) results of the groups S, TI and T2. There was no

http://hyper.ahajoumals.org


P<0.05) and 35% (0.80±0.08 mg/g; P<0.01), respectively, compared to S group (0.59±0.04

Molecular Markers of Pathological L VH

It is well known that pathological cardiac hypertrophy is characterized by the induction of

by real time RT—PCR. Figure 1 shows that swimming training not modifíed the gene expression

of ANF. Similar, TI not changed the gene leveis of skeletal a- actin and a/0- MHC, however the

T2 significantly lowered 53% the LV leveis of skeletal a- actin and it increased 98% the LV

leveis of o/p-MHC.

RAS Biochemical Analysis

To evaluate the role of swimming exercise training on systemic RAS, we measured the

Ang II synthesis. Figure 2A shows that serum ACE activity was increased 3.8% in TI (P=NS)

and 23.5% in T2 (P<0.05) compared to S group. In parallel, as shown in Figure 2A, plasma renin

activity also was increased 20% in TI (P=NS) and 126% in T2 (P<0.01) compared to S group.

Note that systemic RAS was not modifíed in TI group; this effect was only observed with

increased exercise ffequency, represented by T2 group.

In contrast, Figure 2B shows that local cardiac ACE activity was reduced 11% (P=NS)

and 15% (P=NS) in RV and LV, respectively, in TI group and 40% (P<0.05) and 32% (P<0.05)

in RV and LV, respectively, in T2 group compared to S group. Interestingly, Figure 2B also

5

genes normally expressed during fetal development, such as, atrial natriuretic factor (ANF), 

skeletal muscle a- actin and decreased the ratio of o/p-myosin heavy chain (MHC). The mRNA 

leveis of these 4 genes were assessed in the LV of sedentary (S) and trained groups (TI and T2)

mg/g)- The increase in LV/BW ratio observed with swimming training was further confirmed by 

the increase of LV myocytes diameter in TI (13.2±1.3 pg) and T2 (14.4±1.3 pg) group compared 

to S group (11±1.1 pg), P<0.05 (Table 2).

serum ACE activity and plasma renin activity, two important enzymes involved in the systemic



generation, this rcduction was followed by decreased of Ang II leveis 26% (P=NS) in TI and

44% in T2 (P<0.05) compared to S group (Figure 3C). Furthermore, Ang II concentration

evaluated by ELISA confírmed this reduction with 26% in TI (2.32±0.55 pg/mg, P=NS) and

46% in T2 (1.71±0.40 pg/mg, P<0.05) when compared to S group (3.15±1.35 pg/mg) (Figure

3D), indicating an attenuation of the ACE-Ang II axis induced by swimming exercise training.

RAS, ACE2 and Ang (1-7) in the heart. As shown in Figure 4B, swimming training increased

ACE2 protein expression in both trained groups (68% in TI and 91% in T2, P<0.05), compared

with the S group. Ang (1-7) formation was increased (55% in Tl, P=NS and 81% in T2, P<0.05;

Figure 4C) compared to S group. Figure 4D shows the increase of the Ang (1-7)/ Ang II ratio in

6

Similar results were obtained for RAS protein expression determined by Western blotting.

Figure 3B, shows swimming exercise training decreased cardiac ACE protein expression 22% 

(P=NS) in Tl and 31% in T2 (P<0.05) compared to S group. As ACE is responsible for Ang II

In order, to test whether swimming exercise training modulates cardiac RAS gene 

expression, we assessed by real time RT-PCR of ACE, ACE2, AT1R and AT2R gene expression 

in the heart. Although not significant, mRNA leveis of ACE showed a small decrease and ACE2

mRNA a small increase in both trained groups (data not shown). AT2 receptor gene expression 

was increased 26% (P=NS) in Tl and 332% in T2 (P<0.001), Tl was different from T2 

(P<0.001) (Figure 5E). Also, ATI receptor gene expression increased in Tl (69%, P<0.05) and 

T2 (99%, P<0.01) when compared with S group (Figure 5D).

shows that LV ACE2 activity was increased 12% in Tl (l,708±354 uF/min/mg, P NS) and 41 /o 

in T2 (2,160±218 uF/min/mg, P<0.01) when compared with S group (1,531±174 uFmin/mg).

RAS Molecular Analysis

Swimming exercise training also had an effect on the protein expression of the novel



both trained groups (80% in Tl, PO.05 and 190% T2, PO.Ol) compared with the S group,

suggcsting increased Ang (1-7) formation from Ang II mediated by acrobic training.

Protein expression of ATI receptor, in concert with the increase in ATI mRNA leveis,

was 2.4 fold greater in Tl (PO.05) and 3.0 fold greater in T2 (PO.05) compared to the S group

increased 1.6 fold in Tl (P=NS) and 2.2 fold (PO.05) in

T2 (Figure 5C), which is in concert with the increase in AT2 mRNA in the heart.

MicroRNA array analysis was restricted to those miRNAs that had a signifícant change

from baseline. MicroRNAs that targeted RAS genes were studied for their expression in each

training group. Figure 6A shows microRNAs targeting ACE: miR27a in S group the relative

expression value was l,760±108. In Tl group the value was 2,225±78, (26% increase from S;

P>0.05) and in T2 group the expression was 3,218±30, (83% increase from S; P<0.01). Also, Tl

3,409±89. In Tl group the value was 4,341±124, (27% increase from S; PO.05) and in T2 group

the expression was 4,939±59, (45% increase from S; PO.Ol). Also, Tl was different from T2

(PO.Ol). Figure 6B shows microRNA targeting ACE2: miR150 in S group the relative

expression value was 4,078± 170, Tl= 3,591± 103 was not signifícant compare to S, however in

T2 group the expression was 2,512±28, (38% decrease from S; PO.Ol). Also, Tl was different

from T2 (PO.Ol). MÍR145 in S group the relative expression value was 8,806±220. In Tl group

the value was 10,138±198, (15% increase from S; PO.05), and in T2 group the expression was

4,627±61, (47% decrease from S; P0.001). Also, Tl was different from T2 (PO.Ol).

Figure 6C shows microRNA targeting ATI receptor: miR350 in S group the relative

expression value was 195±24. In Tlgroup the values was 89±7, (55% decrease from S; PO.05),

and in T2group the expression was 69±7, (64% decrease from S; PO.05).

7

MicroRNA Analysis

(Figure 5B). The AT2 receptor also was

was different from T2 (PO.Ol). Similarly, miR27b in S group the relative expression values was



DISCUSSION

Our results show that swimming exercise training 1) induced physiological LVH 2) is not

In contrast to markers for pathological hypertrophy (31), physiological hypertrophy

reported here is not associated with activation of fetal genes, such as, atrial natriuretic factor

(ANF), skeletal muscle a- actin and 0-myosin heavy chain (0-MHC). Even in the T2 group there

were no pathological hypertrophy markers.

Furthermore, the study confírmed the exercise-associated adaptations like resting

bradycardia indicating that aerobic condition was achieved (26, 27).

Ang II has been proposed as a direct cardiac hypertrophic factor, however, recent

evidence suggest that several transgenic animal models with increased formation of local Ang D

in the heart do not develop hypertrophy, but show increased fibrosis and present hypertrophy

only when excess of cardiac Ang II enters the circulation and causes increase in blood pressure

(12-14). Xiao et al. (15) reported that mice expressing ACE only in the heart showed that

increased cardiac angiotensin II is not associated with cardiac hypertrophy. In addition, our group

also demonstrated in transgenic mice harboring one, two, three or four ACE gene copies that the

magnitude of physiological LVH induced by swimming training was not associated with ACE

leveis (17). Taken together, these results and ours suggest that Ang II is not a direct hypertrophic

factor in the cardiac tissue.

Swimming exercise training increased ATI receptor leveis and promotes physiological

LVH without participation of Ang II. The results in the present study, supports a similar ATI

8

correlated with pathological cardiac hypertrophy markers, 3) decreased cardiac ACE and Ang II 

leveis, 4) enhanced ATI receptor expression, 5) increased AT2 receptors expression, 6) increased 

ACE2 activity and protein expression in the left ventricle augmenting Ang (1-7) formation, 7) 

alterations of specific microRNAs targeted to RAS genes.



receptor increase

treatment blocking the LVH in this two swimming training protocols (26). Therefore, there is

cardiac hypertrophy may be because ATI receptor has a transactivating effect on the epidermal

growth factor receptor (EGFR) (32). Inhibiting the EFGR prevents Ang II induced LVH in rats

(33). Zou et al. (16) showed in vitro and in vivo that ATI receptor is a mechanical sensor and

converts mechanical stress into a biochemical signal inducing LVH without involvement of Ang

II. Further, Yasuda et al. (34) showed that mechanical stress activates an anticlockwise rotation of

transmembrane 7 domain of ATI receptor causing a conformational change of the receptor

independently of Ang n. We report here for first time, that aerobic exercise training increased

AT2 receptor genes and protein expression in the left ventricle. Studies suggest that ATI and

AT2 receptor may serve opposing functions in the heart, although exhibiting the same ligand

binding affinity (4, 12). In spite of the function of ATI receptors being well documented, the role

of AT2 receptors in cardiac regulation is not fiilly investigated. AT2 receptor has been associated

with dephosphorylation and inactivation of growth factor-activated MAPK and inactivation of

ERK 1/2 providing a protective role in the heart (35). Furthermore, AT2 receptor increases

generation of nitric oxide and bradykinin, inducing vasodilation (36). Yang et al. (37)

demonstrated that transgenic animais overexpressing AT2 receptors preserve left ventricle

function after myocardial infarction. Our results suggest that AT2 receptor has a cardioprotective

role opposing deleterious cardiac remodeling in CVD. In contrast to pathological condition, the

present study showed an increased AT2 receptor expression in the heart that could be involved in

the vasodilatation induced by aerobic exercise training. This modulation would increases

cvidcnce to demonstrate that cardiac RAS changes are criticai for the development of 

physiological LVH in the models. The mechanism for overexpressing ATI receptor and causing

we reported with resistance training (18) and our previous findings of losartan

transport of blood and oxygen to the exercising cardiac muscle conducing to high performance.

9



To our knowledge, the present study is the first to demonstrate the effect of aerobic

exercise training

ACE2 mRNA and protein expression, leads to increases in local Ang H leveis and might reduce

dysfunction. However, with the use of ACE1 inhibitor or AT1R blocker, the ACE2 levei is

enhanced (38-40). Transgenic animal models overexpressing cardiac ACE2 by systemic lentiviral

delivery resulted in a regression of pathological LVH in hypertensive rats (21). Ishiyama et al.

(20) showed that the use of ATI receptor blocker augmented plasma Ang (1-7)/Ang II ratio

suggesting increased generation of Ang (1-7) from Ang II. In addition, Crackower et al. (19)

showed that deletion of ACE2 in mice resulted in elevated cardiac and plasma Ang n, together

with impaired cardiac contractility and exhibited left ventricle dilatation. Therefore, ACE2 might

protect against LVH by reduction of Ang II concentration and increase of Ang (1-7) generation

(6,20-23). The vasodilator effects of the ACE2-Ang (1-7) axis are mediated through different

vasoactive release, probably nitric oxide, prostaglandins and bradykinin (41, 42).

Thus the mechanism of aerobic exercise training to prevent or treatment LVH is by

diminished vascular resistance and consequently increased cardiac flow, in part, due to the

reduction ACE and Ang II leveis and an increase in Ang (1-7) by elevated ACE2 expression. In

fact, the swimming training promoted increased Ang (l-7)/Ang II ratio in the heart demonstrating

augmented of the vasodilator by decreased vasoconstrictor.

10

to generate the inactive Ang (1-9) peptide, but the preferred pathway with 500 fold greater 

effíciency is Ang II to generate the vasodilator Ang (1-7) (6,38,39). In hypertension, a decrease in

protein expression in the left ventricle augmenting Ang (1-7) formation. The discovery of ACE2 

helped understand that classical RAS has a reciprocai side, the novel RAS. ACE2 cleaves Ang I

on ACE2 and Ang (1-7) in the heart of normotensive rats. The present study 

shows that compared with sedentary control animais, trained groups increased ACE2 activity and

myocardial blood flow preferentially via coronary vasoconstriction or microcirculatory



This study also reveals potential molecular mechanisms for the results. MicroRNAs target

multiple genes but targeted genes are controlled by specific miRNAs (24, 25). In rats, ACE is

targeted by miR27a and miR27b, which were signifícantly expressed in the training groups. Both

miRNAs had more expression with more exercise volume. Increased expression indicates

inhibition of the target gene by miRNA. This appears to be the case with miR27a and miR27b as

ACE decreased in 22% (Tl) and 31% (T2) compared to control, while miR27a increased 26%

(Tl) and 88% (T2) compared to control and miR27b increased 27% (Tl) and 44% (T2). By the

same principie, decreased expression of miRNAs reflects increased expression of genes and this

appears to be the case for the ATI receptor genes where training decrease miR350, which target

ATI receptor. The ACE2 gene is targeted by miR150 and miR145 and, in the T2 group, where

the expression of ACE2 was highest, both microRNAs were at their lowest levei of expression

compared to control or Tl, indicating that more aerobic exercise frequency affected miR150 and

miR145.

Exercise is widely recognized as an important lifestyle factor in improving cardiac health.

This study reveals some of the biochemical and molecular mechanisms of aerobic exercise

training on physiological, non pathological, cardiac hypertrophy. These include increased cardiac

ATI receptor activation and a Cascade of events, including a decrease in classical ACE-Ang II

axis counterbalanced by an increase in the novel ACE2-Ang (1-7) axis. Exercise influences these

changes, by altering the expression of specifíc microRNAs targeting RAS genes. Together these

effects provide more aerobic capacity needed for the exercised heart.

PERSPECTIVES

It has long been recognized that there is a difference in outeomes between physiological

and pathological LVH. This study shows that aerobic exercise induced LVH is associated with

11



be down on inhibiting these microRNA the results suggest that a difference between
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FIGURE LEGEND

Figure 1. Effect of swimming exercise training on gene expression of molecular markers of

normalized by cyclophilin mRNA, Groups: S- sedentary, Tl - swimming training protocol 1

0.05. LV: Left Ventricle; ANF: atrial natriuretic factor; MHC: myosin

heavy chain.

Figure 2. Effect of swimming exercise training on systemic and cardiac RAS activity. A: Serum

ACE activity and Plasma Renin activity. B: Right Ventricle (RV) ACE activity, Left Ventricle

(LV) ACE activity and Left Ventricle (LV) ACE2 activity. Groups: S- sedentary, Tl - swimming

training protocol 1 and T2- swimming training protocol 2. Data are reported as means ± SD.

Significant difference

Figure 3. Effect of swimming exercise training on classical ACE-Ang II axis in the heart. Data

are presented as means ± SD. A: representative blots of ACE, Ang II and a-tubulin from

sedentary (S) and trained groups (Tl and T2). B-C: cardiac ACE and Ang II protein expression

analyzed by western blotting, respectively. Targeted bands were normalized to cardiac a-tubulin.

D: Angiotensin II peptide concentration in the heart analysed by ELISA. Significant difference

vs. *S, P < 0.05.

Figure 4. Effect of swimming exercise training on novel ACE2- Ang (1-7) axis in the heart.

Data are presented as means ± SD. A: representative blots of ACE2, Ang (1-7) and a-tubulin

18

group and T2- swimming training protocol 2. Data are reported as means ± SD. Significant 

difference vs. *S, fT2, P

pathological cardiac hypertrophy evaluated by real time RT-PCR. Targeted genes were

vs. *S, fT2, P < 0.05.



from scdentary (S) and trained groups (TI and T2). B-C: cardiac ACE2 and Ang-(l-7) protein

exprcssion analyzed by western blotting, respectively. Targeted bands were normalized to cardiac

a-tubulin. D: Angiotensin (1-7) generation from Angiotensin II represented by Ang (l-7)/Ang II

*S, fT2, P<0.05; *S, P<0.01.

Figure 5. Effect of swimming exercise training on ATI and AT2 receptor gene and protein

expression in the heart. Data are presented as means ± SD. A: representative blots of ATI, AT2

and a-tubulin from sedentary (S) and trained groups (TI and T2). B-C: cardiac ATI and AT2

protein expression analyzed by western blotting, respectively. Targeted bands were normalized to

cardiac a-tubulin. D-E: cardiac ATI and AT2 gene expression analyzed by real time RT-PCR,

Figure 6. Effect of swimming exercise training on specifíc microRNAs target to RAS genes. A:

microRNAs associated with ACE: miR27a and miR27b. B: microRNAs associated with ACE2:

19

ratio. Significant difference vs.

miR150 and miR145. C: microRNA associated with ATI receptor: miR350. Signifícant 

difference vs. *S,f T2, P < 0.05; ÍS, P < 0.01; §S,P< 0.001 and llT2, P <0.001 and *17, P < 0.01.

respectively. Targeted genes was normalized by cyclophilin mRNA. Signifícant difference vs. S, 

P < 0.05; *S, P < 0.01; §S, P < 0.001 and hT2, P < 0.001.



I ablc 1. Hemodynamic parameters.
SBP, mmHg HR, bcats/mínMBP, mmHgDBP, mmHg

S 1276 ±3.9 113.5 ±7.3 344.8 ± 12.197.6 ± 10.3

TI 123.3 ±8.5 110.7 ±6.7 301.2 ± 15.3*96.4 ±5.2

T2 108.3 ±9.0 309.0 ± 14.0*123.0 ±8.4 94.3 ±8.9

Tablc 2. Cardiac Hypertrophy.
BW,g Myocyte Diamcter, pmRV/BW, mg/gLV/BW, mg/g

S 245.8 ±9.4 11 ± 1.10.59 ±0.042.5 ± 0.06

TI 232.2 ±6.4 13.2 ± 1.3*0.68±0.06*t2.8±0.14*f

T2 234.7 ± 17.3 0.80±0.08t 14.4 ± 1.3*3.2±0.12i

20

Values are means ± SD; BW, body weight; LV, left ventricular weight; RW, right ventricular weight. Significant 
difference vs. * control, f T2. P < 0.05; | S, P < 0.01.

Values are means ± SD; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; MBP, mean blood pressure. 
Significant difference vs. * control P < 0.05.
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INTRODUCTIONSUMMARY

CARDIOVASCULAR ADAPTATIONS IN RATS SUBMITTED TO A 
RESISTANCE-TRAINING MODEL

Corrcspondcncc: Dr Edilaniar M Oliveira, Laboratory of Biochenüstry, 
School of Physical Education and Sport, Ave. Prof. Mello Moraes, 65, 
Bulantã, Cidade Universitária, 05508-9000, São Paulo, Brazil. Email: 
cdilamar@usp.br

Rcccivcd 31 May 2004; revision 28 November 2004; accepted 
I Dcccmbcr 2004.

1. The present study sought to evaluate cardiovascular 
adaplations, such as blood pressure (BP), heart rate (HR) and 
cardiac hypertrophy, to resistance training (RT) in a rat model.

2. The training protocol consisted of four sets of 10-12 
repetitions of the squat exercise performed at 65-75% of one 
repetition maximum (1RM) over 4 weeks. Animais were 
randomly divided into three groups: control (n = 8, CO), 
electrically stimulated (n — 8, ES) and traincd (n = 8, TR; also 
electrically stimulated). Blood pressure and HR were 
measurcd by a direct method in conscious rats after the 
training period.

3. All groups began with similar 1RM and 1 RM/body weight 
(B\V) ratio, however, at the end of the protocol only the TR 
group was differcnt from the beginning (56% and 50%, respec- 
tivdy; both P < 0.01). The CO and ES groups had similar 
values for cardiac chambers weight/BW ratio, HR and dias- 
tolic, systolic and mcan BP. Left ventricular hypertrophy 
(LVH) determined by the left ventricle (LV) weight/BW ratio 
was increascd in the TR group (12%) when compared to CO 
(P < 0.01) or ES groups (P < 0.01). No changes were found in 
the wcights of the atrium or right ventricle. Diastolic (14%) 
and mcan BP (13%) were lower in the TR group (P < 0.05), 
whereas systolic BP and HR remained unchangcd.

4. Coliectively these results demonstrate that the rat RT 
model used is associated with significant developmcnt of 
cardiac hypertrophy and lowering of resting BP. These cardio
vascular adaptations seem to a result of the training exercise 
and not influenced by stress sínce circulating catecholamine 
leveis and adrcnal gland weights remained unchangcd in all 
groups.

Key words: cardiovascular system, myocardial hypertrophy, 
resistance training, weight lifting.

Valerio G Barauna,* Miguel Luis B Junior,* Luis Fernando BP Costa Rosa,* Dulce E Casarini,5 
José Eduardo Krieger+ and Edilamar M Oliveira*+

^Laboratory of Biochemistry, School of Physical Education and Sport, University of São Paulo, São Paulo,
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In contrast to aerobic training, the cardiovascular adaptations 
induced by resistance training (RT) are not as well documented in 
published medicai reports. For examplc, there is agreement in 
published reports that aerobic training elicits small reduetions of 
arterial blood pressure (BP), but less is known about RT. Some 
studies in humans have suggested that the RT may also reduce 
arterial BP;1-7 however, inconsistent results have been found and 
possible mechanisms remain unclear. Also described in some 
published reports, RT may lead the heart to develop concentric 
hypertrophy; however, molecular and cellular stimuli are still 
unclear.8 One of the main problcms is the lack of models using 
laboratory animais. There are, in fact, some models described in 
the literature, but none of them have focused on the cardiovascular 
system.9-16 The great majority of the studies have focused on 
skeletal muscle adaplations such as the cellular and molecular 
mechanisms of skeletal muscle hypertrophy.17 One of the major 
advantages of using animal models is the capability of precisely 
control environmental and food intake conditions for all animais. 
Furthermore, the animais can be killed and tissue samples 
harvested and used for physiological, histological, biochcmical and 
molecular analysis.

Aerobic exercise has been one of the modifiable interventions 
indicated for preventing or controlling hypertension, but only 
rccently has RT been similarly prcscribed.18 Since then sevcral 
studies using humans as subjects have demonstrated lhe benefits of 
this type of exercise including: thcrapeuiic intervention in osteo- 
porosis,19 as well as muscular and metabolic diseases.20

The purpose of the present study was to determine the effects of 
chronic RT on BP, heart rate (HR) and cardiac hypertrophy in an 
animal model and to investigate potcntial limitations of the model 
associated with the eleclrical stimulation used. A well-documented 
squat-training apparatus for RT in rats12 and an adapted training 
protocol for humans following American College of Sports 
Medicine guidelines were used. This training emphasizes 
moderatc loads and a high number of repetitions, as practiced by 
bodybuildcrs.21 This apparatus was chosen because it mimies 
the traditional squat excrcises performed by humans and the 
results obtaincd in skeletal muscle are similar to those secn in 
humans.17

mailto:cdilamar@usp.br
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METHODS
Animais

Cardiac morphology

Measurcmcnt of plasma CA

7

TRESCO

Bodyweight (g)

Electric 
stimulator

First weck
Fourth weck
Fourth weck
Fourth weck 
Fourth weck 
Fourth weck
First weck
Fourth weck
Fourth weck 
Fourth weck

whcrc: A = aminc; Ps = pcak arca of aminc in lhe samplc; PstA = pcak arca 
of aminc in thc standard; PsDHBA = pcak arca of dihydroxybenzylamine 
(DHBA) in thc samplc; and PstDHBA = pcak arca of DHBA in thc 
standard. Thc internai standard of extraction is DHBA. Rcsults wcrc 
cxprcsscd as pg/mg protcin.

385 ± 4.1
402 ± 4.2 
0.14 ± 0.013 
0.55 ± 0.04 
2.30 ± 0.03*
0.44 ± 0.01* 
519 ± 47.2 
833 ± 49.5‘ 
333 ± 8.8
0.17 ± 0.01

Atrium (mg/g) 
Righl vcntriclc (mg/g) 
Left vcntriclc (mg/g) 
Plantaris wcight (mg/g) 
!RM(g)

Fig. 1 Apparatus uscd to pcrform rcsistance training in thc rals adapted 
from Tamaki eí a/. 1992.

379 ± 6.9 
413 ± 53- 
0.15 ± 0.013 
0.53 ± 0.02 
2.05 ± 0.05 
0.40 ±0.013 
531 ± 63.3 
619 ± 44 
364 í 6.3 

0.17 ± 0.04

Aftcr remova! firom thc thoracic cavity, the heart was trimmcd of cxcess of 
non-cardiac tissucs. The heart was dissccted to obtain thc Icft vcntriclc (LV; 
frcc wall plus scptum), atrium and right vcntriclc (RV) wcights separalcly. 
Hypertrophy was cxprcsscd as incrcasc in LV wcight normalized for 
bodyweight (LV/BW).

Table 1 Bodyweight and absolute 1RM in the first and thc fourth weck of training, adrcnals glands and heart chambcrs wcight normalized for thc 
bodyweight and heart rate

374 ± 11.5
394 ± 8.6

0.15 ± 0.011
0.59 ± 0.03 
2.05 ± 0.02
0.41 ± 0.02 
491 ± 53.7 
625 ± 61.2 
357 ± 10.6

0.17 ± 0.03

thc training apparatus. Thc TR and ES groups wcrc cxcrcised by four sets 
of 12 repetitions with a 90 s rest pcrkxi bctwccn cach set, five times per 
weck for 4 wceks. This cxcrcisc regimen was starlcd aftcr 2 wceks of 
adaptation. Aftcr measurcmcnt of thc maximum wcight liftcd (1RM) with 
thc squat-training apparatus. thc training load was set aí 65-75% of 1RM 
only for thc TR groups. Thc ES group rcccivcd thc same stimulus intensity 
and thc same number of sets and repetitions as thc TR group but without a 
training load. Thc ES group was uscd as a control to study thc cffccts of thc 
clcctrical stimulation. All training sessions wcrc performed in a dark room. 
Thc 1RM was defined as thc minimum load thaí thc rals wcrc unablc to 
jump following clcctrical stimulation. Thc 1RM was measured biwcekly.

Placemcnt of arterial cathetcrs was made under anacsthcsia 4 h aftcr thc 
end of thc cxcrcisc protocol as dcscribcd below. On thc day following BP 
and IIR was rccordcd as dcscribcd below, rals wcrc killcd by decapitation 
and trunk blood was collcctcd into prcchillcd tubes and storcd at -80°C for 
measurements of plasma caíecholamincs (CA) conccntrations. In addition, 
plantaris musclc, adrenal glands and heart wcrc harvested and weighted.

ir'11

Sr-

í

Caíecholamincs such as noradrcnalinc (NE), adrenaline (EPI) and 
dopaminc (DA) wcrc measured by HPLC using ion-pair rcvcrsc phase 
chromatography coupled with clctrochcmicaJ dctcction (0.5 V), as 
dcscribcd by Naffah-Mazzacoratti et al.~ Fast isocratic separation was 
obtaincd using an RP 18 Brownlcc column (4.6 X 250 mm, 5p. Applied 
Biosystems, San Jose, CA, USA) clutcd with thc following mobile phase: 
20 mmol/L sodium dibasic phosphatc. 20 mmol/L citric acid, pH 2.64, 
containing 10% mcthanol, 0.12 mmol/L Na?EDTA and 566 mg/L 
hcptancsulphonic acid. Thc total time for samplc analysis was 30 min. 
Conccntrations wcrc dircctly determined using the following equation:

pg A/mL = PsA/PsDHBA X Standard quantity 3 Diluíion factor 
PstA/PstDHBA

Excrcisc protocol
Animais wcrc cxercised following a model adapted from Tamaki et al.12 
(Fig. 1). Rals fitted with a canvas jackct wcrc able to rcgulatc thc twisting 
snd flexion of their torsos and wcrc suspended in a standard position on 
tbeir hind limbs. An clcctrical stimulation (20 V, 0.3 s duration, at 3 s 
intervals) was applied to the rat’s tail through a surface electrode. As a 
result, thc rats flexed their legs rcpcatcdly, which lifted the wcight-arm of

$ Stopper

Heart rate (b.p.m.)
Adrenal wcight (mg/g)

CO, control; ES, elcctrically stimulatcd; TR, traincd; 1RM, repetition maximum; BW, bodyweight; LV, left vcntriclc. Data are reported as means ± SEM. 
n = 8 cach group. Thc BW and RM/BW ratio showed wcrc obtaincd in thc first and fourth weck aftcr thc adaptation period. *P < 0.05 comparing BW of the 
CO group in thc fourth versus thc first weck and thc CO versus TR and ES ai lhe end of lhe protocol. *P < 0.01 comparing LV/BW of thc TR group versus 
CO and ES. **P < 0.05 comparing plantaris muscles wcight of thc TR group versus CO and ES. fP < 0.05 comparing thc 1 RM of thc TR group in thc fourth 
versus thc first weck and thc TR versus CO and ES at the end of thc protocol. All olhers comparisons wcrc not statistically significam.

Turnty-four Wistar rats (360-400 g and 14 wccks old) wcrc randomly 
divided into thrcc groups: control (CO; n = 8), elcctrically stimulatcd (ES; 
" = 8) and traincd (TR; n = 8). Animais werc housed in standard cages and 
food and water wcrc provided ad lihitum. The environmental temperature 
was kept at 23 ± 1°C and a 12:12 dark-light cyclc was maintaincd through- 
out thc experiment. Animais wcrc wcighcd every weck. Thc measurements 
wcrc undcrtaken on thc first day of thc first weck following thc 2 weeks 
adaptation period and on thc last day of thc fourth weck. All protocols and 
surgical proccdurcs used werc in accordancc with the guidelines of the 
Brazilian Collcgc for Animal Experimentation and wcrc approvcd by thc 
Ethics Committcc of thc Institute of Biomcdical Science of thc University 
of São Paulo.
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Arterial BP and HR
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Fig. 3 Systolic, diastolic and
Control, (□); clcctrically stimulatcd. (0); trained (■).

Bodyweight
The BW of lhe animais at thc beginning of the scudy was similar 
among the three groups (Table 1). Following thc training protocol 
BW showed non-significant increase of 4% in the TR group 
(P > 0.05), 5% in the ES group (P = 0.058) and a significam 
increase of 8% in thc CO group (P < 0.01).

Statistical analysis

Results are reported as means ± standard errors of thc means (SEM). Thc 
BW, RM and RM/BW wcrc analysed by two-way anova repeated mcasurc. 
AH others statistical analyscs wcrc made by onc-way anova. Values wcrc 
considcrcd to bc statistically significant whcn P < 0.05. Tukey’s post-hoc 
test was used for individual comparisons bctwccn means whcn a significant 
changc was observed with anova.

O) 
I 
E 
E

n = 8 each group.

Skelctal musclc wcight

Table 1 also shows the values of the plantaris muscles weight 
normalized by the BW. As expectcd, thc plantaris muscles raised 
6.5% and 9.2% more wcight in comparison to CO and ES groups, 
respectively (both P < 0.05). No diffcrcnce was observed between 
CO and ES group.

mean resting blood pressure after 4 weeks of training. Data are reported as means ± SEM. *P < 0.05.

Maximal strength

One repetition maximum is expressed in two ways: absolute and 
relative to BW. Table 1 shows thc values of the absolute 1RM 
before (first week) and after training (fourth week). AH groups 
began the training protocol with similar 1RM (515 g ± 128 g). 
However, 1RM after training increascd significantly only in the TR 
group (CO, 26%; ES, 20% both P > 0.05; TR, 56% P < 0.01). As 
BW can influence this variable, the strength was also expressed as 
1 RM/BW (g lifted/g BW) (Fig. 2). All groups began the training 
protocol with similar 1 RM/BW. Thc results show that only the 
relative 1 RM of the TR group increascd at lhe end of the training 
period as compared to the beginning values (CO, 1.30 ± 0.36— 
1.50 ± 0.23 P >0.05; ES, 1.41 ± 0.20-1.59 ± 0.27 P > 0.05; TR, 
1.38 ± 0.22-2.07 ± 0.18 P< 0.01).

Plasma (0.5 mL) was prcviously submitted to thc following purification 
regime: 50 mg AI2O5 was weighcd out in centrifuge tubes and the samplcs 
wcrc added in Tris-buffcr. pH 8.8, plus 40 p,L (8 ng) of DHBA (internai 
standard). Thc suspension was vortex-mixed for 10 min. Thc prccipitated 
ilumina was washed tlircc times and vortex-mixed with 1 mL of water and 
thc CA wcrc subsequcntly clutcd with 400 puL of 100 mmol/L pcrchloric 
acid after 3 min of vortex mixing. After ccntrifugation for 3 min at 2500 g, 
thc supematant was filtered and 100 |xL was injccted into thc reverso 
phasc column. Thc conccntration of L-dopa was expressed as pg/mg 
protein.

I

■1

*

CO ES TR
Fig. 2 Repetition maximum relative to bodyweight (BW) of all groups 
before and after of resistance training. The measurements were undertaken 
on the first day of the first week following the 2 weeks adaptation period and 
on thc last day of thc fourth week. CO, control; ES, electrically stimulatcd; 
TR, trained. Data are reported as means ± SEM. n = 8 each group. 
•P<0.01 comparing the RM/BW of the TR group in the fourth week (■) 
versus the first week (□) and the TR versus CO and ES at thc end of thc pro
tocol.

O 2.0 
ro
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Twenty-four hours after thc last training session and under pentobarbital 
anaesthesia (40 mg/kg IP), a cannula (PE-50) was inserted into the carotid 
artery, emerging through thc back of thc ral’s neck. During the experimental 
session, this cannula was connectcd to a strain-gauge transduccr (P23 Db; 
Gould-Statham). Twenty-four hours after the surgery, arterial BP was 
recorded on a beat-to-bcat basis (AT/CODAS) at a frequcncy of 100 Hz for 
30 min in quiet, conscious, unrestraincd rats. The data reported indicales 
the average of all values of systolic, diastolic and mean arterial pressure 
over the entire rceording period of 30 min; HR was taken from BP pulse 
rceords.
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4 (a) Adrenaline and noradrenaline, (b) L-Dopa and dopamine. Dala 
arc reported as means ± SEM. Not significant. Control, (□); clectrically 
slimulaicd, (0); traincd (■).
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Blood pressure

Forty-eight hours after lhe last training session, lhe resting BP and 
HR were measurcd directly using an intra-arterial cannula. Figure 3 
shows the resting values of diastolic blood pressure (DBP), systolic 
blood pressure (SBP) and mean blood pressure (MBP). For all 
comparisons, lhe values from the CO and ES groups were similar. 
A non-significant reduetion of 10% was found in the SBP for the 
TR group comparcd to the CO and ES groups (P > 0.05). The DBP 
and MBP were, respectively, 14% and 13% lower in the TR 
compared lo CO and ES groups (P < 0.05). While not statistically 
significant, resting HR (Table 1) was 8% lower in theTR compared 
lo CO (P = 0.062) group and 6% lower compared to ES group 
(P = 0.075).

Eg

The main effects observed after 4 weeks of RT in a rat model were 
developmcnt of cardiac hypertrophy accompanied by significant 
reduetion in resting BP, which are similar to the cardiovascular 
adaptations observed in humans submitted to squatting exercises.

Hcart weight

Right ventricle/BW (Table 1, P > 0.05) and atrium/BW (Table 1, 
P>0.05) remained unchanged among the groups, whereas LV 
weight/BW ratio was approximacely 12% greater in the TR group 
compared to both CO and ES groups (P <0.01) (Table 1).

■ 
3838

Catecholamines and adrenal glands

To determine whether the electrical stimulation could be influ- 
encing the results obtained, the concentrations of CA (and its 
precursora) were measured as an index of stress. No statistical 
differcnces were found among the three groups (P > 0.05) (Fig. 4). 
Similarly, the weight of the adrenal glands when normalized for 
BW showcd no significant differences among the groups (Table 1).

■
Bi

■

The currcnt study showcd, for the first time to our knowlcdgc, that 
this model can be used to investigate the effects of RT on the 
cardiovascular system of rats and that the electrical stimulation 
used did not inducc detcctablc changes in the ES group, suggesting 
that the effects observed were directly rclated to the exercise 
training.

The BW changcs associated with this type of training protocol 
appear to be discrete. The TR and the ES groups in the current 
study tended to increasc but only the CO group showcd a signifi
cant 12% increase compared with the values at the beginning of the 
training sessions. Tamaki et al. using the same training apparatus 
but with a differcnt training protocol (15 sets of 15 repetitions), 
found similar findings.12 The CO group was hcavier than the TR 
group after the fourth week of training and, the difference increased 
to 22% by the 12th week, whereas other authors using similar 
protocol have found no differences bctween the TR and CO 
groups.10,11'13,16

The 1RM was used as an index of training efficiency. Addition- 
ally, the maximal strength achieved by the rats was used to 
determine the training load and to demonstrate training adaptation. 
Similar to aerobic training, where maximal HR or VOima* are used 
to prescribe exercise,23 1RM is used in RT for prescription.24 In the 
present research, ES animais were considered as the true Controls 
as the CO group did not receive electrical stimulation. This allowed 
us to investigate the independem effects of electrical stimulation on 
stress. Similar results for absolute 1RM have been found by others 
but nonc of lhem have used an clectrically stimulated plus a non- 
stimulated group as Controls.10-’2115116 The plantaris muscle mass 
increased 6.5% and 9.2% in the TR group compared to CO and ES 
groups, respectively (P < 0.05). Thesc findings are consistem with 
the fact that the plantaris muscle has predominance of white fibres, 
glycolytic metabolism and thus is more susceptible to muscle 
hypertrophy after RT program.23

Another common adaptation induced by exercise is the left 
ventricular hypertrophy (LVH), although characteristics differ 
depending on the type of exercise involved. Eccentric LVH is very 
well described as a response to aerobic training in both humans and 
animais,26-27 while concentric LHV is associated with RT.8 The 
results from the current study demonstrated LVH in rats in response 
to RT. The extern of LVH found in the TR group (12%) was similar 
to that reported in some human studies involving weight lifters 
training for no longer than 3 months,28,29 but smaller than that seen 
in other studies investigating athletes engaged in this type of 
exercise for more than 1 year.8-30

In addition, we have observed in rats that, similarly to humans, 
RT leads to lower BP while HR remains unchanged. Reduced 
resting HR is normally observed as a positive effect of training and 
is frequently viewed as a chronic adaptation to endurance exercise. 
Longitudinal studies involving resistance short-term training 
(<20 weeks) demonstrated significant reduclions of up to 13%,31132 
and non-significant reduetions that varied from 6 to 8%.33134 Similar 
to lhese latter results, the protocol used in the present study 
produced a non-significant decrease of 6% ('TR v.v ES, P = 0.075) 
and 8% (TR v.v CO, P = 0.062) in resting HR. The mechanism 
involved in this adaptation during RT requires further investigation.

Another haeraodynamic parameter that has been investigated is 
resting BP. It has been suggestcd that imermittem increases in BP 
during RT could cause vascular wall hypertrophy and thus decrease 
luminal diaroeter, resulting in increased vascular resistance and
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aimed at uncovering lhe mcchanisms associated to thc cardiac 
hypertrophy and lower BP in response to chronic RT. Furthcrmorc, 
understanding thc mcchanisms leading to reduetions of arterial BP 
associated to RT may bc of value to be explored in humans.48

BP.15 Howcver, only Limited research has bccn conductcd in chis 
arca. Hypcrtcnsion observed in resistance-traincd athlctes can bc 
atiribuied (o a variety of factors including androgen abuse, over 
training, or a large increase in muscle mass.36-37 In contrast, some 
cross-sectional studies have reported reduetions,38 or lack of 
change39-40 in BP. Also longitudinal studies have reported 
reduetions1-7 or similar arterial BP,5*21’41 as a chronic adaptation to 
RT. Although some studies have reported that RT can rcduce BP, 
only two studies (from the same group) have attempted to clarify 
the raechanisms underlying this adaptation.2-7 Both studies used 
isometric handgrip training and measured muscle sympathetic 
nerve activity (MSNA). No decreases in MSNA as a resuk of 
chronic isometric training were observed. Evidence from aerobic 
training suggests that exercise may decrease both systeraic sympa
thetic activity and arterial BP.42 Also from aerobic training, its 
efficacy for cardiovascular risk reduetion appears, at least in part, 
derived from modifications of arterial properties, such as increase 
in arterial compliance.43 Regarding RT, the issue is even less clear. 
The studies have found that this type of exercise may be associated 
to a decrease in arterial compliance,43 but none of the studies have 
demonstrated decreases in BP which lead us to hypothesize that a 
bigher training intensity may have been used compared to the ones 
that found decreases in BP.43-44 Another mechanism that may help 
to explain the decrease in BP is peripheral vascular adaptations. It 
has been postulated that this training regimen may lead to increased 
exposure of shear stress and release of vasoactive substances that 
may contribute to functional or structural changes in the resistance 
vessels.45 Although not investigated directly in the present work, 
these events may also take place in this modcl and are consistent 
with our findings of lower DBP and MBP in the TR groups.

Furthcrmore, although our results showed non-significant 
reduetions in SBP and HR, the double-product (SBP X HR) was 
18% lower in the TR versus CO group (data not showed). The 
double-product is an index of cardiac workload, we mightconclude 
that RT is a mode of exercise that can improve cardiovascular 
function and might be used as a non-pharmacological treatment, or 
prevention protocol, for cardiovascular disease.

We have also attempted to investigate the effects of the electrical 
stimulation as a confounding variable, since previously published 
studies using this training apparatus have not addressed this issue. 
In this context, we were able to demonstratc that two stress Índices 
remaincd unchanged at the end of the training period. Namely, 
electrical stimulation was not associated with changes in CA 
plasma leveis, a marker of sympathetic activity46 and adrenal 
hypertrophy. These two parameters are the second and third 
adaptations (of four) to chronic biological stress stimuli as defined 
by Selye,47 who observed that prolonged stress ullimately forces 
organisms to adapt to maintain the organic capacity to face 
continucd challenges. In addition, all the ES group results were 
similar to thc CO group.

Collectively these results demonstratc that thc rat RT modcl used 
is associated with significam development of cardiac hypertrophy 
and lowcring of resting BP. These cardiovascular adaptations seem 
to be a rcsult of the training exercise and probably not influenced 
by stress since circulating CA leveis and adrenal gland weights 
remained unchanged in all groups. Although these responses have 
bccn well documentcd in humans, it is thc first time that these 
cardiovascular adaptations have been observed in the rat model. 
This may enable the development of cellular and molecular studies
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Effects of Resistance Training on Ventricular Function 
and Hypertrophy in a Rat Model

Methods: Echocardiographic analysis was performed at the beginning of the resistance-training period 
and at the end of each month. The repetition maximum was measured every 2 weeks. Cardiac 
hypertrophy was determined by echocardiography, by the absolute weight of the cardiac chambers and 
by histology of the left ventricle.

Objective: The purpose of this study was to follow the ventricular function and cardiac hypertrophy 
in rats undergoing a resistance-training program for a period of 3 months.
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to this exercise model is charactcrized by the intermittent 
increasc in blood pressure during exercise.2
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Due to the pressure overload during exercise, practitioners of 
modalities such as weight training develop a cardiac 
hypertrophy difterent from those practitioners of sports with 
a high dynamic component (e.g., running). This hypertrophy 
is charactcrized by increases in the left ventricular (LV) wall 
and no changes in the diameter of the LV cavity in diastole. 
Thus, these athletes are presumed to develop concentric LV

Results: Before resistance training, both groups had similar repetition maximums, ranging from 1.8-fold 
to 2-fold the body weight; however, at the end of the resistance-training period, the repetition 
maximum of the resistance-trained group was 6-fold greater than the body weight.The left ventricular 
mass as assessed by echocardiography was 8%, 12% and 16% larger in the resistance-trained group 
than in the control group in the first, second and third months, respectively.This hypertrophy showed 
a similar increase in the interventricular septum and in the free posterior wall mass.There was no 
reduetion in the end-diastolic left ventricular internai diameter during the 3-month resistance-training 
period. Systolic function did not differ between the groups throughout the resistance-training period.

Design: Forty animais were divided into two major groups: control (n= 16) and resistance trained 
(n=24). From the resistance-trained group, 12 animais were resistance trained for I month and 
another 12 for 3 months.The resistance-training protocol was performed with 4 sets of 12 repetitions 
using 65% to 75% of one repetition maximum (maximum lifted weight with the exercise apparatus).

Conclusion: Resistance training induces the development of concentric cardiac hypertrophy without 
ventricular dysfunction or cavity reduetion. Although diastolic function was not completely 
investigated, we cannot exclude the possibility that resistance training results in diastolic dysfunction.

Grant Support: Recipient of FAPESP 
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n
JLVjzsistance training, also known as weight or strength 
training, is a spccialized method of conditioning designed to 
increase muscle strength, muscle endurancc and musclc 
power. In response to this kind of training, both skeletal and 
cardiac musclc adapts. The main musclc adaptation of the 
athlcte’s body is the increase in size or mass (hypertrophy) of 
typc II skeletal muscle cells1 and cardiac hypertrophy. 
However, different from hypertcnsive conditions when 
pressure overload is continuous, the cardiovascular response

mailto:cdilamar@usp.br
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Although several authors3’5 have studied the impact of 
different sports on cardiac structure, a follow-up study using 
an animal model has not been used yet to study adaptive 
changcs in resistance training. We chose to focus on the 
resistance-trained heart to investigate echocardiographic data, 
such as the association of LV mass with myocyte thickness 
and heart weight, and to investigate changes in ventricular 
íunction in rats undergoing resistance training for a period of 
1 and 3 months.

Morphological Analysis
The hearts were excised and perfused through the aortic 
stump from a reservoir located 70 cm above the heart and 
kept at room temperature. A11 hearts were initially perfused 
with 10 ml of phosphate buffered saline to wash out the blood, 
and after the hearts were stopped at diastole by perfusion with 
14 mM KC1. The left ventricle was obtained as that remaining 
after removal of both atria and the free wall of the right 
ventricle. Afterwards, the cardiac chamber was weighed.

jumping in rats (1 rcpctition maximum) was defincd as the 
maximum load that the rats were able to jump following 
electrical stimulation, and was mcasurcd biweekly.

the 
of

was

hypcrtrophy charactcrizcd by an incrcascd ratio of wall 
thickness to radius.3*4 The increase in wall thickness induced 
by pressurc-overload is mainly due to an increase in the 
myocyte cross-sectional area.5

Cardiac hypcrtrophy might also result from pressure overload 
! observcd in many pathologic conditions such as hypcrtension.

Howevcr, this kind of hypcrtrophy is followed by diastolic or 
systolic dysfunction and a disproportionate increase in the 
thickness of the LV posterior wall and interventricular 
septum.6-7 Moreover, similar adaptations are usually found in 
athletes who use anabolic steroids associated with resistance 
training.7-8

Animais were exercised following a model described by 
Tamaki et al.9 Rats fitted with a canvas jacket were able to 
regulatc the twisting and flexing of their torsos and were 
suspended in a standard position on their hind limbs. An 
electrical stimulation (20 V, 0.3 sec duration at 3 sec intervals) 
was applied to the rat’s tail through a surface electrode. As a 
result, the rats flexed their legs repeatedly, which lifted the 
weight-arm of the training apparatus. Twelve animais from 
lhe trained group were exercised with 4 sets of 12 repetitions 
each with a 90 sec rest period between each set, 5 times per 
weck for 4 weeks, and the remaining animais in the group 
were exercised for 12 weeks. This excrcise program started 
after 2 weeks of adaptation. After measurement of the 
maximum weight lifted (1 repetition maximum) with the 
squat-training apparatus, the training load was set at 65% to 
75% of 1 repetition maximum. All training sessions were 
performed in a dark room. The maximum power generated for

Methods
Animal Care and Resistance-Training Protocol
Forty male Wistar rats (250-300 g, 10 weeks old) were 
randomly divided into two groups: control (n=16) and 
resistance trained (trained) (n=24). Half the animais were 
sacrificed after 1 month of training (8 Controls and 12 trained) 
and the others after 3 months. Animais were housed in 
standard cages, and food and water were provided ad libitum. 
Animais were weighed every week. The environmental 
temperature was kept at 23 ± 1°C, and a darkriight cycle of 12 
hours each was maintained throughout the experiment. All 
protocols were in accordance with the guidelines of the 
Brazilian College for Animal Experimentation and were 
approved by the Biomedical Sciences Institute/USP-Ethical 
Committee for Animal Research.

For histological analysis, the left ventricle was fixed in 6% 
formaldehyde and embedded in paraffin, cut into 5 |im 
sections at the levei of the papillary muscle and subsequently 
stained with hematoxylin and eosin. Two randomly selected 
sections from each animal were visualized by light 
microscopy using an oil immersion objective with a 
calibrated magnification (400X). Myocytes with visible 
nuclei and intact ccllular membranes were chosen for 
diameter determination. The width of individually isolated

Echocardiography
Echocardiographic features were obtained under 
recommcndations of the American Society 
Echocardiography.10 Transthoracic echocardiography 
performed before the training and every 30 days until the end 
of the third month, and by only one observer using Sequoia 
512 equipment (ACUSON Corporation, Mountain Vicw, CA) 
and a 10 to 14 MHz multifrequency linear transducer. Images 
were obtained with the transducer placed on the animal’s 
shaved chest (lateral recumbence). To optimize the image, a 
transmission gel was used between the transducer and the 
animal’s chest (general imaging gel, ATL Inc., Reedsville, 
PA). Animais were scanned from below at a depth of 2 cm 
with the focus optimized at 1 cm. All measurements were 
performed by the same observer based on the average of 3 
consecutive cardiac cycles. Rats were anesthetized with 
halothane (0.75% to 1.25%, 1 L/min). Wall thickness and LV 
dimensions were obtained from a short-axis view at the levei 
of the papillary muscles. LV mass was calculated by the use 
of the following formula, assuming a spherical LV geometry and 
validated in rats: LV mass=l,047x[(LVd+PWd+IWd)3-LVd3], 
where 1,047 is the specific gravity of muscle, LVd is LV 
end-diastolic diameter and PWd and IWd are end-diastolic 
posterior and interseptum wall thickness, respectively. LV 
shortening was calculated as (LVd-LVs)/LVdxl00, where LVs 
is LV end-systolic diameter. LV ejection fraction was calculated 
according to the Teichholz formula. Two-dimensionally guided 
pulsed Doppler recordings of LV transmitral flow were 
obtained from the apical 4-chamber view. Isovolumic relaxation 
time was taken as the time from aortic vai ve closuie to the onset 
of mitral flow. Velocity of circumferential shortening was 
measured using the formula (LVd-LVs)/(LvdxET), where ET is 
the ejection time.
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i Siatistical Analysis
All data are cxpressed as mean ± standard deviation (SD). 
Diífcrcnces among groups (left ventricle, right ventricle and 
atriuni weight) were assesscd by the Student t tcst. All other 
statistical comparisons were performed by a randomized 
repeatcd measure 1-way analysis of variance (ANOVA). When 
a signifícant difference was detected, comparisons were carricd 

, out by Tukey’s post-hoc test. P<0.05 was considered 
I statistically significanL

Cardiac Function
Echocardiographic results from cardiac function in control and 
traincd animais are summarized in table 1. Neither diastolic 
function analyzed by isovolumic relaxation time, nor systolic

Cardiac Structure by Echocardiography
The mean relative LV wall thickness of the control group was 
signifícantly smaller than that of the traincd group in the 
second and third month. This may indicate the development of 
concentric hypertrophy. Results from the echocardiography 
studies are summarized in table 2.

LV internai diameter, interventricular septum and LV posterior 
wall thickness were measured during the diastolic phase. No 
signifícant difference in LV internai diameter was observed 
when the control and traincd groups were compared in each of 
the 3 months of the protocol. LV hypertrophy was similar in 
both walls (1.4%, 7.1% and 8.3% in the first, second and third 
month, respectively). The difference between the control and

function analyzed by both LV ejection fraction and fractional 
shortening, and by velocity or circumferential fiber shortening 
were signifícantly different between the control and trained 
group during the 3 month training period.

Control (n=8)

Month

Trained (n=12)

Month

Results
No difference was observed between groups for body weight or 
beart rate during the 3 month study period (table 1).

3

350 ± 37

One Repeti tio n Maximum
Figure 1 shows a Progressive increase in the absolute weight 
lifted by the trained group obtained during the repetition 
maximum test. Both the control and the trained group had 
similar values for repetition maximum at the beginning (day 0) 
of the protocol. After 15 days, the load lifted by the trained 
group was already higher than that of the control group and 
also 76% higher than that lifted in the first test. At the end of 
the first month, the trained group lifted 1488 ± 83 g, and 2350 
i 108 g at the end of the third month, which represents 4.7-fold 
and 6.7-fold the body weight for 1 and 3 months, respectively.

Table 1. Body weight, heart rate and cardiac function of control and trained rats during the 3-month training period. Results are 
presented as mean ± SD.

Figure 1. Absolute values for 1 repetition maximum test. Results 
are presented as mean ± standard deviation. * P<0.05 when 
compared with the previous test. Randomized one-way ANOVA.

2 3

368 ± 28 370 ± 21

400 ± 36

□ Control ■ Trained

lll
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cardiomyocytes displayed on a viewing screcn was manually 
traccd across the middlc of the nuclei with a digitizing pad and 
detcrmined by a computer-assisted image analysis system 
(Quantimet 520, Cambridgc Instruments, Cambridge, UK). For 
cach animal, approximately 20 visual ficlds were analyzed.

BW, body weight; HR, heart rate; IVRT, isovolumetric relaxation time; LVEF, left ventricular ejection fraction; LVFS. left ventricular fractional 
shortening; VCF, velocity of circumferential fiber shortening.
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Table 2. Cardiac structure of the control and trained rats during the 3 month training period. Results are presented as mean ± SD.
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RV

02
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Figure 2. Absolute cardiac chamber weights. LV indicates left 
ventricle; RV, right ventricle; AT, atrium; CO 1 and CO 3, 
1-month and 3-month control groups; TR 1 and TR 3, 1-month 
and 3-month trained groups. * P<0.05, TR 1 x CO 1 and 
TR 3 x CO 3. Randomízed Student f-test.

trained groups began in the second month and was maintained 
in the third month (table 2).

Figure 3. Left ventricular myocyte width. CO 1 and CO 3, 
1-month and 3-month control groups; TR 1 and TR 3, 1-month 
and 3-month trained groups. * P<0.05, TR 1 x CO 1 and TR 3 
x CO 3. Randomízed Student t-test.

similar when evaluated by echocardiography or absolute weight 
and cardiomyocyte width. This study showed a similar increase 
in the septum and free posterior wall mass but no reduetion in 
the end-diastolic LV internai diameter during the 3 month 
training period, thus resulting in an increase in relative LV wall 
thickness. Also, diastolic function assessed by isovolumetric 
relaxation time, and systolic function assessed by ejection 
fraction, shortening fraction and velocity of circumferential 
fiber shortening did not differ betwcen control and trained 
groups during the training period. These results suggest that 
resistance training induces concentric cardiac hypertrophy 
without any trace of ventricular dysfunction or reduetion in the 
size ofthe ventricular cavity. Furthermore, echocardiography is 
a well-founded approach to evaluate cardiovascular adaptations 
in an experimental model that mirnies squatting exercises 
performed by humans.

■ I 

Control (n=8)

Month

Trained (n=12)

Month

LV mass of the control rats was significantly smaller than the 
mean LV mass of the trained rats starting in the second month 
(11.7% and 16.7% in the second and third month, respectively, 
both P<0.05) (table 2). However, in the first month, no 
significant difference was found; the LV mass only showed a 
slight increase (8%).

o
0.71 ±0.03

Repetition Maximum
To characterize training efficiency, repetition maximum was 
used as an index. Additionally, the maximum strength achieved 
by the rats was used to determine the training load and to 
demonstrate training developmenL As in aerobic training, 
where maximum heart rate or VOzmax are used to prescribe

Discussion

This is the first follow-up study using echocardiography in rats 
undergoing resistance training. The LV hypertrophy was

Cardiac Morphology by Absolute Weight and Histology
A similar percentage of cardiac hypertrophy was found in the 
absolute LV weight (figure 2) (7.6% in the first month, P>0.05; 
and 13.9%, P<0.05 in the third month). No difference was 
found in the right ventricle or in the atrium weights. The 
increase in LV weight was further confirmed by increases of 
8.3% and 14.1% in the LV myocyte width in the first and the 
third month, respectively, when control rats were compared 
with trained rats (figure 3).

12 3

0.72*0.04 0.72*0.02 0.75*0.03

0.138 ± 0.005 0.140 ±0.002 0.155 ± 0.005* 0.155 ±0.004*

0.138 * 0.004 0.140 * 0.002 0.155 * 0.004- 0.155 * 0.005-

0.61 ± 0.02 0.67 ± 0.06 0.76 ± 0.02* 0.84 ± 0.06*

0.39 ± 0.021 0.39 ±0.022 0.43 ± 0.024* 0.42 ± 0.022’
.____ '_____________ '__________ . : -

E 15
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o 1 2 3

LVIDd.cm 0.73 ±0.06 0.72 ± 0.05 0.75 ±0.04 0.77 ±0.03

PWTd.cm 0138 ± 0 008 0.138 ± 0 004 0.140 ± 0.002 0.143 ±0.005

IVSTd.cm 0138 ±0.007 0.138 ± 0.004 0.140 ±0.001 0.143 ±0.006

LVM.g 0 59 ±0 04 0 62 ±0.07 0 68 ±0.06 0.72 ±0.03

0.38 ±0.023 0.38 ± 0.022 0.37 ±0.022 0.37 ±0.024

IVSTd, diastolic interventricular septum thickness; LVIDd, left ventricular end-diastolic internai diameter, LVM, left ventricular mass; PWTd, 
diastolic posterior wall thickness; RWT, relative wall thickness. * P<0.05, TR x CO group at the same age.
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Rcccnt studies34*35 indicate that cndothelial dysfunction in 
coronary and also peripheral arteries predicts cardiovascular

exercise,11 repctition maximum is used in resistance training 
for prcscription.12 Also, as prcviously demonstrated, results 
froin our laboratory showed that this protocol is unaffected by 
lhe elcctrical stimulation.13

diameter, it is not redueed due to thc pressure overload as in 
hypertension or othcr forms of indueed cardiomyopathy 
prcssure-ovcrload.7

As observed above, LV mass can increase due to an increase 
in either ventricular wall thickncss or internai dimensions. 
The latter is frequently observed when thc primary stimulus 
is the volume overload. Increased end-diastolic wall stress 
leads to series replication of sarcomcrcs, fiber elongations, 
chamber enlargement and ecccntric hypertrophy. Acute 
increase in peak systolic wall stress (pressure overload) leads 
to parallel replication of sarcomercs, wall thickening and 
concentric hypertrophy.5 •25-26 Both cross-sectional studies 
and short-term longitudinal studies3-17’21 indicate that thc 
absolute LV mass increascs significantly due to resistance 
training. The similarities in the results among the three 
different methods of analysis of LV hypertrophy demonstrate 
that echocardiography is a reliable method to evaluate it also 
in the animal model.

Also rcsistance-trained individuais have both the posterior LV 
*all thickness and intraventricular septum wall thickness 
greater than average.17’21 However, these values do not 
exceed the limits of normal values, different from those 
observed in pathologic conditions, such as aortic stenosis, 
obslructive cardiomyopathy and hypertension.7*20 Therefore, 
lhe increase in the wall thickness is not a required result of all 
resistance training programs, and the conflicting results in the 
literature are probably due to diffcrences in sex, age or in the 
training protocols used, including muscle mass involved, 
exercise intensity, rest periods between sets and training 
volume.22 Haykowsky et al21 have recently attributed this 
disparity between studies of whether resistance training 
consistcntly results in cardiac hypertrophy to three reasons: 
(I) acute cardiopulmonary mechanisms that minimize the 
increase in transmural pressure and LV wall stress during 
excrcisc, (2) the undcrlying use of anabolic steroids by thc 
athletes, or (3) the specific type of resistance training performed. 
Wc believe that this exercise model may be a useful tool to 
unravcl this discrepancy in an animal model, where the use of 
anabolic steroids and the type of resistance training may be 
prcciscly conlrolled and the cardiac ultra-strueture furthcr 
invcstigalcd.

Changcs in the LV internai diameter in most cases are not 
significantly different from normal.3*4*7*16*23*24 Although 
resistance training may have some effect on LV internai

Cardiac Function
LV systolic function is gencrally assessed in echocardiographic 
studies by measuring the extent of fiber shortening, ejection 
fraction and velocity of circumferential fiber shortening,27 
while diastolic function is assessed by studying the pattem of 
ventricular filling through the mitral valve.28 Abnormalities 
in systolic and diastolic function are generally associated with 
cardiac hypertrophy indueed by pathological conditions, such 
as hypertension and valvular disease.7*29 Our results of 
systolic function are in agreement with those in the literature 
where reports demonstrate that cardiac function is not altered 
in resistance-trained individuais.3*4*7 However, to the best of 
our knowledge, only two studies indicate an enhanced 
systolic function.30*31 One study indicated enhanced diastolic 
function, reporting that atrial peak-filling rate is greater in 
power lifters than in non-power lifters.32

Thc results shown here are similar to results from other studies 
that used thc same training apparatus.14 Thc increase in 
sirength may have two origins, neural and muscular, as 
proposed by Moritani and deVries.15 They proposed that neural 
adaptations dominate early in the training program. Later, as 
iKural adaptations reach a plateau, muscular adaptations 
(hypertrophy) dominate.

Cardiac Structure and LV Mass
Conceming cardiac structure of thc athlete’s heart, two 
different morphological forms may be distinguished. In sports 
with high dynamic and low static demand, eccentric 
hypertrophy predominates, while in strength training 
concentric hypertrophy is predominant.3 Fagard16*17 observed 
that athletes engaged in static training had LV dimension 
increased 2.5% and LV wall thickness increased 12% 
compared with that in non-athletes. In addition, Dickerman et 
al18 demonstrated that LV wall thickness >13 mm can be 
found routinely in elite resistance-trained athletes, and the use 
of anabolic steroids concomitant with resistance training does 
appear to augment LV mass. Normal or a slight increase in LV 
internai diameter and a large increase in LV wall thickness are 
commonly explained on the basis of the acute increase in 
blood pressure during resistance training.19*20

Clinicai Implications of the Study
Physical activity can potentially bc an cffectivc treatment for 
various clinicai conditions, such as cardiovascular disease and 
osteoarthritis. In recent years, an increasing number of 
clinicai and research experiments have been conducted on 
resistance exercise in congestive heart failure. Patients with 
congestive heart failure have a poor clinicai status and 
impaired exercise capacity due to both cardiac limitations and 
peripheral maladaptations of the skeletal musculature. 
Levinger et al33 investigated the effects of 8 wceks of 
resistance training on the LV structure and function of 
patients with congestive heart failure. They reported that 
resistance training is a suitable method of exercise for 
congestive heart failure patients since it does not cause a 
reduetion of LV contractility function or enhance myocardial 
deterioration as measured by ejection fraction and fractional 
shortening.
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Condusion
The main findings in this study indicate that resistance 
training in rats, which mimics squatting exercises performed 
by humans, induces chronic adaptations, such as cardiac 
hypertrophy, in the first, second and third month of training. 
It also indicatcs that echocardiography is a well-founded 
approach to evaluate these cardiovascular adaptations in this 
experimental model.
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In condusion, our results suggest that resistance training 
induccs concentric cardiac hypertrophy without systolic 
dysfunction or reduetion in the ventricular cavity. The 
similarities between previous reports having humans as 
subjccts and our findings indicate that the model may be used 
for furthcr studies concerning the development of 
physiological and pathological concentric cardiac 
hypertrophy.

events; howevcr, tlic mechanisms rcsponsible for the benefits 
ot resistance training on cndothelial function are 

| controversial. Il is not clcar, however, whether the beneficiai 
effects of resistance training on cndothelial function are a 
conscquence of improvements in risk factors (serum lipid 
concentration, blood pressure, obesity or glyccmic control) 
induced by resistance training or to some other mechanisms. 
Howevcr, Green et al36 show that the benefits of resistance 
training on vascular function are not solely mediated by the 
effects of exercise on cardiovascular risk factors. An 
explanation for the effect of exercise training on vasculature 
function is that exercise exerts direct effects on the 
vasculature by increasing shear stress that increases vascular 
nitric oxide produetion. Vascular function might be considered 
a useful independent measure of atherosclerotic disease risk.34*35 
According to recent studies, combined endurance and resistance 
training or resistance training alonc should be recommended as 
a safe and effective alternativo training mode in order to 
counteract peripheral maladaptation and improve muscle 
strength necessary for daily activities, and thus improve the 
quality of life of congestive heart failure patients.

Study Limitations
Although it is well established that the anesthetic regimen 
modifies cardiac parameters, such as heart rate and ejection 
fraction, performing an echocardiogram in awake animais is 
challenging. We chose to do the echocardiographic 
examination by using halothane anesthesia in an attempt to 
keep the heart rate as close as possible to the physiologic State. 
However, high heart rates, common in rats, are used to unite E 
and A pcaks and makc isovolumic relaxation time too short, 
which makes diastolic function measurements unavailable. 
However, having all animais undergo the same anesthetic 
regimen makes the diíferences observed trustworthy. Also, as 
we have followed the animais for only 3 months, we cannot 
exclude changcs occurring over a long period.
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1. The present study sought to evaluate cardiovascular 
adaptations, such as blood pressure (BP), heart rate (HR) and 
cardiac hypcrtrophy, to resistance training (RT) in a rat model.

2. The training protocol consisted of four sets of 10-12 
repetitions of the squat exercisc performed at 65-75% of one 
repetition maximum (1RM) over 4 weeks. Animais were 
randomly divided into three groups: control (n = 8, CO), 
electrically stimulated (n = 8, ES) and trained (n = 8, TR; also 
electrically stimulated). Blood pressure and HR were 
measured by a direct method in conscious rats after the 
training period.

3. AU groups began with similar 1RM and 1 RM/bodyweight 
(B\V) ratio, however, at the end of the protocol only the TR 
group was different from the beginning (56% and 50%, respec- 
tively; both P<0.01). The CO and ES groups had similar 
values for cardiac chambers weight/BW ratio, HR and dias- 
tolic, systolic and mean BP. Left ventricular hypcrtrophy 
(LVH) determined by the left ventricle (LV) weight/BW ratio 
was incrcased in the TR group (12%) when compared to CO 
(P < 0.01) or ES groups (P < 0.01). No changes were found in 
the weights of the atrium or right ventride. Diastolic (14%) 
and mean BP (13%) were lower in the TR group (P < 0.05), 
whereas systolic BP and HR remained undianged.

4. Collectivcly these resuits demonstrate that the rat RT 
model used is associated with significant development of 
cardiac hypcrtrophy and lowering of resting BP. These cardio
vascular adaptations soem to a result of the training exercise 
and not influenced by stress since circulating catecbolamine 
leveis and adrenal gland weights remained unchangcd in all 
groups.

Key words: cardiovascular system, myocardial hypcrtrophy, 
resistance training, weight lifting.

In contrast to aerobic training, the cardiovascular adaptations 
induced by resistance training (RT) are not as well documented in 
published medicai reports. For example, there is agreement in 
published reports that aerobic training elicits sroall reduetions of 
arterial blood pressure (BP), but less is known about RT. Some 
studies in humans have suggested that the RT may also reduce 
arterial BP;’-7 however, inconsistent resuits have been found and 
possible mcchanisms remain unclear. Also dcscribed in some 
published reports, RT may lead lhe heart to devclop concentric 
hypertrophy; however, molecular and cellular stimuli are still 
unclear.8 One of the main problems is the lack of models using 
laboratory animais. There are, in fact, some models described in 
the literature, but nonc of them have focused on the cardiovascular 
system.*-16 The great majority of the studies have focused on 
skeletal muscle adaptations such as the cellular and molecular 
mechanisms of skeletal muscle hypcrtrophy.17 One of the major 
advantages of using animal models is the capability of precisely 
control cnvironmental and food intake condilions for all animais. 
Furthermorc, the animais can be killcd and tissue samples 
harvested and used for physiological, histological, biochcraical and 
molecular analysis.

Aerobic exercise has been one of the modifiabie interventions 
indicated for preventing or controlling hypertension, but only 
reccntly has RT been similarly prescribed.18 Since then several 
studies using humans as subjects have demonstrated the benefits of 
this typc of exercise including: therapeutic intervention in osteo- 
porosis,19 as well as muscular and mctabolic discases.20

The purpose of the present study was to determine the effects of 
chronic RT on BP, heart rate (HR) and cardiac hypcrtrophy in an 
animal model and to investigate potential limitations of the model 
associated with lhe electrical stimulation used. A well-documented 
squai-iraining apparaius for RT in rats12 and an adapied training 
protocol for humans following American College of Sports 
Medicine guidelines were used. This training emphasizes 
moderatc loads and a high number of repetitions, as practiccd by 
bodybuildcrs.21 This apparatus was chosen because it mimies 
the traditional squat exercises performed by humans and the 
resuits obtained in skeletal muscle are similar to those scen in 
humans.17

mailto:cdilamar@usp.br
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METHODS
Animais

Excrcisc protocol
Cardiac morphology

Mcasurcmcnt of plasma CA

Stopper

TRCO ES

Bodywcight (g)

Heart rate (b.p.m.) 
Adrenal wcight (mg/g)

First week
Fourth wcck
Fourth wcck
Fourth wcck
Fourth week
Fourth week
First week
Fourth week
Fourth week
Fourth week

379 ± 6.9 
413 ±53* 
0.15 ± 0.013 
0.53 ± 0.02 
2.05 ± 0.05 
0.40 ±0.013 
531 ± 63.3 
619 • 44 
364 ± 6.3

0.17 í 0.04

where: A = amine; Ps = pcak arca of aminc in thc samplc; PstA = pcak arca 
of aminc in the standard; PsDHBA = pcak arca of dihydroxybenzylamine 
(DHBA) in thc samplc; and PstDHBA = pcak arca of DHBA in the 
standard. The internai standard of extraction is DHBA. Results were 
exprcsscd as pg/mg protein.

After remova! from the thoracic cavity, thc heart was trimmcd of cxcess of 
non-cardiac tissues. Thc heart was dissected to obtain the left vcntriclc (LV; 
free wall plus septum), atrium and right ventricle (RV) weights scparatcly. 
Hypertrophy was exprcsscd as increasc in LV wcight normalizcd for 
bodywcight (LV/BW).

374 ± 11.5
394 • 8.6

0.15 ± 0.011
0.59 ± 0.03 
2.05 ± 0.02
0.41 ± 0.02 
491 ± 53.7 
625 ± 61.2 
357 ± 10.6

0.17 ± 0.03

385 ± 4.1
402 ± 4.2
0.14 ± 0.013
0.55 ± 0.04
2.30 ± 0.03*
0.44 ± 0.01*
519 ± 47.2
833 ± 49.5 ‘
333 ± 8.8

0.17 ± 0.01

Atrium (mg/g)
Right vcntriclc (mg/g) 
Left vcntriclc (mg/g) 
Plantaris wcight (mg/g) 
IRM(g)

Fig. 1 Apparatus used to perform resistance training in the rats adapted 
from Tamaki et al. 1992.

£ Electric 
stimulator

l1 k

Table 1 Bodywcight and absoluto 1RM in thc first and the fourth week of training, adrcnals glands and heart chambers weighl normalizcd for the 
bodywcight and heart rate

C
I?,

Twenty-four Wistar rats (360-400 g and 14 weeks old) were randomly 
divided into three groups: control (CO; n = 8), clectrically stimulated (ES; 
n = 8) and traincd (TR; n = 8). Animais were housed in standard cages and 
food and water were provided ad libitum. Thc environmcntal temperature 
was kcpt al 23 ± ]°C and a 12:12 dark-light cyclc was maintaincd through- 
out thc experiment. Animais were wcighcd every wcck. The measurcmcnts 
were undcrtakcn on the first day of thc first week following thc 2 weeks 
adaptation period and on thc last day of the fourth week. AH protocols and 
surgical proccdures used were in accordancc with thc guidelines of the 
Brazilian Collcgc for Animal Experimcntation and were approvcd by the 
Elhics Committce of thc Institute of Biomedical Science of thc Univcrsity 
of São Paulo.

thc training apparatus. Thc TR and ES groups were cxcrcised by four sets 
of 12 repetitions with a 90 s rest period bctwccn cach set, five times per 
wcck for 4 weeks. This excrcisc regimen was started after 2 weeks of 
adaptation. After mcasurcmcnt of thc maximum wcight liftcd (1RM) with 
thc squat-training apparatus, thc training load was set at 65-75% of 1RM 
only for thc TR groups. Thc ES group reccived the same stimulus intensity 
and the same number of sets and repetitions as thc TR group but without a 
training load. Thc ES group was used as a control to study the cffccts of thc 
electrical stimulation. AI1 training sessions wcrc performed in a dark room. 
Thc 1RM was defined as thc minimum load thaí thc rats wcrc unablc to 
jump following electrical stimulation. Thc 1 RM was measured biwcckly.

Placcmcnt of arterial cathctcrs was made under anacsthesia 4 h after thc 
end of thc cxcrcise protocol as dcscribcd below. On thc day following BP 
and HR was rccordcd as dcscribcd below, rats wcrc killcd by dccapitaíion 
and trunk blood was collectcd into prechillcd tubes and stored at -80°C for 
measurcmcnts of plasma catccholamines (CA) conccntrations. In addition, 
plantaris musclc, adrenal glands and heart wcrc harvested and weighted.

Catccholamines such as noradrcnaJinc (NE), adrenalinc (EPI) and 
dopaminc (DA) were measured by HPLC using ion-pair rcvcrsc phasc 
chromatography coupled with clctrochcmical dctcctioa (0.5 V), as 
describcd by Naffah-Mazzacoratti et al.— Fast isocratic separation was 
obtained using an RP 18 Brownlcc column (4.6 X 250 mm, 5p, Applied 
Biosystems, San Jose, CA, USA) cluted with the following mobile phasc: 
20 mmol/L sodium dibasic phosphatc, 20 mmol/L citric acid, pH 2.64, 
containing 10% mcthanol, 0.12 mmol/L NaiEDTA and 566 mg/L 
hcptancsulphonic acid. Thc total time for samplc analysis was 30 min. 
Conccntrations were dircctly determined using the following equation:

pg A/mL = PsA/PsDHBA X Standard quantity 3 Dilution factor 
PstA/PstDHBA

$

VJooá b°r

Animais were cxcrcised following a model adapted from Tamaki et al.l~ 
(Fig. 1). Rats fitted with a canvas jackct were able to regulate the twisting 
and ficxion of their torsos and were suspended in a standard position on 
their hind limbs. An electrical stimulation (20 V, 0.3 s duration, at 3 s 
intervals) was applied to the rat’s tail through a surfacc clcctrodc. As a 
result, the rats flexcd their legs repcatedly, which lifted the wcight-arm of

C0, control; ES, electrically stimulated; TR, traincd; 1 RM, repetition maximum; BW, bodyweight, LV, left vcntriclc. Data are reported as means ± SEM. 
n = 8 cach group. The BW and RM/BW ratio showed were obtained in the first and fourth week after thc adaptation period. *P < 0.05 comparing BW of thc 
C0 group in thc fourth versus thc first week and lhe CO versus TR and ES al lhe end of the protocol. *P < 0.01 comparing LV/BW of the TR group versus 
C0 and ES. **P < 0.05 comparing plantaris muscles wcight of thc TR group versus CO and ES. *P < 0.05 comparing thc 1 RM of the TR group in thc fourth 
versus thc first wcck and thc TR versus CO and ES at thc end of the protocol. AH othcrs comparisons were not statistically significam.
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Arterial BP and HR
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Bodywcight
The BW of the animais at thc beginning of thc study was similar 
among thc three groups (Tablc 1). Following thc training protocol 
BW showed non-significant incrcase of 4% in the TR group 
(P > 0.05), 5% in thc ES group (P = 0.058) and a signiíicant 
increasc of 8% in thc CO group (P < 0.01).

Statistical analysis
Results arc reported as means ± standard errors of thc means (SEM). Thc 
BW, RM and RM/BW wcrc analyscd by two-way anova repeated measure. 
All othcrs statistical analyscs wcrc made by onc-way anova. Valucs wcrc 
considcrcd to bc stafistically significant whcn P < 0.05. Tukcy’s post-hoc 
test was used for individual comparisons bctwccn means whcn a signiíicant 
changc was observed with anova.

Maximal strength

One repetition maximum is expressed in two ways: absolute and 
relativc to BW. Tablc 1 shows the values of the absolute 1RM 
before (first week) and after training (fourth week). All groups 
began the training protocol with similar 1RM (515 g ± 128 g). 
However, 1RM after training incrcascd significantly only in thc TR 
group (CO, 26%; ES, 20% both P > 0.05; TR, 56% P < 0.01). As 
BW can influence this variable, the strength was also expressed as 
1RM/BW (g lifted/g BW) (Ftg. 2). All groups began the training 
protocol with similar 1RM/BW. The results show that only thc 
relative 1RM of the TR group incrcascd at thc end of the training 
period as compared to the beginning values (CO, 1.30 ± 0.36- 
1.50 ± 0.23 P >0.05; ES, 1.41 ± 0.20-1.59 ± 0.27 P> 0.05; TR, 
1.38 ± 0.22-2.07 ± 0.18 P< 0.01).

Twenty-four hours after thc last training session and under pcntobarbital 
anaesthesia (40 mg/kg IP), a cannula (PE-50) was inserted into thc carotid 
arteiy, emerging through the back of thc rat’s ncck. During the experimental 
session, this cannula was connccted to a slrain-gaugc transduccr (P23 Db; 
Gould-Statham). Twcnty-four hours after the surgery, arterial BP was 
nxorded on a bcat-to-bcat basis (AT/CODAS) at a frequcncy of100 Hz for 
30 min in quict, conscious, unrcstrained rats. Thc data reported indicaícs 
thc average of all values of systolic, diastolic and mean arterial pressure 
over thc entire recording period of 30 min; HR was taken from BP pulse 
rteords.

Skeletal musclc weight

Table 1 also shows thc values of the plantaris rauscles weight 
normalizcd by the BW. As expcctcd, the plantaris musclcs raised 
6.5% and 9.2% more weight in comparison to CO and ES groups, 
respectively (both P < 0.05). No difference was observed bctwccn 
CO and ES group.

■

Plasma (0.5 ml.) was prcviously submitted to thc following purification 
regime: 50 mg AIjOs was wcighcd out in centrifuge tubes and thc samplcs 
wctc added in Tris-buffcr, pH 8.8, plus 40 (xL (8 ng) of DHBA (internai 
standard). The suspension was vortex-mixed for 10 min. Thc prccipitatcd 
alumina was washed three times and vortex-mixed with 1 mL of water and 
the CA wcrc subscqucntly clutcd with 400 |xL of 100 mmol/L perchloric 
acid after 3 min of vortex mixing. After centrifugation for 3 min at 2500 g, 
thc supematant was filtered and 100 p.L was injcctcd into thc reverse 
phase column. Thc conccntration of L-dopa was expressed as pg/mg 
protein.

iol■

a a d
CO ES TR

Fig. 2 Repetition maximum relativc to bodywcight (BW) of all groups 
before and after of resistance training. The measurements were undcrtaken 
on thc first day of the first week following the 2 weeks adaptation period and 
on the last day of the fourth week. CO, control; ES, electrically stimulated; 
TR, trained. Data are reported as means ± SEM. n = 8 each group. 
*P <0.01 comparing the RM/BW of the TR group in the fourth week (■) 
versus thc first week (□) and the TR versus CO and ES at the end of thc pro
tocol.

.9 2.0- 
ra g 1.5 
5 1-0 s 
tr 0.5

tig.3 Systolic, diastolic and mean resting blood pressure after 4 weeks of training. Data arc reported as means ± SEM. *P <0.05. n = 
Control, (□); electrically stimulated, (0); trained (■).
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DISCUSSION
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The main effects observed after 4 weeks of RT in a rat model were 
devclopment of cardiac hypertrophy accompanied by significam 
reduction in resting BP, which are similar to the cardio vascular 
adaptations observed in humans submitted to squatting exercLses.

Eg)

Eg

Blood prcssure

Fony-cight hours after the last training session, the resting BP and 
HR were measured directly using an intra-arterial cannula. Figure 3 
shows the resting values of diastolic blood pressure (DBP), systolic 
blood pressure (SBP) and mean blood pressure (MBP). For all 
comparisons, the values from the CO and ES groups were similar. 
A non-significant reduction of 10% was found in the SBP for the 
TR group compared to the CO and ES groups (P > 0.05). The DBP 
and MBP were, respectively, 14% and 13% lower in the TR 
compared to CO and ES groups (P < 0.05). While not statistically 
significam, resting HR (Table 1) was 8% lower in theTR compared 
to CO (P = 0.062) group and 6% lower compared to ES group 
(P = 0.075).

Catccholamines and adrenal glands

To determine whether the electrical stimulation could be influ- 
encing the results obtained, the concentrations of CA (and its 
precursors) were measured as an index of stress. No statistical 
differences were found among the three groups (P > 0.05) (Fig. 4). 
Similarly, the weight of the adrenal glands when normalized for 
BW showed no significam differences among Lhe groups (Table 1).

Hcart weight

Right vcntriclc/BW (Table 1, P > 0.05) and atrium/BW (Table 1, 
P>0.05) remaincd unchanged among the groups, whereas LV 
wetght/BVV ratio was approxirnately 12% greater in the TR group 
compared to both CO and ES groups (P <0.01) (Table 1).

The current study showed, for the first time to our knowledge, that 
this model can bc used to investigate the effects of RT on the 
cardiovascular system of rats and that the electrical stimulation 
used did not inducc dctectablc changes in the ES group, suggesting 
that the effects observed were directly rclated to the exercise 
training.

The BW changes associated with this type of training protocol 
appear to be discreto. The TR and the ES groups in the current 
study tended to incrcasc but only the CO group showed a signifi
cam 12% increase compared with the values at the beginning of the 
training sessions. Tamaki et al. using the same training apparatus 
but with a differem training protocol (15 seis of 15 repetitions), 
found similar findings.12 The CO group was heavier than the TR 
group after the fourth week of training and, lhe difference increased 
to 22% by the 12th week, whereas other authors using similar 
protocol have found no differences betwecn the TR and CO 
groups.'0•"•,5•'6

The 1RM was used as an index of training efficiency. Addition- 
ally, the maximal strength achieved by the rats was used to 
determine the training load and to demonstratc training adaptation. 
Similar to aerobic training, where maximal HR or VO? ma* are used 
to prescribe exercise,23 1RM is used in RT for prescription.24 In the 
present research, ES animais were considered as the true Controls 
as the CO group did not receive electrical stimulation. This allowed 
us to investigate the independem effects of electrical stimulation on 
stress. Similar results for absolute 1RM have been found by others 
but none of them have used an electrically stimulated plus a non- 
stimulated group as controls.,ÍM2•,5•l6 The plantaris muscle mass 
increased 6.5% and 9.2% in lhe TR group compared to CO and ES 
groups, respectively (P < 0.05). These findings are consistem with 
the fact that the plantaris muscle has predominance of while fibres, 
glycolytic metabolism and thus is more susceptible to muscle 
hypertrophy afier RT program.25

Another common adaptation induced by exercise is the left 
ventricular hypertrophy (LVH), alihough characteristics differ 
depending on the type of exercise involved. Ecceniric LVH is very 
well described as a response to aerobic training in both humans and 
animais,26,27 while conccntric LHV is associated with RT.8 The 
results from the current study demonstratcd LVH in rats in response 
to RT. The extern of LVH found in the TR group (12%) was similar 
to that reported in some human studies involving weight lifters 
training for no longer than 3 months,28,29 but smaller than that seen 
in other studies investigating athletes engaged in this type of 
exercise for more than 1 year.8,30

In addition, we have observed in rats that, similarly to humans, 
RT leads to lower BP while HR remains unchanged. Reduced 
resting HR is normally observed as a positive effect of training and 
is frequently viewed as a chronic adaptation to endurance exercise. 
Longitudinal studies involving resistancc short-term training 
(<20 weeks) demonstrated significam reduetions of up to 13%,31,32 
and non-significant reduetions that varied from 6 to 8%.33,34 Similar 
to these latter results, the protocol used in the present study 
produced a non-significant decrease of 6% (TR vs ES, P = 0.075) 
and 8% (TR vs CO, P = 0.062) in resting HR. The mechanism 
involved in this adaptation during RT requires furthcr investigation.

Another haemodynamic parameter that has been investigated Ls 
resting BP. It has been suggestcd that intermittent increases in BP 
during RT could cause vascular wall hypertrophy and thus decrease 
luminal diameter, resulting in increased vascular resistance and

■ w
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Fig. 4 (a) Adrenaline and noradrenaline, (b) L-Dopa and dopamine. Data 
are reported as means ± SEM. Not significant. Control, (□); electrically 
stimulated, (0); trained (■).
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aimed at uncovering lhe mcchanisms associatcd 10 thc cardiac 
hypertrophy and lower BP in response to chronic RT. Furthcrmore, 
understanding thc mcchanisms leading to reduetions of arterial BP 
associatcd to RT may bc of value to be cxplored in humans.48
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BP?' Howcvcr, only limited rcsearch has bccn conductcd in this 

arca. Hypcrtcnsion observed in resistance-traincd athlctes can be 
aoributcd to a variety of factors including androgen abuse, over 
training, or a large incrcase in muscle mass.36-37 In contrast, some 
cross-scctional studies have reported reduetions,38 or lack of 
change39-40 in BP. Also longitudinal studies have reported 
reduetions1-7 or similar arterial BP,5-21-41 as a chronic adaptation to 
RI'. Although some studies have reported that RT can reduce BP, 
only two studies (from the same group) have attempted to clarify 
lhe mcchanisms undcrlying this adaptation.2-7 Both studies used 
isometric handgrip training and measurcd muscle sympathetic 
nerve activity (MSNA). No decreases in MSNA as a result of 
chronic isometric training were observed. Evidence from aerobic 
training suggests that exercise may decrease both systemic sympa- 
thetic activity and arterial BP.42 Also from aerobic training, its 
cfficacy for cardiovascular risk reduetion appears, at least in part, 
derived from modifications of arterial properties, such as increase 
in arterial compliance.43 Regarding RT, the issue is even less clear. 
The studies have found that this type of exercise may be associatcd 
to a decrease in arterial compliance,43 but none of the studies have 
demonstrated decreases in BP which lead us to hypothesizc that a 
higher training intensity may have been used compared to the ones 
that found decreases in BP.43-44 Another mechanism that may help 
to explain the decrease in BP is peripheral vascular adaptations. It 
has been postulated that this training regimen may lead to increased 
exposure of shear stress and reiease of vasoactive substances that 
may contribute to functional or structural changes in the resistance 
vessels.45 Although not investigated directly in the present work, 
these events may also take place in this model and are consistem 
with our findings of lower DBP and MBP in the TR groups.

Furthermorc, although our results showed non-significant 
reduetions in SBP and HR, the double-product (SBP X HR) was 
18% lower in thc TR versus CO group (data not showed). The 
double-product is an index of cardiac workload, we mightconclude 
that RT is a mode of exercise that can improve cardiovascular 
function and might be used as a non-pharmacological treatment, or 
prevention protocol, for cardiovascular disease.

We have also attempted to investigate the effects of the electrical 
stimulation as a confounding variable, since previously published 
studies using this training apparatus have not addressed this issue. 
In this context, we were able to demonstrate that two stress indices 
remained unchanged at the end of the training period. Namely, 
electrical stimulation was not associatcd with changes in CA 
plasma leveis, a marker of sympathetic activity46 and adrenal 
hypertrophy. These two parameters are the second and third 
adaptations (of four) to chronic biological stress stimuli as defined 
by Sclye,47 who observed that prolonged stress ultimately forces 
organisms to adapt to raaintain the organic capacily to face 
continucd challenges. In addition, all the ES group results were 
similar to the CO group.

Collectivcly these results demonstrate that the rat RT model used 
is associatcd with significam devclopment of cardiac hypertrophy 
and lowering of resting BP. These cardiovascular adaptations seem 
to bc a result of thc training exercise and probably not influenced 
by stress since circulating CA leveis and adrenal gland weights 
remained unchanged in all groups. Although these responses have 
been wcll documcnlcd in humans, it is the first time that these 
cardiovascular adaptations have been observed in the rat model. 
This may enablc the devclopment of cellular and molecular studies
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cardiac hypertrophy is the adaptation of lhe heart to altered 
mcchanical or hormonal stimuli. Exercise training, such as 
resistance training, is a known hypertrophic stimulus for car
diac enlargcment due to pressure overload imposed on the 
heart during training when the blood pressure may reach peaks 
of 480/350 mmHg (19, 21). Many studies have demonstrated
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that hemodynamic overload activates the renin-angiotensin 
system (RAS) in the heart (8, 15).

The RAS is a cascade of enzymatic action that plays an 
important role in cardiovascular homoeostasis by influencing 
vascular tone, fluid, and electrolyte balance. Classical RAS is 
viewed by cleavage of angiotensinogen (AGT) by renin to 
produce ANG 1, which is then converted to ANG LI by ANG 
converting enzyme (ACE). The actions of the RAS are medi- 
ated mainly by the peptide ANG LI through two types of 
receptors, ATi and AT2, which are both seven transmembrane, 
G protein-coupled receptors, and can act either as a systemic 
hormone (endocrine) or as a locally generated cytokine 
(paracrine or autocrine). The AT1 receptor accounts for the 
majority of the known functions of ANG II in various 
tissues. ANG II also acts as a potent growth factor and 
cytokine for vascular smooth muscle cells, cardiac myo- 
cytes, and cardiac fibroblasts (4, 12).

The presence of various components of thc RAS in cardiac 
tissue has already been reported (18). Although the origin of 
each component of this cardiac RAS is not completely known, 
mRNA expression for some of the RAS components providos 
support for the local generation of ANG 1L (9, 27).

There are many evidcnccs of the role of thc ATi receptor in 
the development of cardiac hypertrophy in many pathologic or 
experimental States. It has already been demonstrated that AT| 
mRNA expression increases in response to aortic coartation or 
acute myocardial infarction (6). Also, long-term treatment of 
strokc-prone spontaneously hypertensive rats with AT 1 blocker 
candesartan significantly reduced left ventricular mass (34). In 
addition, beneficiai effects of AT| receptor blocker on left 
ventricular hypertrophy also extend to patients with mild-to- 
moderate hypertension (10). In spite of that, there are only a 
few studies about the role of the RAS in models of cardiac 
hypertrophy induced by exercise training. In this regard, we 
sludicd lhe rat cardiac hypertrophy in response to a resistance 
training program in the presence and absence of an ATj 
blocker (losartan) and diet of 1% salt to inhibit release. This 
model of exercise training has been well established in our 
laboratory (2, 3).

Barauna VG, Magalhaes FC, Kricger JE, Oliveira EM. AT, 
receptor participates in the cardiac hypertrophy induced by resistance 
training in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 295: R381—R387, 
3X8. Rrst published May 21, 2008; doirlO.l 152/ajpregu.00933.2007.— 
Resistance training is accompanied by cardiac hypertrophy, but the 
role of the renin-angiotensin system (RAS) in this response is elusive. 
We evaluated this question in 36 male Wistar rats divided into six 
groups: control (n = 6); trained (n = 6); control + losartan (10 
mg-kg_|-day_|, n = 6); trained + losartan (n = 6); control + 
high-saft diet (1%, n' = 6); and trained + high-salt diet (1%, n = 6). 
High salt was used to inhibit the systemic RAS and losartan to block 
the AT| receptor. The exercise protocol consisted of: 4 X 12 bouts, 
Sx/wk during 8 wk, with 65-75% of one repetition maximum. Left 
ventricle weight-to-body weight ratio increascd only in trained and 
trained + high-salt diet groups (8.5% and 10.6%, P < 0.05) compared 
with control. Also, none of the pathological cardiac hypertrophy 
enarkers, atrial natriuretic peptide, and aMHC (a-myosin heavy chain>- 
to-fiMHC ratio, were changed. ACE activily was analyzed by fluoro- 
cnetric assay (systemic and cardiac) and plasma renin activily (PRA) 
by RIA and remained unchanged upon resistance training, whereas 
PRA decreased significantly with the high-salt diet. Intcrestingly, 
using Western blot analysis and RT-PRC, no changes were observed 
in cardiac AT2 receptor leveis, whereas the ATj receptor gene (56%, 
P < 0.05) and protein (31 %, P < 0.05) expressions were upregulated 
in the trained group. Also, cardiac ANG II concentration evaluated by 
ELISA remained unchanged (23.27 ± 2.4 vs. 22.01 ± 0.8 pg/mg, P > 
0.05). Adminislralion of a subhypolensive dose of losartan prevented 
left ventricle hypertrophy in response to the resistance training. 
Altogether, we provide evidence that resistance training-induced car- 
diac hypertrophy is accompanied by induclion of AT| receptor ex
pression with no changes in cardiac ANG II, which suggests a local 
activation of the RAS consistent with the hypertrophic response.

AT| receptor; renin-angiotensin system; cardiac hypertrophy; resis- 
tince training
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permite direct mcasurcmcnt of plasma renin activity. Resulte wcrc 
quantified in a gamma countcr, and thc cnzymc activity was exprcsscd 
as nanograms ANG I per millilitcr per hour.

ACE activity assay. ACE activity in rat serum and tissue extracte 
were determined using Abz-FRK(Dnp)P-OH derivatives as substratos 
by continuously measuring lhe fluorescence according to Alves et al. 
(1). Tissue samplcs wcrc quickly harvested, homogenized in Tris-HCl 
buffer, pH 7.0, containing 50 mM NaCl and centrifuged at 1,000 g for 
10 min. The assays were performed at 37°C in 0.1 M Tris-HCl buffer, 
pH 7.0, containing 50 mM NaCl and 10 p.M ZnCh- Hydrolysis rate of 
the intramoleculary quenchcd fluorogenic substrate Abz-YRK-(Dnp)p 
(10 mM) incubatcd with aliquots of tissues homogenate and serum for 
30 min at 37°C was assessed to obtain ACE cnzymatic activity. 
Fluorescence incremente along the time were rcad at 420 nm emis- 
sion:320 nm excitation. Tissues and serum ACE activity wcrc ex- 
pressed as arbitrary fluorescence uni te (AFU)-min-1-mg-1 of pro- 
tein X 1,000. The protein content was determined by the Bradford 
method (5) by using bovine serum albumin as the standard (Bio-Rad 
protein assay).

Western blot analysis. The frozen ventricles were thawed and 
minced into small pieces and homogenized in cell lysis buffer con
taining 100 mM Tris, 50 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1% Triton X-100, 
and a mixture of protease inhibitors. Insoluble heart tissues were 
removed by centrifugation at 3,000 gy 4°C, 10 min. Samples were 
loaded and subjected to SDS-PAGE in 10% polyacrylamide gels. 
After electrophoresis, proteins were electrotransferred to nitrocellu- 
lose membrane (Amersham Biosciences; Piscataway, NJ). Equal load- 
ing of samples (60 p,g) and even transfer efficiency were monitored 
with the use of 0.5% Ponceau S staining of the blot membrane. The 
blot membrane was then incubated in a blocking buffer (5% nonfat 
dry milk, 10 mM Tris-HCl, pH 7.6, 150 mM NaCl, and 0.1% Tween 
20) for 2 h at room temperatura and then probed with a polyclonal 
antibody directed against ATi, AT2, or ANG I/II (1:1,000; 1:1,000 or 
1:100, respectivcly; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) at 
room temperature. Binding of the primary antibody was detected with 
the use of peroxidase-conjugated secondary antibodies, and enhaneed 
chemiluminescence reagente (Amersham Biosciences; Piscataway, 
NJ) were used to visualize thc autoradiogram, which was later 
exposed to photographic íilm. The íilm was developed, and the bands 
were analyzed using Scion Image software (Scion based on NIH 
image). GAPDH expression leveis were used to normalize the resulte.

Real-time RT-PCR. The relative gene expression of AGT, ACE, 
ATIa receptor, ANP (atrial nalriuretic peptide), aMHC (a-myosin 
heavy chain) and pMHC were analyzed by real-time PCR.

Total RNA was isolated from heart üssue with Trizol rcagent 
(GIBCO Invitrogen). Total RNA concentration and integrity were 
assessed and real-time PCR was performed. The mRNA expression of 
RAS componente were assessed by oligonucleotides primers as fol- 
lows: for AGT, 5'-AgC ACg gAC AgC ACC ATA TT-3' and 5'-AgA 
ACT CAT ggA gCC CAg TCA-3'; for ACE, 5'-CAg gAA CgT ggA 
ACT Tgg A-3' and 5'-CTT TgA Cgg AAg CAT CAC C-3'; for AT,.. 
5'-CAC AAC CCT CCC AgA AAg Tg-3' and 5'-Agg gCC ATT TTg 
TTT TTC Tg-3'; for aMHC, 5'-CgA gTC CCA ggT CAA CAA g-3' 
and 5'-Agg CTC TTT CTg CTg gAC C-3'; for (3MHC, 5'-CAT CCC 
CAA TgA gAC gAA g-3', and 5'-Agg CTC TTT CTg CTg gAC 
A-3'; for ANP, 5'-CTT Cgg ggg TAg gAT TgA C-3', and 5'-CTT 
ggg ATC TTT TgC gAT CT-3'. The expression of cyclophilin A 
(5'-AAT gCT ggA CCA AAC ACA AA-3' and 5'-CCT TCT TTC 
ACC TTC CCA AA-3') was measured as an internai control for 
sample variation in RT reaction. Real-time PCR amplifications were 
performed with an ABI Prism 7700 Sequencc Detection System 
(Applied Biosystems) by using SYBR Green PCR Master Mix (Ap
plied Biosystems). The results were quantified as Cl values, where Ct 
is defined as thc threshold cycle of the PCR at which the amplificd 
produet is first detected. Values for the control gene (cyclofilin) were 
used to standardize thc results to compensate for differences in RNA 
content among thc samples. To compare the levei of gene expression

Animais. Thirty-six Wistar rate were assigned into six groups (n = 
6 each): control (CO), control Lreated with losartan (CO+LOS), 
control plus high-salt diet (CO+SALT), traincd (TR), traincd trcated 
with losartan (TR+LOS), and traincd plus high-salt dict (TR+SALT). 
I.osanan (10 mg-kg -1 -day ~ ’) was administered in the drinking water 
it a known dose that blocks the AT 1 receptor but does nol dccrease the 
bkxxl pressure of normotensive rats (20). Salt (1%) was also admin
istered in the drinking water at a known dose to inhibit the renin 
release but not to alter the blood pressure (24). Salt loading was used 
only to uncouplc local vs. systemic activation of thc RAS. Animais 
were housed in standard cages and food and water were provided ad 
libitum. The environmental temperature was kept at 23 ± 1°C, and a 
l2J2-h dark-light cycle was maintained throughout the expcrimenl. 
Animais were weighed every week. All protocols and surgical pro- 
redures used wcrc in accordance with the guidelines of the Brazilian 
Callege for Animal Experimentation and were approved by the Ethics 
Committee of the Institute of Biomedical Science of the University of 
São Paulo.

Exercise protocol. Animais were exercised following a model 
idapted from Tamaki et al. (29). Rate fitted with canvas jackete were 
able to regulate the twisting and flexion of their torsos and were 
sirspended in a standard position on their hind limbs. An electrical 
stunulation (20 V, 0.3-s duration, at 3-s intervals) was applied to the 
rafs tail through a surface electrode. As a result, the rate flexed their 
legs repeatedly, which lifted the weight arm of the training apparatus. 
The TR groups were exercised by four sete of 12 repetitions with a 
90-s rest period between each set, five times per week for 4 wk. This 
exercise regimen was started after 2 wk of adaptation. All training 
sessions were performed in a dark room. After measurement of the 
tnaximum weight lifted [one repetition maximum (1RM)] with the 
squat-training apparatus, the training load was set at 65-75% of 1RM. 
The 1RM was deíined as the minimum load that the rats were unable 
lo jurnp following electrical stimulation. On the day following, blood 
pressure and heart rate were recorded as described below, rate were 
Lilled by quick decapitation without prior anesthesia, and blood and 
tissue samples were harvested, frozen, and stored at — 80°C. To 
determine plasma renin activity the first 3 ml of trunk blood were 
rapidly collected in chilled glass tubes containing a mixture of 
protease inhibitors [potassium EDTA (25 mmol), o-phenanthroline 
(□.44 mmol), pepstatin A (0.12 mmol), and 4-(chloromercuribcnzoic 
acid) (1 mmol)] to prevent the in vitro produetion and degradation of 
angiotensin peptides (17). The blood was centrifuged, and the plasma 
was separated and stored at — 20°C. In addition, the heart was 
harvested and weighed. The weight of the left ventricles and the tibia 
length were determined, and the hypertrophy index of each animal 
(weight of left ventricles in milligrams per body wcightt in granis and 
weight of left ventricles in milligrams per tibia length in millimeters) 
was calculated. The ventricles, lung, kidney, and serum were frozen at 
~80°C and used within 1 mo for enzyme assay and mRNA and 
protein preparation.

Arterial blood pressure and heart rate. Twenty-four hours after the 
last training session and under pentobarbital anesthesia (40 mg/kg ip), 
a polyethylene cannula (PE-50) was inserted into the carotid artery 
and emerged through the back of the rafs neck. During the experi
mental session, this cannula was connected lo a strain-gauge trans- 
ducer (P23 Db; Gould-Statham). Twenty-four hours after the surgery, 
arterial blood pressure was recorded on a beat-to-beat basis (AT/ 
CODAS) at a frcqucncy of 100 Hz for 30 min in quiet, conscious, 
unrestraincd rats. lhe data reported indicates the average of all values 
oí systolic, diastolic, and mean arterial pressure over the entire 
recording period of 30 min; heart rate was taken from blood pressure 
pulse records.

Plasma renin activity assay. The plasma renin activity assay was 
measured by angiotensin radioimmunoassay, using a commercial kit 
(REN-CT2; CIS Bio International, Gif-sur-Yvette, Francc). This assay
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RESULTS

Table 1. Body weight, absolute 1RM, mean blood pressure, and heart rate

TR + LOS TR+SALTCO+SALT TRCO CO+LOS

106± 1 109±3 104±3108±2 108± 1109±4

325 ± 11 377 ±28 326 ±9387 ± 11 344±10
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344 ±7.4 
415±8.7*

334 ±5.2 
403±8.9*

354 ±6.8
379 ±14.3*

960±26
2046 ±130*

345 ±5.7
388 ±5.7*

983 ±36
2085 ±28*

342 ±6.3
382 ±6.9*

818±23
1892 ±40*

356 ±7.9 
374± 11.2
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Cardiac hypertrophy. Lcft vcntricular weight-to-body weíght 
ratio was —8.5% and 10.6% grcatcr in TR (2.15 ± 0.05 mg/g) 
and TR+SALT (2.19 ± 0.06 mg/g) groups, rcspectively, 
compared with lhe CO group (1.98 ± 0.04 mg/g) (Fig. IA, 
P < 0.01). Among traincd groups, left ventricular hypertrophy 
was not observcd in thc animais that received the ATj blocker 
losartan (TR + LOS, 1.99 ± 0.03 mg/g, Fig. LA), which sug- 
gests a role for local RAS in exercise-induced cardiac hyper
trophy. Also, there wcre no differences among the control 
groups, regardless of the treatment (CO vs. CO+LOS, 1.97 ± 
0.05 mg/g, vs. CO+SALT, 2.00 ± 0.04 mg/g). To confirm 
thesc findings, heart wcight was also normalized to übia length 
(Fig. 1B). An increase of 9.6% in cardiac hypertrophy in the 
TR (22.8 ± 0.9 mg/mm) compared with CO (20.8 ± 1.8 
mg/mm) was found.

To better understand whether hypertrophy is physiological 
or pathological, two markers of pathological hypertrophy, ANP 
expression and a MHC-to-(3MHC ratio, were analyzed and 
both were not altered after the resistance training (Fig. 3A).

RAS. Renin and ACE are the two main enzymes that regulate 
the formation of the peptide ANG LL Table 2 (ACE) and Fig. 2 
(renin) show the activities of these enzymes. ACE activity was 
decreased by losartan treatment, while no effect could be 
observed due to the resistance training. ACE activity was 
assessed in se rum and locally in lung, kidney, and heart but has 
been lowered only by losartan treatment in the se rum. Further- 
more, no influence could be observed in the renin activity in 
response to resistance training. However, as expectcd, losartan 
treatment increased renin activity possibly due to the blockage 
of the negative feedback on renal juxtaglomerular cell produc- 
tion and increased release of renin (P < 0.01); whereas salt diet 
almost abolished its activity, as has already been demonstrated 
by our group (24) (P < 0.01). The lower ACE activity by 
losartan treatment in thc serum suggests a compensatory mech- 
anism to increased renin activity in this group.

Figure 3A shows thc RT-PCR results of the gene expression 
of AGT, ACE, and AT(a receptor in the heart between CO and 
TR groups. mRNA levei of ACE was not altered as already 
suggested by ACE activity, but AGT decreased 30% (P = 
0.066) and ATia receptor increased 56% (P < 0.05).

In regard to the protein expression, it can be observed that 
resistance training has no effect on the protein expression of 
both the AT2 receptor and ANG 11 (Fig. 3, B and Q. Further- 
more, the ANG 11 concentration evaluated by ELISA confirms 
this result (CO, 23.27 ± 2.4 pg/mg; TR, 22.01 ± 0.8 pg/mg,

Body weíght. Table 1 shows the body weight of the animais 
at lhe beginning and at the end of the study. There were no 
differences in the body weight among all groups neither before 
nor after the training protocol. Furthermore, all groups had the 
body weight increased over the period except the TR+SALT 
group, whose increase was not significant (P > 0.05).

Maximal strength. Table 1 also shows the values of the 
absolute 1RM before (week 1) and after training (week 4). It 
can be observed that all groups began the training protocol with 
similar 1RM. However, this value increased similarly in all 
groups (TR, 113%; TR+LOS, 212%; TR+SAL, 131%). An- 
alyzing the 1RM load normalized by thc body weight, it can be 
observed that the animais began lifting approximately threefold 
o«f lheir body weight and finished the training period lifting 
~5.5-fold of their body weight (P < 0.05).

Hemodynamics parameters. To confirm that the doses of 
losartan and salt used in this study would not influence the 
results, some hemodynamic parameters, such as blood pressure 
and heart rate, were measured directly using an intra-arterial 
cannula. Table 1 shows the resting values of mean blood 
pressure and heart rate. Both blood pressure and heart rate 
remained the same in all groups, regardless of the treatment 
Altfiough resting blood pressure was unchanged, we have also 
measured the blood pressure achieved during one session of 
exercise training. As already shown by many human studies, 
one resistance training session induces increase in blood pres
sure. We have also found in this animal model that systolic 
blood pressure peaks around 180 mmHg, and these peaks were 
also similar apart from the administration of losartan or salt 
(data not shown).

AT, RECEPTOR AND RESISTANCE TRAINING 

in lhe traincd group to thc levei in the control group, thc following
i fctmula was applied e = 2 AAQ.

Mtasurement of ANG II in heart tissue. Hcarts were homogenized 
: in lysis buffer (0.1 M sodium phosphate, 0.34 M sucrose, 0.3 M NaCl) 
| containing a mixturc of protease inhibitors and ccntrifugcd at 10,000 
j ,í. 4°C, 10 min. The supematant was collected, and it was passed 
through phcnylsilica cartridges (Sep-Pak C18 columns; Waters), and 
the absorbed angiotensin was eluted with methanol. Eluate was dried 
in. a vacuum centrifuge and the pellcl was resuspended in EIA buffer, 
nüxed, and centrifuged at 3,000 g for 10 min at 4°C. ANG II leveis 
w ere determined by ELISA, according to thc manufacturer’s instruc- 
tions (SPI-BIO). The protein content was determined by thc Bradford 
Giethod (5) by using bovine serum albumin as the standard (Bio-Rad 
Protein Assay).

Data

Rxl) wt, g
Ist wk
Sthwk

IRM,g
Isi wk
8th wk

Mean blood pressure, mmHg
8th wk

Hcan rate, bcats/min
8thwk 341 ±8

Data are reported as means ± SE of 6 animal in each group. 1RM, 1 rcpitition maximum; CO, control; CO + LOS, control treated with losartan; CO+SALT, 
control + j% salt diet; TR, trained; TR+LOS, traincd treated with losartan; TR+SALT, traincd + 1% salt dicL * P < 0.05 8th wk vs. Ist wk.
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Fig- 3Ç). However, there was an overexpression of the AT| 
receptor protein (31%, Fig. 3B), which is in agreement with the 
increase in the AT,a mRNA.

176.4 ±7.8 
214.7±27.5
148.1 ±14.9
170.3 ±15.6
196.6± 15.6
159.2 ±23.0*

45.1 ±3.2
31.1 ±4.5
52.9 ±3.3
42.3 ±3.3
49.5 ±8.4
55.0 ±7.2*

I5.O±1.J 
15.5 ±1.4 
155±0.3 
15.2±0.6 
14.0± 1.1
15.3 ±0.5

reduction, analyzed by echocardiography, showing that this 
stimulus leads to physiological cardiac hypertrophy. In this 
study, we have also analyzed markers of pathological hyper
trophy. ANP expression and the aMHC-to-|3MHC ratio are 
both increased during cardiac hypertrophy (16). Hypertension 
and other forms of cardiac stress are important regulators of 
higher expression of these markers. However, although the 
resistance training is also a cardiac stressor, these markers were 
not altered, which agree with our previous results of ventricular 
function (3).

The resistance training due to increased cardiac workload 
during the exercise sessions is a good in vivo model for 
studying pressure overload on cardiac cells. It has become 
clear that externai load is sensed by cardiac cells, and this 
stimulus is converted into intracellular signals, which ulti- 
mately leads to cardiac hypertrophy; however, the mechanisms 
involved are less understood (35). It has been observed in vitro 
that stretch of cultured neonatal rat myocyte induces hypertro
phy that is inhibited by ACE inhibitors or ATi receptor 
blockers (23). In addition, it has been suggested that mechan- 
ical stretch causes a direct release of humoral factors, such as

I ablc 2. Local and systemic angiotensin-converting 
enzyine acíivity
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Group

CO
CO+LOS
C0♦SALT
TR
TR+LOS
TR+SALT

o £

2*

CO ♦ LOS CO ♦ SALT TR ♦ LOS TR ♦ SALT
Fig. 2. Effect of resistance training on plasma renin activity (PRA; ng 
AI-ml“1 -h“'). Data are reporte d xs means ± SE. n = 6 each group. *P < 0.05 
vs. CO or TR groups.

Fig- 1. Lcft vcntricle (LV) hypertrophy. Data 
arc rcported as means ± SE. n = 6 each group. 
A: LV weight rclative to body weight (LVW/ 
boiy wt; mg/g) of all groups after resistance 
training protocol. CO, control; CO+LOS, con- 
trol treated with losartan; CO+SAL, control 
plus 1% salt dict; TR, trained; TR+LOS, 
traincd treated with losartan; TR+SAL, 
trabed + 1% salt dict. *P < 0.05 vs. CO, 
CO+LOS, CO+SALT, or TR+LOS groups. 
•P < 0.05 vs. CO groups. B: LVW relative to 
übu length (mg/mm) of groups after resistance 
training protocol. *P < 0.05 vs. CO group.

B
O 
2*3)H

ln this study, we have focused on the role of RAS in the 
cardiac hypertrophy induced by resistance training in rats. It 
was observed that ATi receptor expression increases in re
sponse to training without any alterations in other components 
of the RAS. Furthermore, the treatment with an ATi receptor 
blocker losartan prevented this adaptive hypertrophy. The 
implicalions of the results are twofold: first, ATj stimulation is 
necessary for the development of cardiac hypertrophy in re
sponse to resistance training even in the absence of increased 
ANG 11; second, the mechanical stretch due to resistance 
training increases ATj expression. Other cardiovascular adap- 
tations in this animal model have already been described by our 
group in previously publications (2, 3). Using this animal 
model of resistance training, we have recently shown that 
resistance training induces the development of concentric car
diac hypertrophy without ventricular dysfunction or cavity

III111
CO CO+LOS CO+SAL TR TR+LOS TR+SAL
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1793.2 ±50.8
1350.2 ±35.7*
1745.7 ±105.1
1748.5 ±69.7
1379.3 ±85.4*
1748.2 ±89.2

Data are reported as means ± SE (UF*min“'*mg-1 X 1,000) of 6 animais 
in each group. *P < 0.01 vs. CO group.
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ANG II and endothelin-1, from cardiac myocytes and that 
Üicsc faclors act as initial mediators of the stretch-induced 
hyperlrophic response (28). However, other authors have failed 
to find considerable amounts of ANG 11 in the médium after 
mechanical stretch (31), and others, even when finding ANG 11 
in lhe médium, observe that its amount is far below the amount 
needcd to inducc near-maximal hypertrophic effects (25). Re- 
cently, in a elegant study, Zou et al. (37) directly demonstrated 
that the médium from cardiomyocytes conditioned to mechan-
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Fig. 3. Effects of rcsistance training on the gene expression and protein levei. 
A: effect of rcsistance training on the mRNA expression of ATi receptor, 
aagiotcnsinogcn (AGT), angiotensin converting enzyme (ACE), atrial natri- 
urctic peptide (ANP), a/|3myosin heavy chain (MLHC) in rat ventricles. Quan- 
nution of AGT. ACE, ANP, aMHC, pMHC and AT,, respectivcly (normal- 
ized against ciclofilin mRNA). B: effect of rcsistance training on the protein 
expression of ATi and ATj receptor in rat ventricles. Top blor. quantitation of 
ATi and AT 2 protein expression, respectively (normalized against GAPDH). 
Bottom blot: representative Western blot of ATi and ATi. C: ANG II peptide 
coxentration in the hcart analyzed by Western blotting (left) and immunore- 
Kttvc (ríght). Data are reported as means ± SE of 6 animais each group. < 
0.05 vs. CO groups.

ical stretch did not activatc intraccllular AT| receptor-depen- 
dent pathway, which also demonstrated that even if the cells 
had released ANG 11, it would not bc capablc of activating AT| 
receptors. In the present study, we did not observe any altcr- 
ation in local cardiac ANG 11 conccntration after resistance 
training, which is in agreement with the lack of alteration in 
ACE and renin activity and decreascd AGT gene expression 
(P = 0.066). Interestingly, in a very recent study, Xiao et al. 
(33) observed that mice expressing ACE only in the heart 
showed local heart ANG 11 conccntration twice that of wild- 
type mice but that cardiac hypertrophy induced by aortic 
banding did not differ between the genotypes. Altogether, these 
íindings and the ones of the present study suggest that it is very 
unlikely that ANG 11 plays a role in the cardiac hypertrophy 
after resistance training.

Our íindings might be explained by recent studies suggcsting 
that mechanical load can directly activate the ATi receptor 
even in the absence of ANG 11. A number of studies have 
addressed the role of the AT| receptor in cardiac hypertrophy, 
using genetically modified mice models overexpressing AT| 
receptor in the heart (14, 26, 32). Van Kats et al. (30) used 
transgenic mice that had cardiac leveis of ANG 11 20- to 
50-fold greater than those seen in control groups with no 
detectable increase in circulating ANG 11. These transgenic 
mice showed no evidence of cardiac hypertrophy at 3 mo of 
age. In the same study, using another type of transgenic mice 
±at overexpressed a degradation-resistant form of ANG 11, the 
hormone leveis reached 100 times, the normal leveis and began 
to spill into the circulation. In spite of this, the animais again 
did not developed cardiac hypertrophy, which was only ob
served when the blood pressure began to increase in response 
to the increased circulating ANG 11. Recent results by Crowlcy 
et al. (7) have demonstrated that cardiac remodeling correlates 
with increases in blood pressure and that in the absence of an 
increase in blood pressure, hcarts did not undergo remodeling 
even under ANG 11 administration for 4 wk. These studies 
suggest different mechanisms for pressure-medialed and ANG 
U-mediated effects through AT| in vivo.

Frank et al, in 2008 (13), demonstrated that a stretch-specific 
gene program exists and is mediated, at least in part, by the 
ATi receptor, but that is different from that induced by phar- 
macological intervention, such as phenylephrine, endothelin, 
or even ANG 11 induetion. Earlier, Malhotra et al. (22) had 
already described that mechanical stretch and ANG 11 differ- 
entially regulate the RAS in cardiac myocytes in vitro. These 
differences in the intracellular program induced by stretch or 
by ANG 11 might be due to the fact that the AT| receptor does 
not only couple to the G protein family, but also to unconven- 
tional intracellular signaling, such as JAK2-STAT|/2 and 
ATIR-associated proteins. These different effects mediated by 
pressure and ANG 11 may have important clinicai implications 
since they imply that the RAS may be important in conditions 
that ATi receptor leveis are increased.

In concert with the íindings described above, our results 
demonstrated that although resistance training did not signifi- 
cantly modify ANG 11 concentration, protein and mRNA 
expression of ATi receptor increased. Furthermore, when the 
ATj receptor was blocked, but not with systemic RAS inhibi- 
tion, cardiac hypertrophy was prevented, suggesting a key role 
to the local RAS in this adaptation. The cardiac hypertrophy 
observed in the present study might be explained by lhe
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ABSTRACT

The angiotensin II type I receptor (AT1R) receptor has an important participation in

the development of the cardiac hypertrophy. Previously, we showed that AT1 receptor

participates in the cardiac hypertrophy induced by resistance training in rats (2). Here,

we studied AT 1 receptor signaling pathways related to the cardiac hypertrophy in rats

submitted to a session of strength exercise. Male Wistar rats were divided into six

groups: control (CO; n=6); control treated with losartan (CO Los; n=6); exercised and

killed 5 minutes after exercise (Ex 5; n=6); treated with losartan, exercised and killed

5 minutes after the exercise (Ex Los 5; n=6); exercised and killed 30 minutes after

exercise (Ex 30; n=6) and treated with losartan, exercised and killed 30 minutes after

training (Ex Los 30; n=6). The results show that phosphorylation of AKT in Ex 5 and

to the group CO. However, only in the Ex 30 group, phosphorylation of mTOR and

0.05) and 59% (P

to CO. Furthermore, these effects were blocked by losartan treatment in groups Ex

proteins were

not different between the groups. These results, together with ours previous data

show that the AT1R receptor has a role in the activation of AKT/mTOR pathway and

ERK 1/2 after a session of strength exercise.

Keywords

AT1 receptor; cardiac hypertrophy; resistance training

Ex 30 groups increased 63% (P <

ERK 1/2 was increased 65% (P < < 0.05), respectively, compared

Los 5 and Ex Los 30. However, activation of JNK1/2, p38 and p70S6K

0.05) and 62% (P < 0.05), respectively, compared
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INTRODUCTION

Myocardial hypertrophy is an adaptative response of the heart to increased

work load that involves enhanced protein synthesis and an increase in size of

individual cardiomyocytes (16). Pathological and physiological cardiac hypertrophies

can be induced by a variety of factors such as mechanical stress and neurohumoral

factors, functionally different, and are associated with distinct structural and molecular

phenotypes (7, 9, 26).

Angiotensin II (Ang II) or mechanical stress activates a wide spectrum of

signaling responses via the angiotensin II type I receptor (AT1R) that mediate blood

pressure control, thirst, and sodium balance and diverse pathological actions in

cardiovascular, renal, and other cells Systems (17). Evidences suggests that AT1R

plays an important role in the development of cardiac hypertrophy in pathological

conditions such as hypertension or after myocardial infarction maladaptive cardiac

hypertrophy result in tíssue fibrosis and it is associated with a high risk of mortality

due to heart failure and arrhythmia (23, 37).

It is generally accepted that activation of G protein-coupled receptors as the

AT1R pathway are necessary for inducing pathological hypertrophy, whereas

receptor of tirosin kinase coupled to the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-Akt-

mTor pathway has been associated with physiological growth of the heart in aerobic

training by volume overload (6, 9, 10, 24). Exercise training, such as strength training,

is a known hypertrophic stimulus for cardiac enlargement due to blood pressure

overload imposed on the heart during exercise training (13, 19). It has been
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recognized that these two types of hemodynamic overload results in distinct

myocardial remodeling.

Previously, Barauna et al. (2) showed, for the first time in the literature, that

local RAS contributes to the development of physiological cardiac hypertrophy in

response to resistance training and that AT1R plays a key role on this adaptation.

AT1R is considered a pleiotropic receptor able to activate specific pathways through

protein Gq/11 or Gi/o and G11/12, and independent of G protein by inducing signaling

pathway in tissues particular (15, 17, 38). Then, our objective was to study the role of

the AT1 receptor in the activation of intracellular signaling pathways PI3K and MAPKs

related to increased protein synthesis in rats submitted to a session of strength

exercise.



4

METHODS

Animais. Thirty-six male Wistar rats (body weight between 250-300g) were randomly

divided into six groups (n = 6 each): control (CO, n = 6), control treated with losartan

(Los CO, n = 6), exercised and killed 5 min after exercise (Exe 5, n = 6), treated with

losartan, exercised and killed 5 min after exercise (Exe 5 Los, n = 6), exercised and

killed 30 min after exercise (Exe 30, n = 6), treat with losartan, exercised and killed 30

min after exercise (Exe 30 Los, n = 6). Losartan (20 mg.kg’1) was administered in the

drinking water at a known dose that blocks the AT 1 receptor but does not decrease

the blood pressure of normotensive rats (23), and the losartan treatment begun one

week before the exercise protocol. Animais were housed in standard cages and food

and water were provided ad libitum. The environmental temperature was kept at 23

±1°C, and a 12:12-h dark-light cycle was maintained throughout the experiment. All

protocols and surgical procedures used were in accordance with the guidelines of the

Brazilian College for Animal Experimentation and were approved by the Ethics

Committee of the Institute of Biomedical Science of the University of São Paulo.

Exercise protocol. Animais were exercised following a model adapted from Tamaki et

al. (36). Rats fitted with canvas jackets were able to regulate the twisting and flexion

of their torsos and were suspended in a standard position on their hind limbs. An

electrical stimulation (20 V, 0.3-s duration, at 3-s intervals) was applied to the rats tail

through a surface electrode. As a result, the rats flexed their legs repeatedly, which

lifted the weight arm of the training apparatus. The trained groups were exercised by

four sets of 12 repetitions with a 90-s rest period between each set. This exercise

regimen was started after 1 wk of adaptation. The last day of adaptation was
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measurement of the maximum weight lifted [one repetition maximum (1RM)] with the

squat-training apparatus, the training load was set at 75% of 1RM. The 1RM was

defined as the minimum load that the rats were unable to jump following electrical

stimulation. Forty-eight hours after the 1RM test the animais performed a session of

strength exercise was done with an overload of 80% of 1 RM. All training sessions

were performed in a dark room. After the session, each animal was anesthetized with

ether and decapitated, the heart removed and the chambers separate in the left

ventricle (LV) and right ventricle (RV) and weighted, however only the LV was placed

in buffer, homogenized and adequately stored in freezer (-20°C) for later analysis.

Western blot analysis. The frozen ventricles were thawed and minced into small

pieces and homogenized in cell lysis buffer containing 100 mM Tris, 50 mM NaCI, 10

inhibitorsmM ofEDTA, mixture1% Triton X-100, and proteasea

[phenylmethanesulfonylfluoride (1mM) o- henanthroline (30 mmol), pepstatin A

(1mM), and 4-(chloromercuribenzoic acid) (1 mmol)] to prevent the in vitro production

and degradation of angiotensin peptides (22). Insoluble heart tissues were removed

by centrifugation at 3,000 g, 4°C, 10 min. Samples were loaded and subjected to

SDS-PAGE in 10% polyacrylamide gels. After electrophoresis, proteins were

electrotransferred to nitrocellulose membrane (Amersham Biosciences; Piscataway,

NJ). Equal loading of samples (60 g) and even transfer efficiency were monitored with

the use of 0.5% Ponceau S staining of the blot membrane. The blot membrane was

then incubated in a blocking buffer (5% nonfat dry milk, 10 mM Tris HCI, pH 7.6, 150

mM NaCI, and 0.1% Tween 20) for 2 h at room temperatura and then probed with a

andpolyclonal antibody directed against total AKT, mTOR, ERK, P38, JNK, P70S6k
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chemiluminescence reagents (Amersham Biosciences; Piscataway, NJ) were used to

visualize the autoradiogram, which was later exposed to photographic film. The film

was developed, and the bands were analyzed using Scion Image software (Scion

based on NIH image). Total protein expression was used to normalize the results.

)

(1:1000; Abcam) at room temperature. Binding of the primary antibody was detected

theirs phosphorylated proteins (p-AKT, p-mTOR, p-ERK, p-P38, p-JNK, p-P70S6k

with the use of peroxidase-conjugated secondary antibodies, and enhanced
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STATISTICAL ANALYSIS

The comparison between groups was made by two-way ANOVA, post hoc test

of Duncan was used for comparison between mean when significant changes were

resuits are presented as mean ± standard deviation (SD).

observed with ANOVA. P values < 0.05 were accepted as statistically significant. All
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RESULTS

Body weight. There was no difference in body weight between the groups (Table 1).

Maximal strength. 1RM was similar among all groups before the exercise protocol.

Analyzing the 1RM load normalized by body weight, it was found that animais raised

about three times their body weight and no difference was found among the groups

(Table 1).

Cardiac weight. There were no changes in the ratio of LV weight and body weight

among the groups (Table 1).

TABLE1

Figure 1 shows the western blot results of the AKT(Ser473) protein and the AKTíSer473)

phosphorylation in rat LV. In the groups Exe 5 and Exe 30 the phosphorylation of AKT

protein increase 46% and 47% respectively, when compared to control group. The

effect was blocked by losartan in the group Exe 5 los (61%) and Exe 30 los (79%).

These results show that the AT1R receptor plays an important role in the activation of

0.05). The protein

mTOR, which is a target protein AKT phosphorylation was increased 65% in group

Exe 30 when compared with to control group. Although, the difference was observed

only in the phosphorylation of mTOR between group Exe 30 and group Exe Los 30

(68%), these results indicate that the AT1R receptor plays an important role in the

activation of the AKT-mTOR pathway after a session of strength exercise (Fig. 1-C

and D, P < 0.05). Phosphorylation of mTOR did not occur in group Exe 5 as it did for

AKT after a session of strength exercise (Fig. 1-A and B, P <
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the AKT. This was probably because 5 min might be a short time for its activation. For

protein phosphorylation was not different in any groups compared to

FIGURE 1

Figure 2 shows the western blot results of the protein phosphorylation of ERK 1/2,

P38 and JNK in rat LV. The protein phosphorylation ERK 1/2 was increased 59%,

only in the group Exe 30 when compared with the control group and it was blocked

66% in this group compared with the group Los Exe 30, indicating that the AT1R

receptor plays an important role in the activation of the ERK 1/2 after a session of

strength exercise (Fig. 2-A and B, P < 0.05)._For the P38 and JNK protein

phosphorylation was not difference in groups compared to control (Fig. 2- C,D,E and

FIGURE 2

the p70S6K

F, respectively , P < 0.05).

control (Fig. 1-E and F, P < 0.05).
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DISCUSSION

In this study, we investigated the involvement of AT1R in intracellular signaling

induced by a session of strength exercise. The increased cardiac workload during the

sessions of strength exercise is a good in vivo model for studying pressure overload

on activation of intracellular signaling pathways responsible for changes in the

cardiomyocytes (25, 30, 34). The results show that a session of strength exercise was

able to induce the activation of the AKT-mTOR and ERK 1/2 in the heart through

AT1R.

In a recent experimental study on strength training, the AT1 receptor blockade

prevented the CH development suggesting the involvement of AT1 receptor in

intracellular signaling associated with physiological CH induced by resistance training.

In that study, there was no change in the Ang II concentration, angiotensin-

converting enzyme I and plasma renin activities and it was observed reduction of

AGT expression in the heart, suggesting that participation of the AT1R in the

activation of intracellular pathways by mechanical stretching (2). Similar results were

found with swimming training that showed inhibition of cardiac hypertrophy in animais

treated with losartan (33).

The presence of Ang II is a point that can differentiate the activation of

intracellular pathways through the AT1 receptor. Zou et al. (40) found that the AT1

receptor acts as a mechanical sensor, activating the hypertrophic signaling pathways

when submitted mechanical stretch in cultured cardiomyocytes in the absence of Ang

II and this activation occurred with lower participation in G protein activation and

i
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greater activation via Jak2. Interestingly, Frank et al. (14) found that the AT1 receptor

activated by mechanical stretching was responsible for the activation of genes

involved with cardioprotection in cardiomyocytes culture and that this has occurred,

probably by the ability of AT 1 receptors to activate pathways that are independent of

G protein. While Ang II has been shown to activate pathways through the G protein

and promote the development of CH in pathological models such as the work of

Wettschureck et al. (38), the authors showed that knockout animais for protein

Gq/G11 does not develop HC, after the animais have been submitted to pressure

overload by constricting the transverse aortic. Moreover, Mende et al. (29) showed

that chronic activation of protein Gq/G11 was sufficient to promote the development

of CH pathology. However, the activation of G protein does not seem to be

paramount to occur CH, as shown by Zhai et al. (39). That work showed in animais

that overexpress the AT1 receptor and that had deletion of G protein, a high degree

of CH with the participation of AT1 receptor that in this case occurred by activation of

pathways that are independent of G protein, as example, the pathway of Jak2/STAT2

(17).The authors also observed a reduction in fibrosis and apoptosis in animais heart

supporting the data that the AT 1 receptor can activate pathways independent of G

protein, such as in exercise situations and promote the physiological adaptations

observed in this training model.

Hormones involved in the increase in protein synthesis and hypertrophy of

cardiomyocytes, as IGF-1 are increased in elite athletes (32) and trained rats (35).

This increase in production of IGF-1 cardiac with physical training is associated with

the physiological development of CH. Knockout animais for the receptor of IGF-1,
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when submitted to swimming training confirmed the involvement of the receptor IGF-

1R in physiological CH (21). Activation of IGF-1 receptor is associated with the

pathway of PI3K-AKT-mTOR, as seen in studies using animais that do not express

the p110a subunit of PI3K, or animais with gene inactivation for AKT, which had no

CH when submitted to aerobic training (11)._Although, this approach has been

suggested to induce physiological CH in animais after training protocol, swimming

and treadmill_at moderate intensity or protocol of high intensity interval physical

training (11, 20, 28), an unexpected increase was observed in phosphorylation of

AKT in the trained animais with inactivation of the receptor IGF-1R, suggesting

another pathway for activation of AKT with physical training, which does not depend

on the receptor IGF-1R.

Interestingly, in our work, we showed that the AT1 receptor is participating in

the activation of AKT, with a session of strength exercise in an animal model. While

the AT1 receptor participates in the activation of cell signaling pathways involved in

the development of pathological CH (12), we have shown that this receptor also

activates the AKT-mTOR, characteristic of the physiological development of CH.

participates

in the development of physiological cardiac hypertrophy with physical training

pathway PI3K-AKT-mTOR, our objective was to determine whether there was an

increase in phosphorylation of this protein, that is directly involved with increased

protein synthesis in the cell, with the participation of AT1 receptor pathway AKT-

mTOR (27). Previously, using this same of strength training our group had shown the

development of concentric physiological cardiac hypertrophy with no dysfunction or

Although published data are not yet clear in showing the pathway P70S6K
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reduction of the ventricular cavity, without changing the expression of two important

markers of pathological cardiac hypertrophy such as ANP (atrial natriuretic peptide)

and aMHC (a-myosin heavy Chain) to-pMHC ratio (1-3).

A study of animais submitted to an exercise protocol twice per week on a

treadmill found increased phosphorylation of ERK 1/2, and these animais did not

develop CH (31). On the other hand, in animais that already had CH when subjected

to swimming training, there was no increase in phosphorylation of ERK 1/2 (28). In an

elegant study to investigate the activation of MAPKs in the animais heart, it was found

that protein phosphorylation ERK1/2 in response to exercise occurred immediately

after a session of aerobic exercise, though this acute effect on the activation of this

protein decreases gradually with training. These findings were observed in animais

trained for eight weeks, when submitted to 30 minutes of exercise, which showed

increased leveis of phosphorylation of ERK 1/2 while animais that were submitted to

twelve weeks of training and CH had increased leveis of phosphorylation of ERK 1/2,

after the protocol of 30 minutes of aerobic exercise (18).The data from our study

Show that activation of this protein occurred 30 minutes after the exercise protocol

and the response of this protein to the strength of exercise was similar to those

promoted by physical exercise aerobic. Classically, the activation of MAPKs occurs

via Gq protein after stimulation of receptors such as adrenergic, endothelin-1 and AT1

in animais subjected to pressure overload model (5, 8). With the strength exercise,

we found that the increase in phosphorylation of ERK 1/2 occurred through the AT1

receptor with a session of strength exercise, but we do not know what signaling

pathway the AT1 receptor is activating the ERK1/2. Thus, our model is an interesting

1
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model to understand how it is being activated and regulated the gene expression of

ERK 1/2, in physiological context of development of CH.

Activation of JNK and P38 in animais submitted to physical exercise occurs

with the peak of phosphorylation about 30 minutes after the exercise session in

sedentary animais (18). Our study demonstrated that the phosphorylation of JNK and

p38 did not increase after 5 and 30 minutes of exercise, this might have occurred

probably due to the intensity of exercise, as it has been demonstrated that using the

activation of these proteins is directly proportional to the intensity of running exercise

(4).The fact of the JNK and p38 were not phosphorylated at the expected time of 30

minutes after exercise protocol used in this work with high intensity 80% 1RM, may

be a factor to differentiate the changes promoted by exercise of power adjustments

promoted by aerobic and strength exercise on the heart.

Different studies have addressed the activation of protein PI3K-AKT-mTOR,

comparing models of blood pressure overload by constricting the transverse aortic

with the effect of aerobic training in experimental animais, which causes a volume

overload in the heart. We believe that a model of strength training that promotes a

physiological pressure overload appears to be the best comparison to the pressure

overload imposed by constricting the transverse aortic in the heart and it is better

suited for studying the signals responsible for morphologic features of the stimulus on

blood pressure is physiological or pathological.
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Figure legends

Legend 2

Legend 2

Table legend

Exe 30 losEx 5 Exe 5 los Exe 30Con Con los

4,49±0,17

Data are reported as means ± SD of 6 animal in each group. 1RM, 1 repitition maximum; LV, left ventriculo 
CO, conlrol; CO Los, control treated with losartan; Exe 5, exercised and killed 5 min after exercise; Exe 5 
los, treated with losartan, exercised and killed 5 min after exercise; Exe, exercised and killed 30 min after 
exercise; Exe 30 los, treat with losartan, exercised and killed 30 min after exercise.

BW (g)

LV/BW(mg/g)

IRM(g) 

1RM /BW(g/g)

273,3±3,1 

2,04±0,02 

1212,5±46 

4,4±0,l

275,1±4,5 

2,05±0,04 

1208,3±51 

4,39±0,16

2753±3,6 

2,04±0,03 

1216,6±66

4,41±0,21

272,6±4,9

2,06±0,05

1225±44

2743±3,6 

2,05±0,04 

1220,3±60 

4,44±0,20

277,3±3,9

2,03±0,03

1208,3±43

4,35±0,16

Figure 1 A.C.E Bottom Blot: representative Western Blot of protein total and 
phosphorylate. B.D.F Effect of a session of strength exercise on phosphorylation of 
AKT(Sen3), mTor and P70S6k in rat left ventricles (normalized against protein total). 
Data are reported as means ± SE of 6 animais each group.*P < 0.05 vs. groups cont 
ou con los. #P < 0,05 vs. groups Exe 5 ou Exe 30 Los.

Figure 2 A.C.E Bottom Blot: representative Western Blot of protein total and 
phosphorylate. B.D.F Effect of a session of strength exercise on phosphorylation of 
ERK 1/2, P38 and JNK in rat left ventricles (normalized against protein total). Data 
are reported as means ± SE of 6 animais each group.*P < 0.05 vs. groups cont ou 
con los. #P < 0,05 vs. groups Exe 5 ou Exe 30 Los.

Table 1. Body weight, repetition maximum., left ventriculo and repetition maximum normalized forthe bodyweight
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Experimental Groups

Male Wistar rate (8-12 wk old; weighing 180-250 g; n = 56) were 
used. AI1 protocois and surgical proccdures were in accordance with 
the guidelines of the Brazilian College for Animal Experimentation 
(COBEA) and were approved by the Ethics Committee of the Med
icine Faculty of the University of São Paulo. The rats were divided 
randomly into four groups, each with 14 rats: control (C), steroid (S), 
trained (T), and trained+steroid (T+S). Each group was subdivided 
into two groups: one for hemodynamic, biochemical, and molecular 
studies, and the other for morphological and histological studies. For 
pharmacological treatment, a new group was divided randomly in four 
groups, each with six rate: S, S treated with losartan [angiotensin lypc 
1 (ATi)-receptor blocker, 20 mg-kg“‘•day-1 as drinking water] 
(SL), T, and T+S treated with losartan (T+SL). The animais were 
housed in standard cages and separated into groups (sedentary and 
trained). Food and water were provided ad libitum. Room temperature 
was kept at 23 ± 1°C. A 12:12-h light-dark cycle was maintained 
throughout the experiment. The rats were identified and weighcd 
weekly. They were treated with the AS nandrolone decanoate (Deca- 
durabolin; Organon, Roseland, NJ) administered subcutaneously 
twice a week, in a dosage of 5 mg/kg per injection, equaling 10 
mg-kg_|-wk_|.

aabouc steroids (AS) are synthetic derivatives of testosterone 
ised in lherapeutie dosages in medicai pracüce (2). In addition, 
úgh doses of AS have been used by athletes to improve 
àysical performance (14). In athletes, AS increases protein 
nabolism and, consequently, strength, potency, and muscle 
aiss (14,38). However, high doses of AS have adverse effects 
o lhe hepatie, cndocrine, and cardiovascular systems. In the 
ardiovascular system, AS promotes myocardial structural 
hanges (18, 33, 38). Previous studies suggest thal high doses

uiabolic steroids induce cardiac renin-angiotensin system and impair 
beneficiai effects of aerobic training in rats

of AS associated with exercise training result in impaired lipid 
and lipoprotein metabolism, increascd atherosclerosis, abnor- 
mal blood coagulation (13, 32), moderate cardiac hypertrophy 
with inadequate cardiac capillarization (39), increase in arterial 
blood pressure (26), apoptotic cell death of ventricular myo- 
cytes in vitro (46), and reduetion in cardiac contractility in 
animais (27,41) and athletes (42). However, lhe nature and the 
molecular mechanisms of these processes involving cardiac 
hypertrophy remain poorly understood.

A possible modulating mechanism for this hypertrophy is 
higher activity of the systemic renin-angiotensin system 
(RAS), which plays a role in regulating cardiac growth. It is 
well known that, in both humans and animais, RAS is of 
primary regulatory importance for the remodeling of cardiac 
extracellular matrix (7).

We investigated 7) the effects of AS administraíion associ
ated with or without swimming in the cardiac remodeling 
process and in cardiac function in rats; and 2) the possible 
mediation of local RAS activity on cardiac remodeling pro- 
moted by AS administration in swimming-trained rats.

Am J Physiol Heart Circ Physiol 293: H3575-H3583. 2007. 
First publishcd Scptcmbcr 28, 2007; doi:10.1152/ajphcart.O1251.2006.
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R>ocha FL, Carmo EC, Roque FR, Hashimoto NY, Rossoni LV, 
riram C, Anéas I, Negrão CE, Krieger JE, Oliveira EM. Anabolic 
-wids induce cardiac renin-angiotensin system and impair the ben- 
Scial effects of aerobic training in rats. Am J Physiol Heart Circ 
'kysiol 293: H3575-H3583, 2007. First published September 28, 
C07; doi:10.1152/ajpheart.01251.2006.—We evaluated the effects 
I swimming and anabolic steroids (AS) on ventricular function, 
olligen synthesis, and the local renin-angiotensin system in rats.

Wistar rats were randomized into control (C), steroid (S; nandro- 
:ce decanoate; 5 mg/kg sc, 2X/wk), steroid + losartan (SL; 20 

’-day_|), trained (T), trained + steroid (T+S), and trained + 
2roid + losartan (T+SL; n = 14/group) groups. Swimming was 
erfionned 5 times/wk for 10 wk. Serum testosterone increased in S 
ad T+S. Resting heart rate was lower in T and T+S. Percent change 
i left ventricular (LV) weight-to-body weight ratio increased in S, T, 
-d T+S. LV systolic pressure declined in S and T+S. LV contrac- 
Ity increased in T (P < 0.05). LV relaxation increased in T (P < 
'050- It was significantly lower in T+S compared with C. Collagen 
ohimelric fraction (CVF) and hydroxyproline were higher in S and 
+S than in C and T (P < 0.05), and the CVF and LV hypertrophy 
‘era prevented by losartan treatment. LV-ANG I-converting enzyme 
ttiwity increased (28%) in the S group (33%), and type III collagen 
)DUhesis increased (56%) in T+S but nol in T group. A positive 
crrelation existed between LV-ANG I-converting enzyme activity 
cd collagen type III expression (r2 = 0.88; P < 0.05, for all groups). 
íle ANG II and angiotensin type la receptor expression increased in 
he .S and T+S groups but nol in T group. Supraphysiological doses 
)f AS cxaccrbated the cardiac hypertrophy in exercise-trained rate, 
-irrcisc training associated with AS induces maladaptive remodeling 
cd furthcr deterioration in cardiac performance. Exercise training 
ssociated with AS causes loss of the beneficiai effects in LV function 
sdoced by exercising. These resulte suggest that aerobic exercise plus 
IS increases cardiac collagen content associated with activation of 
be local renin-angiotensin system.

<rdiac hypertrophy; collagen; renin-angiotensin system; ventricular 
inwtion
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ionun and Tissues Samples
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Table 1. Body weight, heart weight, intraperitoneal fat, heart weight-to-body weight ratio, and myocyte diameter 
in unlrained and trained rats, with and without anabolic steroids

At lhe end of lhe experimental period, animais were killed, without 
[rior aneslhesia, by decapitation. Their blood was collected without 
u anticoagulant for angiotensin I (ANG I)-converting enzyme (ACE) 
tisay. To determine plasma renin activity (PRA), the first 3 ml of 
trwnk blood (a mixture of venous and arterial blood) were rapidly

6
7
6
7

collected into chillcd glass tubes containing a mixture of potassium 
EDTA (25 mM), n-phenanthrolene (0.44 mM), pepstatin A (0.12 
mM), and 4-(chloromercuribcnzoic acid; 1 mM). This mixture of 
protease inhibitors preventcd lhe in vitro production and degradation 
of angiotensin peptidcs (25). The blood was centrifugcd, and lhe 
plasma and se rum were separated and stored at — 20°C. In addition, 
tissues were harvcsted, and the heart was weighed and stored at 
—80°C until biochcmical and molecular analysis. The intraperitoneal 
fat was weighed and normalized by total BW of the animal.

Biochemical and Molecular Analysis

Hydroxyproline determinai ion. LV collagen was quantified from 
the hydroxyproline concentration by using a modified method, as 
described previously (3). All tissue samples (approximatc 100 mg wet 
wt) were taken from the same arca of the LV wall.

The tissues were hydrolyzcd in 1 ml of 8 N HC1 at 115°C for 18 h 
under vacuum. Hydrolysis samples were filtered and vacuum dried. 
Oxidant (chloramine T; 0.5 ml) was added, vortexed, and allowed to
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Cardiac Morphological and Morphometric Analysis

To measure cardiac mass, the heart was removed from the thoracic 
cavity and dissected to separate the LV. To measure cardiac mass, the 
LV was dissected corresponding to the remaining tissue upon removal 
of atria and the free wall of the right ventricle. The interventricular 
septum remained as part of the LV. To evaluate cardiac hypertrophy, 
the heart (left and right ventricle) weight (HW) was normalized by 
total BW of the animal (HW/BW in mg/g).

For morphometric analysis, another group of animais was trained. 
After blood was collected, the chest was opened, and the hearts were 
stopped at diastole by perfusion with 14 mM KC1. After the heart was 
weighed, the LV was fixed in 6% formaldehyde and embedded in 
paraffin, cut into 5-p.m sections at the levei of the papillary muscle, 
and subsequently stained with hematoxylin and eosin for the visual- 
ization of cellular stnictures. Two randomly selected sections from 
each animal were visualized by light microscopy using an oil immer- 
sion objective with a calibrated magnification (X400). Myocytes with 
visible nuclei and intact cellular membranas were chosen for diameter 
determination. The width of individually isolated cardiomyocytes 
displayed on a viewing screen was manually traced, across the middle 
of the nuclei, with a digitizing pad, and determined by a computer- 
assisted image analysis system (Quantimet 520; Cambridge Instru
ments, Woburn, MA). For each animal, —20 visual fields were 
analyzed.

Myocardial interslitial collagen volumetric fraction (CVF) was 
determined using direct and polarized light of the Picrosirius red 
prepared tissues, as reported previously (23). In brief, 20 fields were 
selected from sections placcd in a projection microscope (X200), and 
interstitial collagen was determined by a computer-assisted image 
analysis system (Quantimet 520; Cambridge Instruments). CVF was 
calculated as the sum of all connective tissue areas divided by the sum 
of all muscle areas in all fields. Perivascular and patch cardiac 
(reparative fibrosis) were specifically excluded from this determina- 
tion.

HW/BW, mg/g

25 ±0.1
2.7*0.1*
2.9 ±0.2*
3.1 ±0.1*+

After BW, g

396 ±26
354 ±26
351 ±21
321 ±22*

Intraperitoneal Fat, mg

2.6 ±0.8
1.2 ±0.7*
1.2 ±05*
0.7 ±0.2*

HW, g

1.00 ±0.03
0.96 ±0.1
1.01 ±0.1
0.99 ±0.1

Beforc BW, g

240 ±26 
235±19 
238± 18
235 ±20

Ventricular function. Rats were anesthetized with ketamine-xyla- 
ãw-acepromazine (0.7:0.2:0.1 vol/vol/vol, 0.04 ml/kg im) and al- 
k>\ued to breathe room air spontaneously. A polyethylene catheter 
(PE-50, 8 cm, filled with heparinized saline) was introduced through 
èe right carotid artery into the left ventricle (LV). During this 
frocedure, arterial blood pressure and LV systolic and diastolic 
[ressures and their first time derivatives (positive and negative, 
sLumum dP/dr and minimum dP/dr, respectively) were recorded. For 
each rat, the initial and LV end-diastolic pressure were determined. 
Arterial and ventricular pressures were recorded continuously (Gould 
StaJham P23XL transducer, Oxnard, CA) in an eight-channel recorder 
Gould, model 5900, Oxnard, CA). Heart rate (HR) and dP/dr were 

ueLermined by a biotechnician, triggered by pulse pressure, and 
recorded simultaneously with the other variables.

Anerial blood pressure and HR. Twenty-four hours after the last 
training session, the rats were anesthetized (ketamine 90 mg/kg and 
lyüazine 10 mg/kg, intraperitoneally), and a catheter (PE-50) was 
inserted into the carotid artery, for direct measurement of arterial 
blood pressure and HR. The catheter was heparinized and filled with 
saline, and the externai extremity was occluded. The catheter was 
placed subcutaneously and pulled out at the animal’s back to facilitate 
úe handling of awake animais.

For the arterial blood pressure register, animais were individually 
□ainlained in cages for at least 24 h before the experimental proce- 
pres. Forty-eight hours after the last training session, the arterial 
blood pressure was recorded for 30 min in quiet, conscious, unre- 
snained rats. The catheter was connected to a polyethylene tube 
(PE-100), and this to a pressure transducer (P23Db; Gould-Statham, 
Oxnard, CA) connected to an amplifier (General Purpose Amplifier- 
Siemlech). The arterial pressure was conveyed to an analog-digital 
sjslem (Slemtech, Klamath Lake, OR), registered in real time in a 
cicrocomputer with a CODAS System and analyzed through a 
Windows-compatible system, with a sampling frequency of 1,000 
HzJchannel. Through this program, the values of systolic blood 
pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), and mean blood 
[ressure (MBP) were obtained beat to beat.

Tnaining Protocol

The swimming training was performed as described previously 
.31). The physical training was execuled five times a weck in a 
p»i mming system with warm water at 30-32°C, for 60 min, for 10 
|-k. with a gradual increase of work load [tail weight — %body weight 
I.BW)} until it reached 5% of BW. This protocol is defincd as a 
jbw intensity, long training period, effective for promotion of cardio- 
viscular adaptations and increase in muscle oxidative capacily (1).

Hanodynamic Measurements

Myocyte Diameter, p.m

6.7 ±0.2
6.9 ±0.3
7.6±03*$
7.6±0.6*+

Values are means ± SD; n, no of rats. BW, body weight; HW, heart weight; HW/BW, ratio of HW by BW. Significam diffcrence vs. *control, ttrained + 
«rroid, and +steroid: P < 0.05.
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The protein was analyzed by the colorimetric method in a spectro- 
>hotometer, with albumin as the standard (BSA, 1 m/ml) (5).

rcaction was i
SYBRgreen fluoresccnt dye, according to a protocol providcd by the

monitorcd by measuring the increase in fluoresccnce causcd by the 
SYBRgreen binding to doublc-stranded DNA at each annealing phasc. 
A dissociation curve was generated at the end of the reaction to verify 
that a single produet was amplificd. Each heart samplc was analyzed 
in triplicate. Relative quantities of target gene expnessions of C rats vs.

T+S, trained and steroid; SL, steroid losartan treated; T+SL, trained plus 
steroid losartan treated. A: BW during the weeks of swimming training. 
‘Significam difference vs. C group, P < 0.05. B: LV wcight nonnalized by 
total BW change (%change LV/BW; mg/g). Significam difference vs. 
*C group, and #S and T groups: P < 0.05. C: LV weight nonnalized by total 
BW of S, SL, T+S, and T+SL groups (%change LV/BW; mg/g). LV weight 
nonnalized by total BW change of S and T+S was obtained compared with C 
group. *Significant difference vs. S and T+S groups, P < 0.05. Values are 
means ± SE.
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The PRA was measured by angiotensin radioimmunoassay, using a 
xmmercial kit (REN-CT2, CIS Bio International, Gif-sur-Yvette, 
■rance). This assay permits direct measurement of PRA. Results were 
paintified in a gamma counter, and the enzyme activity was expressed 
is nanograms of ANG I per milliliter per hour (nanograms per 
zifliliter per hour of ANG I).

Tes tosterone Measurement

The testosterone was detennined by radioimmunoassay in plasma 
tsing the COAT-A-COAT Total Testosterone from Diagnostic Prod- 
nds (human) kit (Los Angeles, CA).

n/LVA Quantitation Using Real-Time PCR

The relative gene expression of collagen types I and III, enzyme- 
rouverting ANG I, and ATia- and AT2-receptors were analyzed by 
rsiD-time PCR.

RN A extraction and cDNA synthesis. Frozen tissue samples (150- 
200 mg) were homogenized in guanidinium thiocyanate solution (4 
□o-l/l), and RN A was isolated according to the method described 
peviously (12). Samples were quantified spectrophotometrically at 
260 nm and checked for integrity by EtBr-agarose gel electrophoresis. 
RN1A were primed with 0.5 p-g/ptl oligo(dT) (12-18 bp) (Invitrogen 
Life Technologies, Strathclyde, UK) to generate the first strand of 
DMA. Reverse transcription (RT) was performed using SuperScript II 
Renerse Transcriptase (Invitrogen Life Technologies).

Real-time PCR. Primers were designed using Primer 3 software 
ftutpV/frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). DNA se- 
çseoce was obtained from GenBank, and primers were made in 
vparate exons to distinguish by size PCR produets derived from 
cDNA from those derived from genomic DNA conlaminants. The 
oRNA expression of RAS components and type I/in collagen were 
i-sesscd by oligonucleotides primers as follows: for ACE, 5'-CAg 
zAA CgTggA ACT Tgg A-3' and 5'-CTT TgA Cgg AAg CAT CAC 
C-3'; for COLlal, 5'-Ag A gAg CAT gAC Cg A Tgg A-3' and 5'-gAg 
gn gCC AgT CTg TTg g-3'; for COL3al, 5'-AAg gTC CAC gAg 
gT;g ACA A-3' and 5'-Agg gCC Tgg ACT ACC AAC T-3'; for ATla,

S SL T+S T+SL
Fig. 1. Effect of anabolic steroids, swimming training, and swimming training 
associatcd with anabolic steroids on body weight (BW) and left ventricular 

5'-CAC AACCCT CCC AgA AAg Tg-3' and 5'-Agg gCC ATT TTg (LV) hypertrophy. Groups are as follows: C, control; S, steroid; T, trained; 
ITT TTC Tg-3'; for AT2, 5'-gCT ggg ATT gCC TTA ATg A-3'and ” ‘ ° J ’’ '
5-CTTggTCACA ggg TAA TTC Tg-3'. Real-time quantification of 
the target genes was performed with a SYBRgreen PCR Master Mix, 
(Applied Biosystem, PE, Foster City, CA) using ABI PRISM 7700 
Soquencc Dctcction System (Applied Biosystem). The expression of 
qtlophilin A (5'-AAT gCT ggA CCA AAC ACA AA-3' and 5'-CCT 
TCT TTC ACC TTC CCA AA-3') was measured as an internai 
comtrol for sample variation in RT reaction. An aliquot of the RT

s
2 350
W)

I
•o 
a

\CE Activity

ACE activity was detennined by a fluorometric assay based on the 
12: of generation of His-Leu by hydrolysis of Hippuryl-His-Leu 
•ibátralc, as previously reported (35).

fro-tein Determination

c
25

♦

A
450

Sá*

Ltnd for 4 min. To this was added 1.0 ml Ehrlich reagent (3 ml of rcaction was used for 50 cyclc PCR amplification in the prescncc of 
hrlich reagent plus 16 ml of isopropanol). The tubes were vortexed SYBRgreen fluoresccnt dye, according to a protocol providcd by the 
x4 min and aftcrwards kcpt at 60°C for 21 min. The intensity of the manufacturer (Applied Biosystems). PCR produet generation was 
oknration was measured at 558 nm after 1 h at room temperatura.
Ijdroxyprolinc contcnt was determined from duplicate samples of 
50 pl using a calibration curve of 0.5-5 pug of 1-hydroxyproline. The 
ati are expressed as milligrams per gram of hydroxyproline. Colla- 
tn mass was calculated by multiplying the amount of hydroxyproline 
77.46(19).

3 4 51 2 10 End
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jirdiac Hypertrophy

The data refemng to BW, intraperitoneal fat, HW, HW/BW, 
xd myocyte diameter are summarized in Table 1. The BW 
wfore swimming training was similar, among all groups. After 
be swimming training protocol, BW decreased significantly in 
ITS group, but not in the C, S, and T groups. The tendency of 
M was to decrease during the weeks of swimming training in 
* a<nd T groups; however, in the T+S group, it decreased 
ãgnificantly compared with that in the C group (Fig. L4). This 
mr wcight gain might be associated with a decrease of 
rtrapcritoneal fat observed in the S, T, and T+S groups (Table 
I). IRegarding the cardiac weight per se, no difference was seen 
üwong groups. The LV weight (LVW) normalized by total BW 
atio, which was used as an index of hypertrophy (%change

5
11
6
8

Hemodynamic Parameters

Blood pressure and HR. Table 2 summarizes SBP, DBP, 
MBP, and HR results. SBP and MBP were not different among 
groups. DBP decreased in T+S but not in C. Exercise training 
significantly decreased resting HR.

LVfunction. Table 3 summarizes the results of LV function. 
LV systolic pressure was significantly higher in C and T than 
in S and T+S. LV end-diastolic pressure was not different 
among the groups, but LV initial diastolic pressure was signif
icantly lower in T than in C. The +dP/dr was significantly 
higher in T than in C, S, and T+S. Similarly, — dP/dí was 
significant lower in S and T+S than in T. it was decreased in 
T+S compared with C.

LVW/BW, mg/g), was significantly higher in S, T, and T+S 
(8, 16, and 24%, respectively) (Fig. 15). Interestingly, the T+S 
group was also increased compared with S and T groups (15 
and 7%, respectively). Losartan treatment prevents the LV 
hypertrophy in S and T+S groups. The LVW normalized by 
total BW ratio, which was used as an index of hypertrophy 
(%change LVW/BW, mg/g), was significantly higher in the S 
and T+S (2.3 ± 0.12 and 2.4 ± 0.13 mg/g) groups compared 
with SL and T+SL (2.0 ± 0.14 and 2.0 ± 0.19 mg/g), 
respectively (Fig. 10. Swimming, regardless of AS treatment, 
significantly increased myocyte diameter, but no significant 
change in myocyte diameter was observed after AS treatment 
(Table 1).
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o sBiochemical and Molecular Analysis

Testosterone measurement. As expected, the chronic AS 
administration causes a significant increase in serum testoster
one concentration (ng/dl) in S (85.3 ± 19.3) and T+S 
(102.6 ± 18.3), but not in C (13.4 ± 6.5) and T (20.5 ± 9.9).

Collagen characteristics. Figure 2A shows representative 
histological sections of myocardium. The top paneis show 
collagen fibers in the LV of the C and T groups. The bottom 
paneis show the cardiac patch (reparative íibrosis), and the 
inset shows collagen fibers in the LV of the S and T+S groups. 
Figure 2B shows the quantitative analysis of collagen fibers in

LVSP, mmHg

127± 10 
116±10* 
130± 10 
111 ±7*

Heart Rate, bcaLs/min SBP, mmHg DBP, mmHg MBP, mmHg

6 328 ±16 116+8 97 ±6 107 ±5
««« 6 318±26 119+2 93 ±4 107 ±3
**d 6 286±15* 118+14 88±10 103±ll

+ steroid 5 268±19*+ 108 ±6 81 ±5* 95 ±5

Values are means ± SD; n, no of animais. SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; MBP, means blood pressure. Significant difference 
<. Ncoatrol and tstcroid: P < 0.05.

LVEDP, mmHg

33±1.3 
25 ± 1.8
3.2±1.0
2.8 ±1.7

xciro!
2FDÍd ]
raimed
ráned + steroid

Values are means ± SD; n, no

wted rats were compared after normal ization to the values of 
jdophilin [change in threshold cycle (ACT)]. Fold change in mRNA 
ipwssion was calculated using the differences in ACt values be- 
•een the two samples (AACt) and the equation 2-AACt . 
Immunohistochemistry. Cardiac samples for ANG II immunohis- 

xhemistry were obtained from C, S, T, and T+S groups. LV 
xtions were deparaffinized in xylene and rehydrated in ethanol. 
Íítrieval of ANG II immunoreactivity was obtained by incubating 
xtions in citrate buffer (0.01 M, pH 6.0) with further heating for 5 
ia in a microwave oven. The presence of ANG II was evaluated in 
V tissuc using anti-ANG II rabbit antiserum (1:400, Península, 
Jelnnont, CA). The antigen was rnarked by fast red dye, and the 
ptcificity of the secondary antibody was established in positive and 
egalive Controls. Images were obtained with a compuler-assisted 
joqphometric System (Leica Quantimet 500, Cambridge, UK). The 
juber of positive signals in cardiomyocyte was evaluated and 
ipressed as cells immunoreactive for ANG II per millimeter squared.

'Oistical Analysis

Results are represented as means ± SD. Statistical analysis was 
aformed using randomized two-way ANO VA, and to evaluate the 
W during the weeks we used two-way ANO VA for repeated mea- 
ses. Tukcy’s post hoc test was used for individual comparisons 
eíween means when a significant change was observed with 
INOVA. P < 0.05 were accepted as statistically significant.

LVTDP, mmHg LVEDP, mmHg +dP/d/, mmHg/s -dP/dr, mmHg/s

-5.6±2.5 3.5 ±1.3 4,780± 924 4,333±785
—7.0±2.8 2.5 ±1.8 4,769± 730 3,794 ±578
-8.9±2.8t 3.2±1.0 6,144±791t 5,123±l,083§
—7.8±1.6 2.8 ±1.7 4.054 ± 653 2,972 ± 63 lt

of animais. LVSP, Icft ventricular systolic pressure; LVIDP, left ventricular initial diastolic pressure; LVEDP, left ventricular 
rd diastolic pressure; +dP/dr, left ventricular contractility; —dP/d/, left ventricular relaxation. Significant difference vs. *control and trained (P < 0.05); 
coíwoI (P < 0.05); +control (P < 0.01), steroid (P < 0.05), and trained + steroid (P < 0.005); §steroid (P < 0.05) and trained + steroid (P < 0.0005).

http://www.ajpheart.org
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Fig. 2. Effects of anabolic steroids, swim- 
ming training. and swimming training asso- 
ciated with anabolic steroids on collagen 
fibers in the myocardium. A: representative 
histological sections of lhe myocardium un- 
der polarizcd lighL Representative section of 
collagen fibers in the LV of C and T groups 
(top) and S and T+S groups (bottom iruett) 
are shown. Bottom: regions with patchcd 
cardiac (reparative fibrosLs) in the LV of the 
S and T+S groups. B: quantitativo analysis 
of collagen fibers in myocardium. *Signifi- 
cant difference vs. C and T groups. P < 0.05. 
C: hydroxyproline concentration in the LV 
of C, S, T, and T+S groups. Significam 
difference vs. #C and T groups, and *T 
group: P < 0.05.

hydroxyproline concentration was increased 59% (92.5 
mg/g HW) in the S group than C (58.2 mg/g HW) group, 
which corresponded to ~8% of the cardiac hypertrophy 
observed in the S group compared with C group. The 
collagen concentration was increased 85% (85.8 mg/g HW) 
in the T+S group than T (46.3 mg/g HW) group, which 
corresponded to ~7% of the cardiac hypertrophy observed 
in the T+S group compared with T group.

Figure 3A shows representative histological sections of myo
cardium from groups treated with AT|-receptor blocker (losar-

w.:

■

myocardium observed in Fig. 2A. The CVF was significantly 
increased in S and T+S compared with C and T groups, but 
not in C and T (1.20 ± 0.23 and 1.25 ± 0.30 vs. 0.84 ± 0.22 
and 0.80 + 0.17 |im/area, respectively; P < 0.05). Hy
droxyproline concentration (Fig. 2Q was significantly 
higher in the S group than in C and T (12.4 ± 2.2 vs. 7.8 ± 
2-5 and 6.2 + 2.5 mg/g, respectively; P < 0.05). In addilion, 
it was increased in T+S compared with the T group but was 
not increased in T (11.5 ±2.8 vs. 6.2 ± 2.5 mg/g, respec
tively; P < 0.05). The collagen concentration calculated by

AJP-Heart Circ Physiol • VOL 293 • DECEMBER 2007 • www.ajpheart.org
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± 0.2 and 1.21 ± 0.13
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B Collagen Volumetric Fraction
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a

a

Fir 3. Effccts of losartan treatment on col- 
teen fibers in the myocardium induced by 
dronic anabolic steroid use. A: representa- 
be histological sections of thc myocardium 
cdkr polarized lighL Reprcsentaüve section 
cí collagen fibers in the LV of S and SL 
érxps (lop paneis), and T+S and T+SL 
sokps (bottom paneis) are shown. B: quanti- 
txnt analysis of collagen fibers in myocar- 
éai of S, SL, T+S, and T+SL groups. 
Resajfts are presented as means ± SD. *Sig- 
úázanl diffcrence vs. S and T+S groups, 
F<0.05.
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was not significantly differentinK The CVF increase was prevented by losartan treatment in 
L and T+SL (0.89 ± 0.07 and 0.92 ± 0.22 jxm/area) groups 
ompared with S and T+S (1.2 ± 0.5 and 1.59 ± 0.38 
tm/area; P < 0.05) groups (Fig. 3B).

Gene expression. Figure 4A shows lhe relativo gene ex- 
ression of collagen types 1 and 111 and AT|a-receptor. 'The 
elaiive gene expression of collagen type 1 was increased in 
+ S group compared with T group (P < 0.076). However, 
he relative gene expression of collagen type 111 was signif- 
cantly increased in T+S group compared with T group, but 
ias not increased in T (0.60 ± 0.17 vs. 0.37 ± 0.01, 
LibiiLrary units; P < 0.05). Moreover, the relative gene 
ipression of AT( a-receptor was significantly increased in S 
irdiT+S (1.59 ± 0.16 vs. 1.61 ± 0.1 arbitrary units; P < 
105) groups compared with C (1.0 ± 0.05 arbitrary units) 
íroup and in T+S group compared with T (0.74 ± 0.05 
sibitrary units; P < 0.05) group. The relative gene expres- 
iion of AT2-receptor was not detected by the methodology 
ised. The relative gene expression of ACE to C, S, T, and 
r+S (1.0 ±0.19, 1.21 ±0.34, 1.18

arbitrary units, respectivcly) 
among the four groups.

Cardiac ACE activity and ANG II quaniification. Figure 4 A 
shows thc LV-ACE activity (Fig. 4B) was significantly 
increased in S and T+S groups compared with C and T 
groups (2.8 ± 0.69 and 2.9 ± 0.4 vs. 2.18 ± 0.49 and 2.1 ± 
0.34 nM His-Leu-min“,-mg_|, respectivcly; P < 0.01). 
The ANG 11 quantification by immunohistochemistry meth
odology was significantly increased in S and T+S groups 
compared with C group (0.0044 ± 0.00043 and 0.0038 ± 
0.00056 vs. 0.0027 ± 0.000135 ANG 11/mm2, respectivcly; 
P < 0.05), and T group (0.0033 ± 0.00047 ANG 11/mm2) 
was not significantly different from thc C group. However, 
the PRA in C, S, T, and T+S (1.55 ± 0.59, 1.59 ± 0.76, 
0.86 ± 0.25, and 1.05 ± 0.38 ng ANG l-ml-,*h-1, respec- 
tively) groups was not significantly different among the four 
groups.

Interestingly, considering the data from all groups, a 
close, positive correlation existed between LV-ACE activ-

http://www.ajphcart.org
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The main findings of Lhe present sludy are as follows. 
J) Swimming training associated with supraphysiological 
doses of AS causes exacerbated cardiac hypertrophy with 
iniersiilial fibrosis. This cardiac hypertrophy is associated with 
lhe: cardiac RAS activation. 2) The improvement in LV func- 
mí) promoled by exercise training is lost by AS treatment.

The present study showed that chronic AS administration 
causes a significant increase in the serum testosterone concen-

AJP-Hean Circ Physiol • vol 293 • DECEMBER 2007 ■ www.ajpheart.org

r2=0.88
P<0.05 
n=2U

0.2 DA 0.6 0.8

mRNA Collagen type III
(Arbitrary Units)

r*S- 4. Effcct of anabolic steroids, swimming training, and swimming training 
is-.x'iated with anabolic steroids on mRNA collagen types I and III, angio- 
ícsin ty{K Ia (ATiJ-receptor, and LV-angiotensin I-converting enzyme 
ACE) activity. A: effects on gene relative expression to collagen types I and 
ÍB and ATi.-rcceptor of C, S, T, and T+S groups. ^Significant difference vs. 
I foc collagen type III (P < 0.05), collagen type I (P = 0.076), and 
ATju+eceptor (P < 0.05). #Significant difference vs. C for ATla-receptor (P < 
3HS). B: effcct on LV-ACE activity (nmol His-Leu-min-l-mg"') of C, S, T, 
tal T+S groups. “P < 0.01 vs. C and T groups. Effects on angiotensin 11 
'ASG II) quantification (ANG II/mm2; n = 4/group) are shown for C, S, T, 
ed T+S groups. *P < 0.05 vs. C group. C: direct correlation between 
LV- ACE activity and gene relative expression to collagen type III (r2 = 0.88; 
f < 0.05). n, No. of animais.
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tration of S and T+S rats. Thcsc results are consistent with 
effects previously describcd in rats that undcrwent chronic AS 
treatment showing serum testosterone concentration higher 
than that in C rats (41).

The reduetion in BW in lhe T+S groups is compatible with 
a reduetion in intraperitoneal fat. These findings may reflect a 
higher body fat metabolism achieved by acrobic training and 
AS administration. A similar observation was describcd in 
previous studies in wbich the excess of androgen caused an 
increase in fat metabolism in adipose tissue (37). Yu-Yahiro 
et al. (45) reported a similar decrease in BW and showed that 
steroid treatment blunted appetite, resulting in less weight gain 
in rats. Beutel et al. (4) showed that chronic treatment with low 
and high doses of steroid decrease the BW of treated animais. 
In contrast, other studies show neither change (30) nor BW 
gain (24).

The resting bradycardia confirms the effectiveness of exer
cise training in this study, as our laboralory reported previously 
(31). In addition, this exercise training adaptation was main- 
tained with AS treatment.

Endurance training is known to cause eccentric cardiac 
hypertrophy in which the adaptive responses are distributed 
across the LV wall. However, many factors influence exercise- 
induced cardiac hypertrophy. Some are the mode, the intensity, 
the duration, and the frequency of the exercise regimen (17). In 
this study, the absolute weight of cardiac mass was not signif- 
icantly different among groups. However, the swimming train
ing protocol was efficient in increasing the HW/BW at 16% 
compared with that in the C group. This index was followed by 
an increase in myocyte diameter of 13% compared with that in 
the C group. This response is typical of aerobic training by 
swimming and has been called physiological cardiac hypertro
phy (17, 22, 31). Moreover, for the physiological cardiac 
hypertrophy, the increase in cardiomyocyte volume results 
from the increase in the amount of contractile protein synthe- 
sis, which results in an increase predominantly in myofibril 
length. An increase in sarcoplasmic reticulum volume and 
mitochondria was observed (44). In this study, cardiac hyper
trophy was followed by beneficiai adjustments in the cardio- 
vascular system, such as resting bradycardia and improvement 
in contractile performance of LV by increasing the positive 
derivative rate of the rise in pressure (+dP/dí). Previous results 
show that this swimming training protocol can increase the 
myosin ATPase activity in LV and increase the percentage of 
V1 isoforms of cardiac myosin, improving the systolic function 
in hypertensive rats (36). Other findings that deserve attention 
are the reduetion of the initial diastolic pressure and the 
increased — dP/dt in the T group. This is an indication that 
lusitropism improved in trained hearls.

Another interesting íinding was the higher cardiac hypertro
phy index (8%) observed in the untrained AS group compared 
with that in the C group, which was proportional to the 
collagen concentration increase. The AS by itself alone pro- 
duced cardiac hypertrophy. However, the diameter of the 
myocytes did not increase compared with those in the C group. 
In fact, a previous study reported the presence of androgen 
receptors in cardiac cells in both humans and animais (29). 
Moreover, evidence exists of the presence of endogenous 
pathways of androgen actions in cardiac hypertrophy develop- 
ment and a higher androgen receptor expression in hypertro- 
phied hearts, in humans and rats (28). In this study, cardiac
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u

ACE activation might be contributing to the devclopment of 
hcart fibrosis, as prevíously reported, showing that the fibrotic 
area in the hcart has high leveis of ACE activity (11, 34). 
Several experimental studics provido evidence that circulating 
and local RAS promote the dcvelopment of myocardial fibrosis 
(6, 7), and ANG 11 can mediate myocardial fibrosis indepen- 
dently of the mechanical load (20). Other results demonstrated 
in cultured adult rat cardiac íibroblasts that ANG 11 increases 
collagen synthesis and inhibits matrix melalloproteinase activ
ity, the key enzyme of interstitial collagen dcgradation (8, 9). 
In fact, several results suggest that ANG 11 exerts an important 
role in cardiac hypertrophy dcvelopment throughout enhanccd 
ACE activity. These findings are reinforced by the fact that 
ACE inhibitors and ATi-receptor antagonists promote cardiac 
hypertrophy regression in experimental animais (43) and hu- 
mans (16) and in hypertensive patients (7, 15). ANG 11 stim- 
ulates collagen synthesis by both ATi-receptor and ATi-recep- 
tor activation in cultured adult rat cardiac íibroblasts, and ANG 
11-induced inhibition of collagenase activity was specifically 
mediated by AT2-receptor (10). In support of these findings, 
the abolition of ANG 11-induced cardiac fibrosis in mice 
lacking the ATi-receptor gene was demonstrated (21). On the 
other hand, considering that ACE also inactivates bradykinin, 
the increased ACE activity in the S and T+S groups increased 
the breakdown of bradykinin, which can reduce nitric oxide 
production, independent of the regulation of ANG 11 produc- 
tion (40). Recently, it was demonstrated that exercise training 
induces enhancement of nitric oxide production; however, AS 
(nandrolone decanoate) treatment blocks this effect promoted 
by physical exercise, probably because this hormone damages 
the endothelial function of trained animais (13). These findings 
reveal the important influence of the RAS on the regulation of 
interstitial collagen and on cardiac function. The local RAS 
activation in heart remodeling induces direct consequences on 
cardiac function, reducing the benefits of physical training by 
the steroid association in the T group.

In conclusion, this study showed that supraphysiological 
doses of AS exacerbated cardiac hypertrophy in exercise- 
trained rats. The AS alone or in combination with exercise 
training induces maladaptive remodeling and further deterio- 
ration of cardiac performance. The exercise training associated 
with AS causes loss of the beneficiai effects of LV function 
induced by exercise training. We believe this is the first study 
to show that the combination of exercise and AS causes an 
increase in the heart collagen concentration associated with 
activation of the cardiac RAS.
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yjxrtrophy was due to higher collagen concentration, as 
ctermincd by histological quantification of the CVF and 
jdroxyproline methods. The physical exercise associated with 
iS trealnient increased the cardiac hypertrophy ratio to 24, 15, 
nd 7% compared with that in C, S, and T groups, respectively. 
hese results on cardiac mass are similar to results previously 

,’ported (15, 39). However, this apparent cardiac hypertrophy 
■•is; not detected in the diameter of the myocytes. The myocyte 
iimeier was similar in the T+S and T groups. This result 
bows that the AS were not involved in the hypertrophy of the 
ayocytes, suggesting that another component contributed to 
Se increase in cardiac mass. The cardiac hypertrophy and 
ollagen syntheses induced by steroid treatment and by phys- 
cal exercise associated with AS treatment were totally prevent 
|>)üosartan (ATi-receptor blocker) treatment.
I llemodynamic and nonhemodynamic factors might be in- 
olved in the disequilibrium between myocyte growth and 
xallagen turnover. Fibrillar collagens, types 1 and 111, are the 
najor struclural proteins of the myocardial collagen matrix.

1 collagen is usually present in the form of thick fibers, 
Dd its concentration determines the stiffness of the myocar- 
'iuim. Type 111 collagen forms fine reticular networks and is 
mire distensible than type 1 collagen (9). In this study, when 
be cardiac collagen of the T+S group was investigated, a 
üglher amount of collagen was found, as determined by the 
iyároxyproline method and histological quantification of the 
2VF. This group also had an increase in collagen type 1 (P = 
1.076) and type 111 (P < 0.05) cardiac expression compared 
íith these in the T group. These findings may contribute to the 
arger cardiac hypertrophy in this group. Thus these factors 
;\plain the loss of benefits of aerobic physical training on 
emtricular function index (+dP/dZ, —dP/dz, and LV initial 
üastolic pressure) in the T+S group compared with that in the 
P group. The abundance of interstitial collagen observed in S 
uxil T+S groups contributed to decreased LV systolic pressure 
ird -dP/dz, a finding that was more exacerbated in the T+S 
Liowp. Thus the combined diastolic and systolic dysfunction of 
Jje LV occurs as the result of myocardium fibrosis, and this is 
relevant for the development of heart failure. Reactive fibrosis 
xcurs in lhe absence of myocyte necrosis and initially is an 
sdaptive response that preserves the force-generating capacity 
of the hypertrophied myocardium. Later in hypertrophy, a 
reparative (or replacement) fibrosis occurs in response to cell 
loss. Cardiac fibrosis can be accompanied initially by diastolic 
írd ultimately by systolic ventricular dysfunction. Evidence 
aiggesls a clear association between such adverse structural 
ennodeling and activation of the RAS (44).

An interesting feature of the present study was the higher 
bcal RAS activation. An important result observed was the 
lighcr local ACE activity found in the hearts from the S and 
HS groups vs. C and T groups and the close, positive 
rorrelalion between LV-ACE activity and collagen type 111 
r- = 0.88; P < 0.05). Moreover, the ATia-receptor expression 
*ats increased ~60% in the hearts from the S and T+S groups 
>s- C group and ~120% in T+S group vs. T group, and the 
\NG 11 was increased in the hearts from the S (60%) and T+S 
40%) groups vs. C group. This is evidence of the local RAS 
>airiicipation in cardiac hypertrophy development observed in 
hiis modcl. Other studies showed that the cardiac ANG 11 
oncentralion contributes to the hypcrplasia of cardiac fibro- 
>lasts and lo the development of cardiac fibrosis (44), and the
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Abstract

We tested the hypothesis that anabolic steroids (AS) during swimming training

(ST) activate the renin angiotensin aldosterone system (RAAS) causing deleterious

cardiac effects . Male Wistar rats were randomized into 8 groups ( n=14/grp) : Control

(C), Anabolic Steroid (AS), Trained (T), Trained AS (TAS), AS+Losartan (AS+L),

Trained TrainedAS+Losartan (TAS+L), AS+Spironolactone (AS+S) and

AS+Spironolactone (TAS+S). AS was administered twice a week (lOmg/Kg/wk).

Training was for 10 weeks (5x/wk). Losartan (20mg/Kg/day) and Spironolactone

(p<0.05). In both groups there was an increase in cardiac collagen, collagen volumetric

fraction (CVF) and cardiac collagen type III expression, and diastolic dysfunction

(p<0.05). Losartan prevented CH and cardiomyocytes diameter increase in these groups.

ATI receptors and mineralocorticoid receptor (MR) antagonists blocked increased CVF

and collagen I and III and reversed the diastolic dysfunction associated with AS and

TAS. AS increased aldosterone synthase (CYP11B2) and 11-P hydroxysteroid

dehydrogenase 2 (11PHSD2) gene expression and inflammatory markers, TGFp and

detrimental effects on the heart.

Keywords: physical exercise, anabolic steroid, angiotensin II, aldosterone,

cardiac hypertrophy.

(lOmg/Kg/day) were administered in drinking water. Cardiac hypertrophy (CH), was

osteopontin. We conclude that AS and TAS increases RAAS activation which has

increased 10% by AS alone and even more (17%) with AS plus training (TAS)



1

Introduction

Anabolic steroids (AS) abuse induces serious adverse effects on cardiovascular

System, including myocardial structural changes and cardiac hypertrophy (CH) [1].

When combined with physical training, these effects may be exacerbated resulting in

cardiac dysfunction, and the physiological CH induced by physical training changes to

pathological CH [2,3], However, the nature and the molecular mechanisms of these

processes involving CH are poorly understood.

In an earlier study our group showed, for the first time, that the combination of

physical training and AS causes an increase in the heart collagen concentration and CH

associated with activation of cardiac renin-angiotensin system (RAS). These findings

were reinforced by the fact that ATI-receptor antagonist prevented CH and increased

heart collagen in AS and AS trained groups [3]. The Renin Angiotensin Aldosterone

System ( RAAS) plays an important role in regulating cardiac growth and remodeling of

cardiac extracellular matrix [5], The hypertrophic and pro-fibrotic effects may be

associated with aldosterone actions [5],

Like the tissue angiotensin II [6], aldosterone synthesis is also detected in extra

adrenal sites within cardiovascular tissue [7], and have highlighted aldosterone synthase

gene (CYP11B2), as a key enzyme in this process [7,8], An increase in CYP11B2 was

associated with cardiovascular disorders, such as heart failure [8] and myocardial

infarction [9], The mineralocorticoid receptor (MR) and 11 -p hydroxysteroid

dehydrogenase 2 (11P-HSD2), which confers mineralocorticoid selectivity to

aldosterone target tissue, have also been detected in hearts [10,11]. Increased in 1 ip~

HSD2 appears to have deleterious effects on the heart, suggesting that aldosterone has

an important role in the cardiovascular system [12,13].



The production of aldosterone in the myocardium may stimulate the

extracellular matrix, increase cardiac fíbrosis and remodeling [14], leading to increased

myocardial stiffness and dysfunction, regardless of hemodynamic factors [14,15]. These

effects may be mediated by inflammatory factors as TGFp and osteopontin. TGFp, is

associated with a growth factor connective (CTGF) increase, that can be responsible for

cardiac fíbrosis [16] and osteopontin is has a functional role in fíbrosis and CH [17].

Based on previous studies cardiac RAS and aldosterone might be importantly

involve in steroid effects on CH and fíbrosis when associated with physical training [3].

However, the aldosterone effects, induced by AS treatment alone or associated with

physical training, on CH, fíbrosis and cardiac function are unknown.

Therefore, we investigated the effect of AS with and without swimming training

fiinction analyzed by echocardiography; and 3) on inflammatoiy markers.

on : 1) the participation RAAS on CH and collagen expression induction; 2) cardiac



1

Materials and methods

Experimental groups

Male Wistar rats (8-12 wk old, weighing 180-250g; n= 112) were used. All

protocols were in accordance with the guidelines of the Brazilian College for Animal

Experimentation (COBEA - www.cobea.org.br) and were approved by the Ethics

Committee of the School of Physical Education and Sports of the University of São

Paulo. The rats were divided randomly into eight groups, each with 14 rats: Control

(C), Anabolic Steroid (AS), Trained (T) and Trained AS (TAS), AS+Losartan (AS+L),

AS+Spironolactone (AS+S), Trained AS+Losartan (TAS+L) and Trained

AS+Spironolactone (TAS+S). Each group

biochemical and molecular studies, and the other for histological studies.

The ATI receptor antagonist, Losartan (Coozar®, Merck Sharp) and the MR

antagonist, Spironolactone (Aldactone®, Pfizer S.R.L), was administered in the water

of the animais at doses of 20 mg/Kg/day and 10 mg/Kg/day, respectively. As previously

described each animal consumes an average of 40ml/day of water. The doses are

described in the literature as sufficient to block the actions of angiotensin II and

aldosterone respectively without interfering with the blood pressure (BP) of

normotensive rats [3,15,18],

The animais were housed in standard cages and separated into groups (sedentary

and trained). Food and water were provided ad libitum. Room temperature was kept at

23±1°C. A 12:12-h light-dark cycle was maintained throughout the experiment. The rats

were identified and weighed weekly. They were treated with the AS nandrolone

decanoate ( Decaburabolin; Organon, Roseland, NJ) administered subcutaneously twice

a week, in a dosage of 5 mg/Kg per injection, equaling 10 mg/Kg/wk.

was subdivided into two groups. one for

http://www.cobea.org.br
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Training proíocol

The swimming training was performed as described previously [19]. The physical

training was executed five times a week in a swimming system with warm water at 30-

32°C, for 60 min, for 10 wk, with a gradual increase of work load [tail weight - %body

weight (BW)] until it reached 5% of BW. This protocol is defined as a low-intensity,

long training period, effective for promotion of cardiovascular adaptations and increase

in inuscle oxidative capacity [19],

Measurements and Procedures

Hemodynamic Measurements

Blood pressure (BP) - Were determined non-invasively using a computerized tail-cuff

system. Rats were acclimatized to the apparatus during daily sessions over 6 days, one

week before starting the experimental period. For BP recording a rubber cuff was placed

on the tail proximally, and connected to a sphygmomanometer to gradually inflate and

attached to a pneumatic transducer to detect signs of passage of the pulse wave of BP in

the artery and recorded on the system AT/CODAS (DataQ Instruments, Inc., Ohio,

USA) with sampling frequency 1000 Hz. BP was recorded at the time the pressure on

the tail becomes slightly less than the value of intra-arterial pressure, allowing the

detection of the pulse pressure.

For each animal, five measures of BP were taken and discarded the first and last

steps then calculated the arithmetic mean of the remaining values.

deflate the cuff from 0 to 250/300 mmHg. In the most distai portion of the tail was



Echocardiography — was assessed in accordance with the recommendations of the

performed after the experimental period, by an observer using Sequoia 512 equipment

(ACUSON Corporation, Mountain View, CA) with a 10 to 14 MHz multifrequency

linear transducer placed on the animais shaved chest (lateral recumbence). Rats were

anesthetized with a mixture of Xylazine (lOmg/kg) and Ketamine (90 mg/Kg). To

optimize the image, a transmission gel was used between the transducer and the

animais’ chest (general imaging gel, ATL inc., Reedsville, PA). Animais were scanned

from below at a depth of 2 cm with the focus optimized at 1 cm. All measurements were

performed by the same observer based on the average of 3 consecutive cardiac cycles.

Wall thickeness and left ventricle (LV) dimensions were obtained from a short-axis

view at the levei of the papillary muscles. Two-dimensionally guided pulse Doppler

recordings of LV transmitral flow were obtained from the apical 4-chamber view. The

systolic function was determined by shortening fraction (SF-[(LVd+PWd+IWd)3-

LVd3], where LVd is LV end-diastolic diameter and LVs is LV end-systolic diameter.

Ejection fraction (EF - was calculated according to the Teicholz formula). The diastolic

function was determined at peak velocity of E wave, peak velocity of A wave, E/A ratio

and isovolumetric relaxation time (IVRT - was taken as the time from aortic valve

closure to the onset of mitral flow).

Tissue Santples

At the end of the experimental period, animais were killed, without prior

removed from the thoracic cavity and

dissected to separate the LV, which was the tissue remaining after removal of atria and

the free wall of the right ventricle. The interventricular septum remained as part of the

American Society of Echocardiography [20,21]. Transthoracic echocardiography was

anesthesia, by decapitation. The heart was



LV. The LV was weighed and divided into two parts, one for histological analysis and

other was stored at -80°C for biochemical and molecular analysis.

Cardiac Hypertrophy (CH)

CH was determined by two different methods: echocardiography and ratio of LV

weight to animal body weight.

Echocardiography - LV mass was calculated by the use of the following formula,

in LVspherical LV rats: mass=

l,047x[(LVd+PWd+IWd)3-LVd3], where 1,047 is the specific gravity of muscle and

PWd and IWd are end-diastolic posterior and interseptum wall thickness, respectively.

Ratio of LV weight to animal body weight - LV hypertrophic was calculated by LV

weight (LVW) normalized by total body weight (BW) of the animais (LVW/BW in

mg/g).

Morphological and Morphometric Analysis

Cardiomyocyte diameter - For morphometric analysis, the chest was opened, and the

hearts were stopped at diastole by perfusion with 14 mM KC1. After the LV was fixed

in 6% formaldehyde and embedded in parafFin, cut into 5 pm sections at the levei of the

papillary muscle, and subsequently stained with hematoxylin and eosin for the

visualization of cellular structures. Two randomly selected sections from each animal

magnification (x400). Myocytes with visible nuclei and intact cellular membranes were

chosen for diameter determination. The width of individually isolated cardiomyocytes

displayed on a viewing screen was manually traced, across the middle of the nuclei,

with a digitizing pad, and determined by a Computer assisted image analysis system

were visualized by light microscopy using an oil immersion objective with a calibrated

geometry and validatedassuming a



(Quantimet 520; Combridge Instruments, Woburn, MA). For each animal, ~ 20 visual

fields were analyzed.

Myocardial interstitial collagen volumetric fraction (CVF) - was determined using

direct and polarized light of the Picrosirius red prepared tissues, as reported previously

[22], In brief, 20 fields were selected from sections placed in a projection microscope

(x200), and interstitial collagen was determined by a computer-assisted image analysis

System (Quantimet 520; Cambridge Instruments). CVF was calculated as the sum of all

connective tissue areas divided by the sum of all muscle areas in all fields. Perivascular

determination.

Molecular and Biochemical Analysis

Angiotensin-Converting Enzyme I (ACE) Activity - ACE activity in rat tissue extracts

were determined using Abz-FRK(Dnp)P-OH derivatives as substrates by continuously

measuring the fluorescence according to Alves et al. [23], Tissue samples were quickly

harvested, homogenized in Tris-HCl buffer, pH 7.0, containing 50 mM NaCl and

centrifuged at 1,000 g for 10 min. The assays were performed at 37°C in 0.1 M Tris-

HCl buffer, pH 7.0, containing 50 mM NaCl and 10 p.M ZnCh. Hydrolysis rate of the

intramoleculary quenched fluorogenic substrate Abz-YRK-(Dnp)p (10 mM) incubated

with aliquots of tissue homogenate for 30 min at 37°C was assessed to obtain ACE

emission: 320 nm excitation. Cardiac ACE activity was expressed as arbitrary

fluorescence units (UF)/mg of protein. The protein content was determined by the

enzymatic activity. Florescence increments along the time were read at 420 nm

and patch cardiac (reparative fibrosis) were specifically excluded ffom this



Bradford method [24] by using bovine serum albumin as the standard (Bio-Rad protein

assay).

Cardiac protein expression - quantification of ATI and AT2 receptors was performed

by Western blot analysis. The frozen ventricles were thawed and minced into small

pieces and homogenized in cell lysis buffer containing 100 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl,

10 mM EDTA, 1% Triton X-100, and a mixture containing a mixture of protease

inhibitors [potassium EDTA (25 mmol), o-phenanthroline (0.44 mmol), pepstatin A

(0.12 mmol), and 4-(chloromercuribenzoic acid) (1 mmol)] to prevent the in vitro

production and degradation of angiotensin peptides [25]. Insoluble heart tissues were

removed by centrifugation at 3,000 g, 4°C, and 10 min. Samples were loaded and

subjected to SDS-PAGE in 10% polyacrylamide gels. After electrophoresis, proteins

Biosciences;

Piscataway, NJ). Equal loading of samples (60 pg) and even transfer efficiency were

monitored with the

membrane was then incubated in a blocking buffer (5% nonfat dry milk, 10 mM Tris-

HCl, pH 7.6, 150 mM NaCl, and 0.1% Tween 20) for 2 h at room temperature and then

probed with a polyclonal antibody directed against ATI or AT2 (1:1,000; Santa Cruz

Biotechnology, Santa Cruz, CA) at room temperature. Binding of the primary antibody

was detected with the use of peroxidase-conjugated secondary antibodies, and enhanced

chemiluminescence reagents (Amersham Biosciences; Piscataway, NJ) were used to

later exposed to photographic film. The film

on N1H image). a-tubulin expression leveis were used to normalize the results.

was developed, and the bands were analyzed using Scion Image software (Scion based

visualize the autoradiogram, which was

use of 0.5% Ponceau S staining of the blot membrane. The blot

were electrotransferred to nitrocellulose membrane (Amersham



Cardiac gene expression - The gene expression of collagen type I, collagen type III,

CYP11B2 (aldosterone synthase gene), mineralocorticoids receptor (MR), lip-

hydroxysteroid dehydrogenase 2 (1 lp-HSD2), transforming growth factor P (TGFp) and

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) gene levei was used to normalize

the results.

Frozen tissue samples (150- 200 mg) were homogenized in guanidinium

thiocyanate solution (4 mol/1), and RNA was isolated according to the method described

previously [26]. Samples were quantified spectrophotometrically at 260 nm and

checked for integrity by EtBr-agarose gel electrophoresis. RNA were primed with

0.5pg/pl oligo(dT) (12-18 bp) (Invitrogen Life Technologies, Strathclyde, UK) to

generate the first strand of DNA. Reverse transcription (RT) was performed using

SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen Life Technologies).

The cDNA segments amplification were carried out under the following

conditions: 5-7 pl of the reaction product of reverse transcription (cDNA), 2.5 pl of lOx

reaction buffer (20 mM Tris-HCl (pH 8.4), 50 mM KC1), 0.75 pl of MgCh 50mM, 2pl

of the mixture of 2.5 mM dNTP, 0.5pl of each primer (12.5pM) (primers are described

in Table 1) and 0.25 pl of Taq Platinum DNA polymerase (Gibco) (2.5 units of enzyme)

and sterile H2O to complete 25pl. The PCR reactions were performed in MJ Research

thermal cycler MiniCycler, following the conditions specified for each pair of primers.

To analyze the formation of PCR products, aliquots of lOpl of the reaction products

were subjected to electrophoresis on agarose gel at 3%. The molecular weight marker

used was the DNA ladder of 100 bp (Gibco-BRL).

osteopontin were determined by polymerase chain reaction (RT-PCR). The



The bands were visual ized by the effect of ultraviolet radiation in a darkroom

equipped with a transluminator and images acquired by the program Chemilmager 5500

(Alpha Innotech, CA, USA). The intensity of the bands obtained was analyzed using the

analysis program Scion Image densitometry, provided ffee by NIH (USA) online.

Statistical Analysis

Results are represented as means ± standard deviation (SD). Statistical analysis

was performed using the software BASIC STATISTIC, by two-way ANO VA. The

groups were analyzed in three stages: First we compared the AS groups with the control

groups. In a second step, the AS groups were compared with Losartan treated groups

and in third step, we compared the AS groups with the Spironolactone treated groups.

For analysis of blood pressure beforê and after the experimental treatment was

performed using ANOVA for repeated measures. When F test was significant we

applied post-hoc Duncan to multiple comparisons. Significance was p < 0.05.

Results

Hemodynamic Measurements

The data referring to blood pressure (BP) and cardiac function by

echocardiography are summarized in Table 2. There were no differences in BP among

the groups before and after the experimental protocol. Table 2 shows that the AS

treatment did not modify ventricular function in the sedentary group. However, the peak

velocity of E wave and E/A ratio was lower when AS treatment was combined with ST

suggesting diastolic dysftmction in this group. When the TAS group was treated with



Losartan (TAS+L) or Spironolactone (TAS+S) the treatments prevented the deleterious

effects on diastolic íunction.

Measurement of Cardiac Hypertrophy

Figure 1 shows the CH analyzed by echocardiography and LVW/BW

measurements. CH was observed in AS, T and TAS groups by echocardiography

(0.21 ±0.02, 0.22±0.03 and 0.24±0.02, respectively

LVW/BW (0.23+0.01, 0.22±0.01 and 0.24+0.01, respectively vs 0.20+0.01; P<0.05)

CH was exacerbated in TAS compared to AS and T groups measured by LVW/BW

(Fig. IA). Losartan (Fig. 1B), but not Spironolactone (Fig. 1C) treatment prevented CH

ofthe TAS group and in the AS group when measured by LVW/BW.

Cardiomyocytes diameter and cardiac collagen

CH induced by AS was associated with cardiac collagen expression and

concentration (Figure 2). The collagen volumetric fraction (CVF) was significantly

increased in AS and TAS when compared with C and T groups (2.32±0.28 and 2.0±0.11

was prevented by Losartan (Fig. 2B) treatment in AS+L and TAS+L (1.49+0.11 and

1.2+0.17) groups, and also by Spironolactone (Fig. 2C) treatment in AS+S and TAS+S

(1.46+0.53 and 1.37+0.05) groups when compared with AS and TAS (2.32+0.28 and

2.0+0.11) groups.

Figure 2D shows the relative gene expression of collagen. The gene expression

significantly increased in the AS and TAS groups when

compared with the C and T groups (1.32+0.32 and 1.26+0.05 w 0.73+0.17 and

vs. 1.17+0.17 and 1.33+0.2 jim/area, respectively; P<0.05) (Fig. 2A). The CVF increase

of collagen type III was

vs 0.17+0.04; P<0.05) and by



0.88±0.12 respectively, P<0.05). The relative gene expression of collagen type I to C,

AS, T and TAS (0.86+0.15, 1.02zh0.06, 0.83±0.24 and 1.12+0.2 arbitrary units,

respectively) vvas not significantly different among the 4 groups. The top panei shows

the collagen type I, type III and GAPDH expression bands for the 4 groups.

The relative gene expression of collagen type III increase was prevented by

Losartan (Fig. 2E) treatment in AS+L and TAS+L (0.90±0.1 and 0.96±0.14) groups,

also by Spironolactone (Fig. 2F) treatment in AS+S and TAS+S (1.01 ±0.07 and

0.85±0.08) groups when compared with AS and TAS (1.32±0.32 and l.26±0.05)

groups, respectively. Moreover, the relative gene expression of collagen type I was

decreased by Losartan (Fig. 2E) treatment in TAS+L (0.86±0.12) compared with TAS,

and by Spironolactone (Fig. 2F) in AS+S and TAS+S (0.87+0.09 and O.88zhO.O5) groups

when compared with AS and TAS (1.02+0.06 and 1.12+0.02) groups, respectively. The

top paneis (Fig. 2E and 2F) shows the collagen type I, type III and GAPDH expression

bands to the 4 groups treated with (Losartan and Spironolactone), respectively.

Figure 3 shows the average cardiomyocyte diameters in each group. These were

significantly increased in AS, T and TAS groups (21.72+0.41, 22.77zhO.93 and

23.09zh0.66, respectively; P<0.05) when compared with C (20.57±0.28) group (Fig.

3A). Also, they were increased in T and TAS when compared with AS group (P<0.05).

The increase of cardiomyocyte diameter

treatment in AS+L and TAS+L groups (21.15zh0.62 and 22.01 ±0.23) when compared

with TAS (23.09±0.66) group. However, the cardiomyocyte diameter increase was not

prevented by Spironolactone (Fig. 3C) treatment in AS+S and TAS+S (21.51±1 and

was prevented by Losartan (Fig. 3B)



22.45+0.80) groups when compared with AS and TAS (21.72+0.41 and 23.09+0.66)

groups.

Cardiac renin angiotensin aldosterone systetn.

Figure 4 shows the LV-ACE activity, ATI and AT2 receptors protein

expression. The LV-ACE activity was increased in AS and TAS groups compared with

C and T groups (2083+161, 1879+75, 1445+115 and 1377+44, UF/mg respectively;

P<0.001). The LV-ACE activity increase was prevented by Losartan (Fig. 4B) treatment

in AS+L and TAS+L (1682+140 and 1495+187) groups, also by Spironolactone (Fig.

4C) treatment in AS+S and TAS+S (1543+145 and 1578+100) groups when compared

with AS and TAS (2083+161 and 1879+75) groups, respectively. The ATI and AT2

receptors protein expression in arbitrary units (AU) was increased in AS and TAS

groups compared with C and T groups (ATI: 1.02+0.2, 1.15+0.16, 0.66+0.12 and

0.76+0.06, respectively; P<0.05; AT2: 1.16+0.18, 1.21+0.15, 0.87+0.08 and 0.83+0.1,

respectively; P<0.05). However, the receptor increase was not prevented by Losartan

(Fig. 4D) treatment in AS+L and TAS+L (ATI: 0.99+0.18 and 1.09+0.14; AT2:

1.18+0.05; AT2: 1.10+0.11 and 1.11+0.12, respectively) groups, compared with AS and

respectively. The top paneis (Figures 4D, 4E and 4F) shows the representative ATI,

AT2 and a-tubulin expression bands to the 4 groups with AS, Losartan and

Spironolactone treatment, respectively.

Spironolactone (Fig. 4F) treatment in AS+S and TAS+S (ATI: 1.14+0.18 and

0.95+0.25 and 1.03+0.08, respectively) groups, also it was no prevented by

TAS (ATI: 1.02+0.2 and 1.15+0.16; AT2: 1.16+0.18 and 1.21+0.15) groups,



Figure 5 shows the aldosterone synthase (CYP11B2) and 11 P-hydroxysteroid

dehydrogenase type 2 (lip~HSD2) gene expressions. The relative gene expression of

CYP11B2 and llp-HSD2 (Fig. 5 A) were significantly increased in AS (1.23±0.2 and

1.24+0.22) and TAS (1.47+0.27 and 1.49+0.28) groups when compared with C

(0.85+0.07 and 0.88+0.08) and T (0.87+0.15 and 0.56+0.13) groups, respectively,

P<0.05. Also, the relative gene expression of 11P-HSD2 was significantly decreased in

T group compared with C group (P<0.05).

The relative gene expression of CYP11B2 and 11P-HSD2 increases were

prevented by Losartan treatment (Fig. 5B) in AS+L (0.83+0.17 and 0.97±0.25) and

TAS+L (0.99+0.14 and 0.90+0.19) groups, when compared with TAS (1.47+0.27 and

1.49+0.28) group, but not when compared with AS group. The relative gene expression

ofCYPHB2 and llp-HSD2 increases were prevented by Spironolactone treatment

(Fig. 5C) in AS+S (0.82+011 and 0.76+0.16) and TAS+S (0.99+017 and 0.86+0.25)

groups when compared with TAS (1.47+0.27 and 1.49+0.28) group, respectively, and

also when compared with AS (1.23+0.2 and 1.24+0.22) group, except the TAS+S

group. The top paneis (Fig. 5A,5B and 5C) shows the representative CYP11B2, 1 lp-

HSD2 and GAPDH expression bands to the 4 groups with AS, Losartan and

Spironolactone treatment, respectively.

The mineralocorticoid receptors expression was not different among the studied

groups (data not showed).

Inflammatory factors

Figure 6 shows the expression of transforming growth factor p (TGFp) and

osteopontin gene.



Expression of these genes (Fig. 6A) was significantly increased in AS

(1089.21± 169 and 1381.60±147) and TAS (1244.02±113 and 1674.34±326) groups

when compared with C (839.27±122 and 777.68±32) and T (858.29±101 and

1067.103±247) groups, respectively, (P<0.05). Moreover, the osteopontin gene

expression was exacerbated in TAS group compared with AS group (P<0.01).

The relative gene expression of TGFP and osteopontin (Fig. 6B) increase were

prevented by Losartan treatment in AS+L (981.12±148 and 899.31 ±131) and TAS+L

(907.92±83 and 996.14±107) groups, when compared with AS (1089.21± 169 and

1381.60±147) and TAS (1244.02±113 and 1674.34±326) groups, except when

compared with AS group to TGFp gene.

The relative gene expression of TGFp and osteopontin (Fig. 6C) increase were

prevented by Spironolactone treatment in AS+S (833.37±187 and 914±07±136) and

TAS+S (833.75±80 and 935.28±157) groups when compared with AS (1089.21± 169

and 1381.60±147) and TAS (1244.02±113 and 1674.34±326) group, respectively.

The top paneis (Fig. 6A, 6B and 6D) shows the representative TGFp,

osteopontin and GAPDH expression bands to the 4 groups treated with AS, Losartan

and Spironolactone treatment, respectively.

Discussion

The main findings of this study show that: 1) anabolic steroids induce CH that

was exacerbated when associated with swimming exercise training. 2) CH in this

protocol was prevented by Losartan, but not by Spironolactone treatment. Losartan,

treatment prevented an increase in the cardiomyocyte diameter. 3) ATI receptors and

MR antagonists were effective in preventing increase CVF and collagen type I and III



and also reversing the diastolic dysfunction induced by AS associated to exercise

training. 4) the increase in CYP11B2 and llpHSD2 expression induced by AS

treatment suggest the role of aldosterone is important to the cardiac deleterious effects.

5) the inflammatory genes appear to be involved in the deleterious effects resulting from

AS treatment alone and in association with exercise training. These findings are

consistent with a growing body of evidence that remodelling of the cardiac interstitium

is a major determinant of pathological hypertrophy leading to cardiac dysfunction.

There were no changes in BP among the groups studied; showing that AS,

Losartan or Spironolactone treatment did not alter the systemic RAAS regulation in

normotensive animais. Previous results ffom our laboratory showed that AS treatment

did not alter the renin and ACE plasma activity [3].

Endurance training is kriown to cause eccentric cardiac hypertrophy in which the

adaptive responses are distributed across the LV wall. However, many factors influence

exercise induced cardiac hypertrophy. Included are the mode, the intensity, the duration,

and the frequency of the exercise regimen [27], In this study, the swimming training

protocol induced cardiac hypertrophy quantified by HW/BW (7.3%) and by

echocardiography (31.7%) compared to the C group. This index was followed by an

increase in cardiomyocyte diameter of (10.7%) compared to Controls, but not by cardiac

collagen (CVF or collagen type I and III expression). This response is typical of aerobic

training by swimming and reflects physiological cardiac hypertrophy [3,19,27,28], In

physiological cardiac hypertrophy, the increase in cardiomyocytes volume results ffom

the increase in the amount of contractile protein synthesis, which predominantly

increases myofibril length. The effects of exercise on the CH cause adaptive beneficiai



responses to the cardiovascular system [29] leading to an increase in cardiac mass

without functional impairment as we showed by echocardiography.

AS or the exercise training associated to AS (TAS group) induced cardiac

hypertrophy. The hypertrophy index was followed by an increase in: cardiomyocytes

diameter compared with C group, and CVF and cardiac collagen type III compared with

C and T groups. Moreover, in TAS group the cardiac hypertrophy was most pronounced

compared to C, AS and T groups. However, the myocyte diameters were similar in the

TAS and T groups, and not observed as a synergic effect between AS with exercise

training. Aiso, in the TAS group CH was followed by an increase in cardiac collagen

type I and diastolic dysfunction. Similar results were shown in previous studies where

fibrosis (cardiac patch) in the heart. This, suggests that exposure to supraphysiological

anabolic steroids lead to tissue necrosis, resulting to structural changes similar to those

observed in the early stages of heart failure [3, 30].

Hemodynamic and nonhemodynamic factors might be involved in the

disequilibrium between myocytes growth and collagen tumover. Fibrillar collagens,

types I and III, are the major structural proteins of the myocardial collagen matrix.

Type I collagen is usually present in the form of thick fibers, and its concentration

determines the stiffness of the myocardium. Type III collagen forms fine reticular

networks and is more distensible than type I collagen [31],

The increased collagen type III expression might be responsible for the diastolic

dysfunction in TAS group [32], by Echocardiography, observed in AS users have a

observed in weight lifters who used AS compared to those who did not [33,34]. The

decrease in peak velocity during early diastolic filling [32]. Diastolic dysfunction was

the AS administration seems to have been responsible for the increase of reparative



diastolic dysfunction correlates with increased interstitial collagen, where the

connective tissue is responsible for distributing the forces working on the heart, exerting

an important influence on ventricular compliance [35],

Cardiac hypertrophy, cardiomyocytes diameter, CVF and collagen type III

expression induced by AS treatment and collagen type I and III induced by physical

exercise associated with AS treatment were totally prevented by losartan (ATI-receptor

blocker) treatment. These results confirm data found in previous studies from our group,

suggesting the ATI receptors are involved on the increase of cardiac collagen induced

by AS administration [3]. However, in the present study we show that Spironolactone

was more effective in preventing collagen expression than Losartan treatment.

Spironolactone prevented CVF in AS+S and TAS+S groups compared with their

respective Controls. Also, it prevented increasing collagen type I and type III expression

in AS+S and TAS+S groups compared with TAS group, and collagen type I and III

expression in TAS+S group compared with AS group. However, the Spironolactone

treatment did not modify the cardiomyocytes diameter and cardiac hypertrophy as

observed with Losartan treatment. These data might be the result of angiotensin II

action through ATI receptors, on cardiomyocytes. Cardiac angiotensin II is one of the

most poweríul promoters of cardiomyocyte hypertrophy [4]. Angiotensin II in an

autocrine or paracrine form, activates a variety of molecular signaling pathways that

induce hypertrophy [36]. The actions of angiotensin II through ATI receptor are

responsible for activating a variety of intracellular signaling pathways, increasing the

expression of genes related to hypertrophy [4,36]. Blocking ATI receptors with

Losartan, would be expected to reverse the effects of angiotensin II on cardiac

hypertrophy and we have showed previously that Losartan prevented cardiac



mechanical stress sensors and activate signaling pathways responsible for CH [37],

supraphysiological doses of AS exacerbated CH by interstitial fibrosis associated with

cardiac RAS activation. Our present results show that the RAAS is nvolved in this

interaction of steroids and exercise training . We confirmed the effects of Losartan and

provide new information that Spironolactone prevents increased cardiac ACE activity in

the AS and TAS groups. These results demonstrate that aldosterone participates in the

deleterious effects of AS on the heart. Other studies showed that the cardiac angiotensin

II concentration contributes to the hyperplasia of cardiac fibroblasts and to the

development of cardiac fibrosis [38], ACE activation might be contributing to the

high leveis of ACE activity in the

fíbrotic area of the heart [38,39]. ATI receptors are responsible for cell proliferation

and hypertrophy [40,41], but the AT2 receptors appear to have opposite effects on ATI

receptors [42]. AT2 receptors involvement on the extracellular matrix was observed

with administration of an antagonist of these receptors, with significantly increased

fibronectin synthesis, showing their importance

cardiovascular system [43], This results, may help explain the increase in AT2 receptor

expression observed with AS and TAS treatment in our study.

Some actions attributed to angiotensin II may be directly related to the synthesis

and release of aldosterone [44]. Aldosterone has been associated with inflammatory

responses, inducing tissue damage collagen synthesis and cardiac remodeling [13,

14,45], regardless of hemodynamic changes, suggesting local aldosterone effects [15].

development of heart fibrosis, because there are

hypertrophy induced by swimming training [28]. ATI receptors may act directly as

in the restoration of normal

Previously we have shown that swimming training associated with



1

Therefore, we investigated the MR receptor, CYP11B2 and the 11PHSD2 expression on

the cardiac effects induced by AS.

MR receptors expression

increased with AS (44.5% and 41.8%) and TAS (72.7% and 69.4%)

treatments compared with C and T groups, respectively. The gene expression was

totally prevented by Losartan and Spironolatone treatments in the TAS group and by

Spironolactone in AS group. Increased CYP11B2 gene expression is related to high

aldosterone concentrations, CH and cardiac collagen synthesis [8], and animais treated

with ACE inhibitors had reduced aldosterone and CYP11B2 expression [9,46].

The effects of aldosterone are modulated by binding to the MR, but aldosterone

actions depend on various factors, including the glucocorticoids concentrations, which

act as MR antagonist in heart by inhibiting the aldosterone actions [12], 11PHSD2

enzyme activity, which is responsible for the cortisol and corticosterone conversion in

11-keto cortisone and 11-dihydrocorticosterone, inactive metabolites binding to MR,

contributing to increased aldosterone action on these receptors [47]. 1 ipHSD2 enzyme

expression was increased with AS (39.9% and 121.5%) and TAS (68.6% and 166.9%)

treatments compared with C and T groups, respectively. The effects were totally

prevented by Losartan treatment in TAS+L group compared with TAS group, and also

by Spironolatone treatment in AS+S and TAS+S groups compared with AS and TAS

groups. 11PHSD2 expression increase is directly related to CH and fibrosis [12] and can

be changed depending on the tissue and diseases analyzed [13]. Thus, in AS and TAS

groups the 11PHSD2 expression increased might be associated with higher aldosterone

concentration and deleterious effects induced by AS on the heart. There was an

indication that aerobic training is associated with lower aldosterone actions because

expression was

was not modified by any treatment, but CYP11B2



11PHSD2 expression was lower in the T group compared with C group. However more

studies are needed to understand the effects of physical training on aldosterone leveis.

An interesting feature of the present study was the higher expression of

inflammatory factors TGFp and osteopontin observed with AS treatment. Angiotensin

II and aldosterone may exert their effects on CH and increasing collagen synthesis

significantly increased with AS (29.8% and 77.6%, respectively; p<0.05) and TAS

(48.2% and 115.3%, respectively; p<0.05) treatments compared with C group and in AS

(26.9% and 29.5%, respectively; p<0.05) and TAS (44.9% and 56.9%, respectively;

p<0.05) treatments compared with T group. The TGFp and osteopontin expression

increase were totally prevented by Losartan and Spironolatone treatments in AS and

TAS ofgroups). Characteristic features(TAS+L and TAS+Sgroups

hyperaldosteronism include increased expression of inflammatoiy factors in the heart

plus interstitial and perivascular fibrosis [48]. TGFp and osteopontin are suggested to be

related to the aldosterone actions on cardiac fibrosis. This hypothesis was confirmed in

mice genetically modified with osteopontin deficiency, where the aldosterone actions on

inhibited [17], The aldosterone actions on myocardial fibrosis and

cardiac remodeling mediated by osteopontin, have also been shown in studies with

angiotensin II and aldosterone blockers that were effective in inhibiting the osteopontin

expression in the myocardium of infarcted rats, reducing collagen and preventing the

CH [48], The ATI receptors activation increase TGFp, which exerts its actions on

cardiomyocytes, leading to tissue necrosis, and on fibroblasts increasing the expression

of proteins related to fibrosis [50]. TGFp has also been shown to be released by

aldosterone, leading to increased growth factors expression and connective tissue [51],

cardiac fibrosis are

through inflammatory factors release. TGFp and osteopontin expression were



An interesting observation in this study was the similar effects observed with

Losartan or Spironolactone treatments on cardiac RAAS regulation in preventing its

deleterious effects on cardiac tissue. Losartan or Spironolactone treatments also

prevented inflammatory factors effects, contributing to the beneficiai effects observed in

the treated groups. The results observed confirm our hypothesis that the AS

administration increases the RAAS activation which has detrimental effects on the

heart, whereas the ATI receptors and MR blockers inhibited these effects. A mechanism

of “cross-talk" between the MR and the ATI receptor has been prosed [52,53]. Our

results indicate that such cross talk is enhanced by anabolic steroids.

Conclusion

These findings shows that the RAAS participates on deleterious effects on the

heart and interstitial collagen regulation induced by anabolic steroids and its association

with exercise training, since both ATI receptors and MR antagonists were effective in

inhibiting these effects. AS alone or in combination with exercise training induces

maladaptive cardiac remodeling and further deterioration of cardiac performance as

observed by diastolic dysfunction in TAS group. We believe this is the First study

showing the effects of AS and its association with physical training on cardiac

aldosterone. An increase aldosterone synthase and the enzyme 11HSD2 genes

expression were observed in steroid treated rats. Our results further demonstrate that

ATI receptor and MR antagonist attenuates the expression of the important

TGFp and osteopontin in the AS and its association with

exercise training. These findings are consistent with idea that remodelling of the cardiac

inflammatory mediators as



interstitium is a major determinant of pathological hypertrophy induced by AS with or

without exercise training, leading to cardiac dysfunction.

Acknowledgments

We gratefully acknowledge the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior (CAPES), for the EC Carmo fellowship to the present investigation

and for Dr MI Phillips by the criticai reading of the manuscript.

References

[1] Melchert RB, Welder AA. Cardiovascular effects of androgenic-anabolic

steroids. Med Sei Sports Exerc. 1995; 27: 1252-62.

[2] Pereira Junior PP, Chaves EA, Souza RHC, Masuda MO, Carvalho ACC,

Nascimento JHM. Cardiac autonomic dysfunction in rats chronically treated with

anabolic steroid. Eur J Appl Physiol. 2006; 96(5): 487-94.

Rocha FL, Carmo EC, Roque FR, Hashimoto NY, Rossoni LV, Frimm[3]

C, et al. Anabolic steroids induce cardiac renin-angiotensin system and impair the

beneficiai effects of aerobic training in rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2007;

293(6): H3575-83.

Zhu YC, Zhu YZ, Lu N, Wang MJ, Wang YX, Yao T. Role of[4]

angiotensin ATI and AT2 receptors in cardiac hypertrophy and cardiac remodelling.

Clin Exp Pharmacol Physiol. 2003; 30(12): 911-18.



[5] Kawano H, Toda G, Nakamizo R, Koide Y, Seto S, Yano K. Valsartan

decrease type I collagen synthesis in patients with hypertrophic cardiomyopathy.

Circ J.2005; 69: 1244-48.

[6] Phillips MI, Speakman EA, Kimura B. Leveis of angiotensin II and

molecular biology of the tissue renin angiotensin systems. Regulatory Peptides

1993;43:1-20.

[7] Silvestre JS, Robert V, Heymes C, Aupetit-Faisant B, Mouas C, Moalic

JM, et al. Myocardial Production of Aldosterone and Corticosterone in the Rat. J

BiolChem. 1998; 273(9): 4883-91.

[8] Yoshimura M, Nakamura S, Ito T, Nakayama M, Harda E, Mizuno Y, et

al. Expression of aldosterone synthase gene in failing human heart: Quantitative

analysis using modified real-time polymerase chain reaction. J Clin Endocrinol

Metabol. 2002; 87(8): 3936-40.

[9] Silvestre JS, Heymes C, Oubénaíssa A, Robert V, Faisant BA, Carayon

A. Activation of cardiac aldosterone production in rat myocardial infarction: Effect

of angiotensin II receptor blockade and role in cardiac fibrosis. Circulation. 1999;

99(20): 2694-701.

Funder JW, Pearce PT, Smith R, Smith AI. Mineralocorticoid[10]

action: Target tissue specificity is enzyme, not receptor, mediated. Science. 1988;

242: 583-5.

[11] Lombes M, Oblin ME, Gasc JM, Baulieu E, Farman N, Bonvalet JP.

forevidenceImmunohistochemical biochemical cardiovascularand a

mineralocorticoid receptor. Cir Res. 1992; 71(3): 503-10.

!
I



I

[12] Qin W, Rudolph AE, Bond BR, Rocha R, Blomme EA, Goellner J, et al.

Transgenic model of aldosterone-driven cardiac hypertrophy and heart failure. Circ

Res. 2003; 93(1): 69-76.

[13] Struthers AD. Aldosterone blockade in cardiovascular disease. Heart.

2004; 90: 1229-34.

[14] Robert V, Silvestre JS, Charlemagne D, Sabri A, Trouve P, Wassef M, et

al. Biological determinants of aldosterone-induced cardiac fibrosis in rats.

Hypertension. 1995; 26(6): 971-8.

[15] Brilla CG, Matsubara LS, Weber KT. Anti-aldosterone treatment and the

prevention of myocardial fibrosis in primary and secondary hyperaldosteronism. J

Mol Cell Cardiol. 1993; 25(5): 563-75.

Sun Y, Zhang J, Lu L, Chen SS, Quinn MT, Weber KT. Aldosterone-[16]

induced inflammation in the rat heart: role of oxidative stress. Am J Pathol. 2002;

161(5): 1773-81.

Sam F, Xie Z, Ooi H, Kerstetter DL, Colucci WS, Singh M, et al. Mice[17]

lacking osteopontin exhibit increased left ventricular dilation and reduced fibrosis

after aldosterone infusion. Am J hypertens. 2004; 17(2): 188-93.

Li JS, Sharifi AM, Schifffin EL. Effect of ATI angiotensin-receptor[18]

structure and function of small arteries in SHR. J Cardiovasc

Pharmacol. 1997; 30(1): 75-83.

Medeiros A, Oliveira EM, Gianolla R, Casarini DE, Negrão CE, Brum[19]

PC. Swimming training increases cardiac vagai activity and induces cardiac

hypertrophy in rats. Braz J Med Biol Res. 2004; 37(12): 1909-17.

blockade on



[20] Sahn DJ, Demaria A, Kisslo J, Weyman A. Recommendations regarding

quantitation in M-mode echocardiography: Results of survey of echocardiographic

measurements. Circulation. 1978; 58(6): 1072-83.

[21] Schiller NB, Shah PM, Crawford M, Demaria A, Devereux R,

Feigenbaum H, et al. Recommendations for quantification of the left ventricle by

two-dimensional echocardiopraphy. American Society of Echocardiography

Committee on Standards, Subcommittee on Quantitation of Two-Dimensional

Echocardiograms. J Am SocEchocard. 1989; 2(5): 358-67.

Kochakian CD, Robertson E, Bartlett MN. Sites and nature of protein[22]

anabolism stimulated by testosterone propionate in the rats. Am J Physiol. 1950;

163: 332-46.

Alves MF, Araújo MC, Juliano MA, Oliveira EM, Krieger JE, Cãsarini[23]

DE, et al. A continuous fluorescent assay for the determination of plasma and tissue

angiotensin I-converting enzyme activity. Braz J Med Biol Res. 2005; 38(6): 861-

68.

Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of[24]

microgram quantities of protein utilizing the principie of protein-dye binding. Anal

Biochem. 1976; 72: 248-54.

Kohara K, Tabuchi Y, Senanayake P, Brosnihan KB, Ferrario CM.[25]

Reassessment of plasma angiotensins measurement: effects of protease inhibitors

and sample handling procedures. Peptides. 1991; 12(5): 1135-41.

Chomczynski P, Sacchi N. Single step method of RNA isolation by acid[26]

162(1): 156-9.

I
I
I

guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem. 1987;



[27] Evangelista FS, Brum PC, Krieger JE. Duration-controlled swimming

exercise training induces cardiac hypertrophy in mice. Braz J Med Biol Res. 2003;

36(12): 1751-9.

[28] Oliveira EM, Sasaki MS, Cerencio M, Barauna VG, Krieger JE. Local

renin-angiotensin system regulates LV hypertrophy induced by swimming training

independent of circulating renin:

Aldosterone Syst. 2009; 10(1): 15-23.

[29] Lorell BH, Carabello BA. Left ventricular hypertrophic: pathogenesis,

detection, and prognosis. Circulation. 2000; 102(4): 470-9.

[30] Lips DJ, deWindt LJ, Dave JW, Kraaij V, Doevendans PA. Molecular

determinants of myocardial hypertrophy and failure: altemative pathways for

beneficiai and maladaptive hypertrophy. Eúr Heart J. 2003; 24(10): 883-96.

[31] Brilla CG, Zhou G, Matsubara L, Weber KT. Collagen metabolism in

cultured adult rat cardiac fibroblasts: response to angiotensin II and aldosterone. J

Mol Cell Cardiol. 1994; 26(7): 809-20.

Krieg A, Scharhg J, Alberts T, Kinderman W, Urhause A. Cardiac Tissue[32]

Doppler in Steroid Users. Int J Sports Med. 2007; 28(8): 638-43.

Pearson AC, Schiff M, Mrosek D, Labovitz AJ, Williams GA. Left[33]

ventricular function in weightlifters. Am J Cardiol. 1986; 58(13): 1254-9.

De Piccoli B, Giada F, Benettin A, Sartori F, Piccolo E. Anabolic steroid[34]

use in body builders: An echocardiographic study of left ventricle morphology and

function. Int J Sports Med. 1991; 12(4): 408-12.

a pharmacological study. J Renin Angiotensin



[35] Weber KT, Brilla CG. Pathological hypertrophy and cardiac intersticium.

Fibrosis

65.

[36] Sarkar S, Vellaichamy E, Yong D, Sem S. Influence of cytokines and

growth factors in ang II-mediated collagen upregulation by fibroblasts in rats: role

of myocytes. Am J Physiol. Heart Circ Physiol. 2004; 287(1): H107-17.

[37] Barauna VG, Magalhaes FC, Krieger JE, Oliveira EM. ATI receptor

participates in the cardiac hypertrophy induced by resistence training in rats. Am J

Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008; 295(2):R381-87.

[38] Oliveira EM, Krieger JE. Chronic P-adrenoceptor stimulation and cardiac

hypertrophy with no induction of circulating renin. Eur J Pharmacol. 2005; 520 (1-

3): 135-41.

[39] Busatto VC, Cicilini MA, Mill JG. Increased angiotensin-converting

enzyme activity in the left ventricle after infarction. Braz J Med Biol Res. 1997;

30(5): 679-87.

[40] Matsubara, H. Pathophysiological role of angiotensin II type 2 receptor

in cardiovascular and renal diseases. Circ Res. 1998; 83(12): 1182-91.

Unger T. The angiotensin type 2 receptor: Variations on an enigmatic[41]

theme. J Hypertens. 1999; 17(12): 1775-86.

Paul M, Mehr AP, Kreutz R. Physiology of local renin-angiotensin[42]

Systems. Physiol Rev. 2006; 86(3): 747-803.

Gasparo M, Catt KJ, Inagami JW, Unger YH. International Union of[43]

Pharmacology. XXIII. The Angiotensin II Receptors. Pharmacol Rev. 2000; 52(3):

415-72.

an renin-angiotensin-aldosteerone System. Circulation. 1991; 83(6): 1849-



[44]

Eplerenone offsets cardiac and adverse remodeling in spontaneously hypertensive

rats. Inter J Cardiol. 2006; 114(1): 1-7.

[45] Santos CF, Greene AS, Salgado MC, Oliveira EB. Conversion of renin

substrate tetradecapeptide to angiotensin II by rat MAB elastase-2. Can J Physiol

Pharmacol. 2004; 82(11): 1000-5.

[46] Wehling M. Cardiac and vascular synthesis of aldosterone: yes, but. ..

Current Opinion in Endocrinological, Diabetes and Obesity. 2005; 12: 211-4.

[47] Nagata K, Obata K, Xu J, Ichihara S, Noda A, Kimata H, et al.

Mineralocorticoid receptor antagonism attenuates cardiac hypertrophy and failure in

low-aldosterone hypertensioe rats. Hypertension. 2006; 47(4): 656-64.

[48] Rocha R, Rudolph AE, Frierdick GE, Nachowiak DA, Kekec BK,

Blomme EA, et al. Aldosterone induces a vascular inflammatory phenotype in rat

heart. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2002; 283(5): H1802-10.

[49] Zhang YL, Zhou SX, Lei J, Yuan GY, Wang JF. Blockades of

angiotensin and aldosterone reduce osteopontin expression and interstitial fibrosis

infiltration in rats with myocardial infarction. J Clin Med. 2008; 121(21): 2192-6.

[50] Booz GW, Baker KM. Molecular signalling mechanisms controlling

growth and function of cardiac fibroblast. Cardiovasc Res. 1995; 30(4): 537-43.

Satoh M, Nakamura M, Saitoh H, Satoh H, Akatsu T, Iwasaka J, et al.[51]

Aldosterone synthase (CYP11B2) expression and myocardial fibrosis in the failing

human heart. Clin Sei. 2002; 102(4): 381-6.

Burla AK, Neves MF, Oigman W, Mandarim-de-Lacerda CA.



[52] Lemarié CA, Paradis P, Schiffrin EL. New insights on signaling cascades

induced by cross-talk between angiotensin II and aldosterone. J Mol Med. 2008;

86(6): 673-8.

[53] Min LJ, Mogi M, Li JM, Iwanami J, Iwai M, Horiuchi M. Aldosterone

and angiotensin II synergistically induce mitogenic response in vascular smooth

muscle cells. Circ Res. 2005; 97(5):434-42.

Figure legends

Figure 1 - Cardiac hypertrophic. The cardiac hypertrophic in control (C, n=7), anabolic

steroid (AS, n=7), trained (T, n=7), trained anabolic steroid (TAS, n=7) (A), anabolic

steroid + Losartan (AS+L, n=7), trained anabolic steroid + Losartan (TAS+L, n=7) (B),

anabolic steroid + Spironolactone (AS+S, n=7) and trained anabolic steroid +

Spironolactone (TAS+S, n=7) (C) groups. The CH was evaluated by ratio of Left

ventricular weight (LVW) to animal body weight (BW) (LVW/BW, □) and

echocardiography (■). Data are presented as mean±SD. f P<0.05 vs C, # P<0.05 vs T, J

P<0.05 vs AS, & P<0.05 vs TAS.

Figure 2 - Cardiac Collagen. Collagen volumetric fraction (CVF) (on the left) and

collagen cardiac type I (□) and type III (■) expression (on the right) in control (C, n=7),

anabolic steroid (AS, n=7), trained (T, n=7), trained anabolic steroid (TAS, n=7) (A and

D), anabolic steroid + Losartan (AS+L, n=7), trained anabolic steroid + Losartan



(FAS+L, n-7) (B and E), anabolic steroid + Spironolactone (AS+S, n=7) and trained

anabolic steroid + Spironolactone (TAS+S, n=7) (C and F) groups. A representative

blots of collagen type I and III expression were above the figure D, E and F. Targeted

bands were normalized to cardiac GAPDH. Data are presented as mean±SD. f P<0.05

vs C, # P<0.05 vs T, J P<0.05 vs AS, & P<0.05 vs TAS.

Figure 3 - Cardiomyocytes diameter. Cardiomyocytes diameter in Control (C, n=7),

anabolic steroid (AS, n=7), trained (T, n=7), trained anabolic steroid (TAS, n=7) (A)

anabolic steroid 4- Losartan (AS+L, n=7), trained anabolic steroid + Losartan (TAS+L,

Spironolactone (TAS+S, n=7) (C) groups. Data are presented as mean±SD. f P<0.05 vs

C, # P<0.05 vs T, J P<0.05 vs AS, & P<0.05 vs TAS.

Figure 4 - Cardiac Renin-Angiotensin System. Cardiac angiotensin converting enzyme

(ACE) activity (on the left), ATI (□) and AT2 (■) receptors expression (on the right) in

Control (C, n=7), anabolic steroid (AS, n=7), trained (T, n=7), trained anabolic steroid

(TAS, n=7) (A and B) anabolic steroid + Losartan (AS+L, n=7), trained anabolic steroid

and trained anabolic steroid + Spironolactone (TAS+S, n=7) (E and F) groups.

Representative blots of ATI and AT2 receptors expression were above the figure B, D

mean±SD. f P<0.05 vs C, # P<0.05 vs T, f P<0.05 vs SA, & P<0.05 vs TAS.

and F. Targeted bands were normalized to cardiac a-tubulin. Data are presented as

+ Losartan (TAS+L, n=7) (C and D), anabolic steroid + Spironolactone (AS+S, n=7)

n-7) (B), anabolic steroid + Spironolactone (AS+S, n=7) and trained anabolic steroid +



Figure 5 - Cardiac aldosterone synthase gene (CYP11B2) and 110 -hydroxysteroid

dehydrogenase 2 (110-HSD2). CYP11B2 and 110-HSD2 cardiac expression in Controi

(C, n=7), anabolic steroid (AS, n=7), trained (T, n=7), trained anabolic steroid (TAS,

n=7) (A), anabolic steroid + Losartan (AS+L, n=7), trained anabolic steroid + Losartan

(TAS+L, n=7) (B), anabolic steroid + Spironolactone (AS+S, n=7) and trained anabolic

steroid + Spironolactone (TAS+S, n=7) (C) groups. Representative blots of CYP11B2

and 110-HSD2 expression were above the figures. Targeted bands were normalized to

cardiac GAPDH. Data are presented as mean±SD. f P<0.05 vs C, # P<0.05 vs T, J

P<0.05 vs AS, & P<0.05 vs TAS.

Figure 6 - Inflammatory Factors. Transforming growth factor 0 (TGF 0, □) and

Spironolactone (AS+S, n=7) and trained anabolic steroid + Spironolactone (TAS+S,

the figure. Targeted bands were normalized to cardiac GAPDH. Data are presented as

mean ± SD. f P<0.05 vs C, # P<0.05 vs T, J P<0.05 vs SA, & P<0.05 vs TAS.

n=7) (C) groups. Representative blots of TGF 0 and osteopontin expression were above

(AS+L, n=7), trained anabolic steroid + Losartan (TAS+L, n=7) (B), anabolic steroid +

osteopontin (■) cardiac expression in Controi (C, n=7), anabolic steroid (AS, n-7),

trained (T, n=7), trained anabolic steroid (TAS, n=7) (A), anabolic steroid + Losartan



Tables

AmpliconGene

AGAGAGCATGACCGATGGA
172 jb

GAGGTTGCCAGTC1GTTG3

AAGGTCCACGAGGTGACAA
143 fb

AGGGCCTGGACTACCAAST

GGATGTCCAGCAAAGTCTC
CYP11B2 324 jb

ATTAGTGCTGCCACAATGC

GCTTTGATGGTAGCTGCG
MR 154 jb

llp-HSD2 419 jb

TGFp 106 jbGCGGGTGACTTC1TTGGC

GTCCITCACIGCCAGCACÍC
Osteopontin 450 pb

GAACTCGCCTGACTGTCGAT

ATGGGTGTGAACCACGAGAA
GAPDH 141pb

CGAGTACTGGTGTCAGGTA

Col lal 
(Coltype 1)

Col3ai 
(Coltype III)

TABLE 1 “ Primers sequence used for RT-PCR
Primers sequence (5'-3')

GGGGTATGGCATGTCTCCIG
GGCGGTGCTCGCTTTGTA

TGAGC ACC A ATCCGGT AG 
CCGGTTGTGACACTGGTITTG



TABLE 2 — Blood pressiire and ventricular function
DiastoHc FunctionBP (mmHg) Systolic Function

Groups PAWV (m/s) E/A ratio IVRT (m/s)Before PEWV (m/s)After LVEF(%) LVFS (%)

C 0,43*0,08 1,53*0,08 25,2*1,7120,8*9,2 0,61*0,07124,8*5,7 81,05*4,38 44,30*3,44

AS 1,34*0,12 24,2 *2,5126,5*11,2 0,56*0,06 0,40*0,05126,8*8,1 42,39*4,0979,03*5,17

AS+L 0,38*0,06 1,40*0,19 25,7*0,9120.4*4,4 0,58*005124,5*4,3 80,92*5,01 44,21*4,42

AS+S 0,48*0,05 1,38*0,23 27,5*1,9127,9*7,7 0,63*0,05125,5*1,9 79,71*5,33 41,67*5,67

T 30,6*2,80,40*0,09 1,68*003120,0*10,8 0.62*0,06126,8*6,7 78,55*2,95 4003*2.74

1,07*005’0,42*0,10’TAS 230*2.30.38*004128,0*8,03 40,77*3,78124,4*4,3 79,02*3,76

1,39*0,12*0,59*0,07*TAS+L 0,40*0,09 283*1.15125,5*8,2 126,4*2,3 82,12*2,74 42,08*2,76

1,46*0,14*0,57*0,07*TAS+S 26,7*10.42*0,05125,6*3,9 128,1*9,6 40,42*3,7178,66*3,03

Control (Q, Trained (T), Anabolic Steroid (AS), Tralned Anabolic Steroid (TAS), Anabolic Steroid ♦ Losartan (AS+L), Tralned Anabolic 
Steroid ♦ Losartan (TAS*LlAnabolic Steroid ♦ Spironolactone (AS+S) and Trained Anabolic Steroid ♦ Spironolactone (TAS+S).
Value are means±SD; BP, blood pressure; LVEF, left ventricular ejection fraction; LVFS, left ventricular fractional shortening; PEWV, 
peak velocity wave E; PAWV, peak velocity wave A; IVRT, isolumetric relaxion time. Significant difFerence vs. t C, & TAS: P<0.05.
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Abstract

Anabolic steroids (AS) cause adverse cardiovascular efFects. Despite this fact, AS have

been widely used by athletes and non-athletes in training. The aim of the present study

was to investigate the cardiovascular efFects of nandrolone decanoate administration

during swimming training on coronary blood flow, cardiac capillary density and

adenosine formation. Male Wistar rats were randomized into sedentary (S), sedentary

AS treated (SA), trained (T), and trained AS treated (TA). AS (nandrolone decanoate;

10 mg/kg/ week) was administered during 10 weeks of swimming training (5 times/

wk). Colored microspheres (mi) were used to evaluate coronary blood flow and cardiac

output. Capillary density was evaluated by light microscopy. Adenosine formation was

measured by adenine nucleotides hydrolysis enzymes. The baseline coronary blood flow

(S 4142±461, SA 3848±522, TA 2938±551 vs. T 6631 ±494 number of mi/ heart weight,

P=0.001) increased with training and the use of AS in trained group abolished this

adaptation. The cardiac output (S 146.6±5.6, SA 146.2±15.4, T 169.5±29.9 vs. TA

82.3±9.5 mL. kg1, min’1, P=0.029) and capillary density (S 77±5, SA 77±3, T 77±5 vs.

TA 55±4 mm2, P=0.02) decreased in TA group. Swimming training increased enzyme

activity response to circulating adenosine formation (ATP 43%, ADP 62%, AMP 34%

hydrolysis vs. S group) and the AS precluded this response to training.

Supraphysiological dose of AS decreased cardiac output and abolished the exercise

training induced coronary blood flow improvement, probably related to a decreased

capillary density and lowered circulating adenosine formation.

Keywords: Nandrolone decanoate, swimming training, adenosine.
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produced for clinicai use. However, because of their anabolic properties they have been

widely used by athletes to enhance performance (1). Moreover, an increasing number of

the young people have made abusive use of these substances to improve their physical

appearance (24, 37).

The chronic use of these drugs causes adverse effects, particularly in the

cardiovascular system, and it is dose and type dependent (29). Several cardiovascular

effects have been reported in AS users, including heart failure, thrombosis, cardiac

hypertrophy, ventricular fíbrillation, hypertension and sudden death (20, 33). The

majority of these studies are related to strength athletes, however, the increasing use of

these substances by aerobic sports athletes and non-athletes demonstrate the importance

of investigating the interactions between AS abuse and physical training. Also, in

experimental animais we have shown that AS combined with aerobic training induces

exacerbated cardiac hypertrophy with interstitial fibrosis (41). The cardiac hypertrophy

is associated with activation of the cardiac renin angiotensin system (RAS) and the

improvement in LV function promoted by exercise training is lost by AS treatment.

In contrast to AS effects, aerobic training induces beneficiai cardiovascular

adaptations, including resting bradycardia (25, 31), physiological cardiac hypertrophy

(18, 31) and improvement of the cardiovascular function (28), which increased cardiac

perfusion. The presence of local vasodilatation by metabolic factors allows a better

tissue perfusion. Adenosine has been considered an important physiological modulator

for this vasodilatation. Thus, adenosine, a metabolite of adenine nucleotides, exerts a

variety of functions in several organs and the vasodilatation might be the major action

Anabolic steroids (AS) are synthetic derivatives of testosterone, which were
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ofthe adenosine. Studies demonstrate that both running and swimming training

increased the 5-nucleotidase enzyme activity in the heart (26, 39). This is the main

enzyme responsible for the degradation of extracellular nucleotides of adenine, leading

to the adenosine formation.

The aim of the present study was to investigate the effects of administration of

an AS, nandrolone decanoate, in combination with swimming training of rats. The

effects were measured in coronary blood flow response, cardiac capilíary density and

adenosine formation as factors that may contribute to heart perfusion.

Methods

Animais

Male Wistar rats (180-250g) were housed in standard cages, and standard fat

chow and water were provided ad libitum. The environmental temperature was kept at

23 ± 1°C and a 12:12-h dark-light cycle was maintained throughout the experiment.

Animais were weighed every week. All protocols and surgical procedures used were in

accordance with the guidelines of the Brazilian College for Animal Experimentation

and were approved by the Ethics Committee for Ethics in Research of School of

Physical Education and Sport of the University of Sao Paulo (protocol number

2006/05).

Two groups were randomly assigned with twenty-eight rats each, and separated

for use in different experimental protocols: 1) for morphological, morphometric and

biochemical analysis and, 2) for hemodynamics and blood flow analysis. In each group,

the rats were randomly subdivided into 4 groups: sedentary (S), sedentary AS-treated

(SA), trained (T) and trained AS-treated (TA). In AS-treated groups nandrolone
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decanoate (Deca-durabolin; Organon, Roseland, NJ) was subcutaneously administered

the dose of 10 mg.kg^.wk'1 (5 mg/kg body weight per injection twice a week). This

dose is comparable to the dose frequently used by abusers of AS (40).

Training Protocol

The training protocol has been previously described (31, 35). The swimming

training was performed during the dark cycle of the rat and consisted of 5 days/ week

swimming sessions of 60 minutes duration for 10 weeks in a swimming system with

warmed water at 30-32°C. Exercise duration and workload were increased gradually

until the rats could swim for 60 min wearing caudal dumbbells weighting 5% of their

body weight. Thereafter, duration and workload were constant. All animais were

weighed once a week and the workload adjusted to body weight variations. Sedentary

groups were placed in the swimming apparatus for 10 minutes twice a week without

workload to control for being in the water. Oxygen (C>2)uptake of rats swimming

individually is about 50-65% of maximum O2 uptake. This low intensity long period

training protocol is effective for promotion of cardiovascular adaptations and for

increase of muscle oxidative capacity (5, 31). This protocol has already been used

previously in our laboratory (35).

Cardiac Morphological and Morphometric Analysis

Twenty-four hours after the last exercise session rats were killed by decapitation

and the heart was removed.

To measure cardiac mass, the heart was removed from thoracic cavity and

dissected to obtain the left ventricle (LV; free wall plus septum) weight. To evaluate



6

cardiac hypertrophy the LV weight was normalized by total body weight (BW) of the

animal (LV/BW in mg/g).

For morphometric analysis, after weighed, the LV was fixed in 6%

formaldehyde and embedded in paraffín, cut in 5 p,m sections at the levei of papillary

muscle and subsequently stained with Periodic Acid Schiff (PAS) to visualize cellular

structures. Three randomly selected sections from each animal were visualized by light

microscopy using an oil immersion objective with a calibrated magnification (x400).

The image was amplified and the measurements were performed. The analysis of

capillary density (vessels with < 12|im) was expressed as the number of vessels per

millimeter squared (mm2), as described previously (3, 32).

Hemodynamics and blood flow analysis

The coronary blood flow was evaluated by the colored microspheres technique

as previously described (14, 21). Briefly, twenty-four hours after the last exercise

session, the rats were anesthetized with ketamine (90 mg/kg) and xilasine (10 mg/kg, ip)

to implant 2 catheters filled with saline solution into the femoral artery and left

ventricle. A catheter of PE-10 tubing was positioned into the abdominal aorta through

the femoral artery for direct measurements of arterial pressure (AP). The second

catheter of PE-50 was inserted into the left ventricle through the right carotid artery for

colored microspheres infusion. The catheter position was determined by observing the

characteristic left ventricular pressure waveform at surgery, and confirmed on necropsy.

The catheters were anchored with silk sutures and exteriorized at the back of the neck.

Rats receiving food and water ad libitum were studied one day after the procedure and

the animais were conscious and allowed to move freely during the experiments.
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The arterial femoral cannula was connected to a strain-gauge transducer (Narco

Bio-Systems Miniature Pressure Transducer RP 1500, Houston, TX, USA) and arterial

pressure signals were monitored continuously, except during microsphere infiision and

withdrawal of a reference blood sample. The AP signals were recorded and processed

with a microcomputer equipped with an analog-to-digital converter board (CODAS, 1 -

kHz sampling frequency; Dataq Instruments, Inc., Akron, OH, USA). The recorded data

were analyzed on a beat-to-beat basis to quantify changes in mean AP and heart rate

(HR).

Dye-Trak colored microspheres (15 pm; Triton Technology, San Diego, CA,

USA) were infused at rest (200,000 red microspheres) for blood flow and cardiac output

(CO) determination. Then, the animais were killed and the hearts removed. The

reference blood samples and tissues were processed and blood flow and CO were

calculated as previously described (13, 21, 23). The minimum acceptable absorbance

was 0.010 absorbance units (AU). The tissue flow rate was represented as number of

microspheres in the tissue normalized by heart weight of the animal and by blood flow

in the tissue (mL. kg'1, min'1).

Biochemical Analysis

Blood samples were drawn after decapitation and blood serum fraction was

isolated by subsequently centrifuged in plastic tubes at 5000 g for 15 minutes at 4°C.

The serum samples obtained were stored on -20°C until used in the experiments.

ATP diphosphohydrolase activity
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ATP and ADP hydrolysis were determined using a modifícation of the method

described by Yegutkin (51). The enzyme activity in the blood serum fraction was

routinely determined at 37°C in the following incubation-medium: 112.5 mM Tris-HCl,

pH 8.0, with approximately 1.0 mg of serum protein for 40 minutes in a final volume of

0.2mL. The reactions were initiated by ADP or ATP addition as substrate (2.0 mM and

3.0 mM, respectively) and the reaction mixture was preincubated for 10 min at 37°C.

Incubation times and protein concentration were chosen in order to ensure the linearity

of the reaction. The reactions were stopped by the addition of 0.2 mL of 10%

trichloroacetic acid (TCA). All the samples were chilled on ice and the amount of P,

liberated was measured by according to the procedure of Lanzetta (27). In order to

correct non-enzymatic hydrolysis, we performed Controls by adding the serum after the

reaction was stopped with TCA.

5’-nucleotidase activity

The enzyme activity was routinely determined at 37°C in the following

incubation médium in the blood serum as previously described (12): the reaction

mixture containing AMP as a substrate (2.0mM) in lOOmM Tris-HCl, pH 7.5 was

incubated with 1.0-1.5 mg protein serum at 37°C in a final volume of 0.2mL.As

described above, all others procedures were the same as for ATP-diphosphohydrolase

activity.

Enzymes activities were expressed as nanomoles of Pi released per minute per

milligram of protein (nmol Pi. min-1.mg'1 protein). The protein content was determined

by the Bradford method (11) by using bovine serum albumin as the standard (Bio-Rad

protein assay).
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Testosterone Measurement

The testosterone was determined by radioimmunoassay in plasma using the kit

COAT-A-COAT Total Testosterone from Diagnostic Products Corporation (human) kit

(Los Angeles, CA).

Statistical Analysis

Data are reported as mean ± standard error of mean (SEM). Statistical analysis

was performed using two-way ANOVA to evaluate body weight, at the initial and final

protocol, and one-way ANOVA to all others statistical analyses. Duncan’s post hoc test

observed with ANOVA. P<0.05 was accepted as statistically significant.

Results

Body weight and heart weight

The body weight at the beginning of the study was similar among the groups,

however at the end of 10 weeks of experimental protocol SA, T and TA groups’ body

weight was lower when compared to S group (P 0.07; Table 1). Table 1 shows the

values of the LV weight and LV/ BW ratio. The LV weight was similar among groups

and the LV/ BW ratio showed an increase of 5% in the SA group (not statistically

significant; P= 0.11) and of 13% and 17% in the T and TA groups (P 0.001),

respectively, when compared to S group.

Testosterone Measurement

was used for individual comparisons between means when a significant change was
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Results showed that chronic nandrolone administration increased the serum

testosterone concentration (ng/dL) in both groups SA (89.2±6.2) and TA (102.6±7.5)

when compared to non-treated S (10±l.l) and T (17.4±6.6) groups (P 0.001).

Mean Arterial Pressure and Heart Rate

The mean AP values were similar among groups, however a reduced resting HR

was observed in both trained groups compared to sedentary groups (S and S A vs. T and

TA; P<0.01) (Table 1). Furthermore, a strong tendency of decreased HR was observed

in both AS treated groups when compared to sedentary group (SA vs. S; P=0.06) and

trained group (TA vs. T; P=0.08).

Cardiac Output and Coronary Blood Flow

Figure 1 shows that resting CO was similar between S, SA and T groups,

however a significant reduction was observed in TA group compared to the others (S

146.6±5.6, SA 146.2±15.4, T 169.5±29.9 vs. TA 82.3±9.5 mL. kg’1, min’1, P=0.029).

Coronary blood flow, estimated by the number of microspheres in the heart

(Figure 2 A) increased in T group when compared to the others groups (T 6631±494 vs.

S 4142±461, SA 3848±522, TA 2938±551 number of mi/ heart weight, P<0.001).

However, when the flow was represented as mL. kg"1, min"1 (S 3.11±0.29, SA

3.22±0.39, T 5.49±1.45, TA 2.39±0.26, P=0.06) the increase observed in T group was

significant in relation to TA group (P=0.02) and a strong tendency was observed in

relation to S and SA groups (P=O.O53) (Figure 2B).

Capillary density
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Figure 3 shows the analysis of heart capillary density. The AS or the swimming

training alone did not change the capillary density in the heart, however in the TA

group, there was a reduction when compared with others groups (S 77±5, SA 77±3, T

77±5 vs. TA 55±4 capillary density/ mm2, P=0.02).

Extracellular adenine nucleotides hydrolysis

Hydrolysis of adenine nucleotides in the blood serum fraction is presented in

figure 4 (A, B and C). Results did not reveal any significant alteration in the nucleotides

hydrolysis of SA group, but a greater hydrolysis of ATP was observed in both trained

groups in relation to sedentary groups (S 0.61±0.04, SA 0.50±0.03 vs. T 0.90±0.08, TA

0.91±0.07 nmol Pj. min-1.mg'1 protein; P< 0.001). In the trained group, increased ATP

degradation was also followed by increases in ADP (S 0.88±0.07, SA 0.83±0.06, TA

1.05±0.09 vs. T 1.44±0.08 nmol Pi. min'1.mg1 protein; P<0.001) and AMP (S

0.46±0.03, SA 0.36±0.03, TA 0.46±0.03 vs. T 0.61±0.04 nmol Pi. min'1.mg'1 protein;

P<0.001) hydrolysis. Anabolic steroid impairs the increased ADP and AMP hydrolysis

observed with training.

Discussion

The current study showed for the first time that a chronic treatment with

supraphysiological doses of nandrolone, harm the improvement in coronary blood flow

promoted by aerobic exercise training. Reduced formation of circulating adenosine

contributes to lower coronary blood flow and decreased capillary density which would

contribute to impairment of blood perfusion in the heart of anabolic steroid trained rats.
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This finding may be relevant to the cardiac dysfunction reported in human athletes

abusing steroids.

Body weight reduction in trained (T and TA) groups at the end of the protocol

was observed and this is consistent with a reduction in intraperitonial fat observed in a

previous study performed in our laboratory (41). The fat reduction would be expected

because of the increased energy expenditure demand by the swimming training and

represents physiological adaptation of the body to regular physical exercise. These

changes suggest an increased metabolic rate and are in accordance with previously

published data in rats exercised by swimming (47). The body weight of trained rats was

lower than that of the sedentary Controls, while food intake was higher (47).

In this study, as expected, chronic AS administration caused a significant

increase in the serum testosterone concentration in both nandrolone treated groups (SA

and TA) and the reduced body weight observed in this group and demonstrated by

others (7, 46), might be explained by the excess androgens that promote an increase in

the adipose tissue metabolism (44), beyond a reduction in the food ingestion (52).

Testosterone concentration is inversely correlated with the fat mass and testosterone

administration improved fat-free mass in androgen defíciency young men (8).

AS abuse has been associated with hypertension (7), but without consensus in

the literature (34). in this study mean AP was not altered as an effect of AS treatment or

swimming training. Concerning the cardiovascular effects, resting bradycardia has been

considered the hallmark of the aerobic exercise training adaptation and in swimming-

trained rats occurs as a consequence of an increased cardiac vagai effect (31). Resting

bradycardia, was observed in both trained groups.
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pathological stimulus. Physiological hypertrophy may occur in response to exercise

training and there are many factors influencing the exercise-induced cardiac

hypertrophy. These include the mode, intensity, duration and frequency of the exercise

regimen (17, 22). Physiological hypertrophy is characterized by a uniform ventricular

wall and septum growth that is matched with an increase of the chamber dimension. In

contrast, pathological cardiac hypertrophy is associated with a ventricular wall and

septum growth but decreased ventricular chamber dimensions. In addition pathological

hypertrophy is associated with cardiac fibrosis and cardiac dysfunction (22). In the

present study, the absolute weight of cardiac mass was not significantly different among

the groups. However, the heart weight/ body weight ratio increased to 14% in the T

group compared to S group. This increase is due to an increase in myocytes diameter

(41). Swimming exercise training is related to a volume overload that leads to eccentric

cardiac hypertrophy, which is associated with predominant longitudinal myocyte growth

and improvement in cardiac performance (17, 31).

Studies with experimental animais observed that the chronic use of AS by itself

promote cardiac growth (7, 46). Marsh et al. (30) showed the presence of androgen

receptors in the heart in mammalian cultured myocytes, besides demonstrating that

testosterone induced a hypertrophic response by acting directly on cardiac muscle cells.

Nandrolone administration in this study induced a non-significant increase of cardiac

mass of 5% in the SA group and contributed to cardiac hypertrophy in the TA group

(17%) when compared to S group. However, in contrast with the fact that AS induce

myocyte hypertrophy, a previously study from our laboratory demonstrated that only

exercise training contributed to the hypertrophy induced by increases on myocyte

Left ventricular hypertrophy and remodeling can result from physiological or
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cardiac index on AS treated groups. The cardiac hypertrophy observed in sedentary AS-

treated and more exacerbated cardiac hypertrophy in trained AS-treated group could be

due to increased inflammatory response and interstitial collagen concentration. This

effect is induced in the heart by activation of the cardiac renin angiotensin System (41).

The modest increase on myocardial oxygen extraction induced by exercise

training is due to an already near maximal oxygen extraction even in untrained State

(49). The high degree of oxygen extraction at rest and the unchanged oxygen-carrying

capacity of the blood following exercise training suggest that requirements for

additional oxygen must be met by increased coronary blood flow (15). To maintain the

performance of the cardiac pump, the degree of cardiac hypertrophy observed with

exercise training is followed by increased coronary blood flow (42). Our results

corroborate this data, showing that endurance exercise training promotes cardiac

hypertrophy followed by increased coronary blood flow, at rest. The increased coronary

blood flow may reflect the augmented diastolic filling observed in response to

endurance exercise training (28). Since peak coronary flow occurs during diastole, the

bradycardia may contribute to the increased coronary blood flow. The bradycardia

observed in the trained group would increase this filling because when HR is decreased,

the time spent in diastole during each heart beat is longer.

Our results demonstrated that the combination of supraphysiological doses of

nandrolone decanoate and swimming training promote cardiac hypertrophy, but not

increased coronary blood flow. In this group (TA), we also observed a decreased

cardiac output, which could be result of decreased HR and coronary blood flow, beyond

an increased peripheral vascular resistance (7). Furthennore, in a previous study of our

diameter (41), suggesting that another component had been contributing to the increase
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laboratory we demonstrated combined diastolíc and systolic dysfunction of the left

ventricle occurred as effect of this combination (41).

Adaptations within the coronary vasculature or decrease in the extravascular

compressive forces acting on the intramural coronary microvessels are necessary to

increase coronary blood flow (15). Coronary vascular adaptations in response to

exercise training can be divided into structural and functional, that include angiogenesis

and vascular remodeling, and also changes in neurohumoral control or in local vascular

control mechanisms (metabolic, myogenic, and endothelial control), respectively (15).

In this study we investigated a possible mechanism of local vascular control that

was not demonstrated before despite of others already showed as nitric oxide and

superoxide anion production NO (43). Adenosine is a metabolic messenger with an

important vasodilator function. In the heart, this nucleoside increases cardiac oxygen

supply by increasing coronary flow (36). The mechanism of adenosine generation is

through extracellular adenine nucleotide degradation (53). In the present study we

observed that the swimming training protocol increased activity of both enzymes

responsible by nucleotides hydrolysis in the serum, indicating more circulating

adenosine. These results corroborate with others as effects of chronic swimming

training, (26, 39).

In contrast with exercise trained group, the combination of AS and swimming

training decreased the enzymes activity that produces circulating adenosine. In this

study, the association showed two different responses: increased ATP hydrolysis,

similarly to the T group, forming ADP, but decreasing ADP degradation. It is worth to

emphasize that ADP is a potent platelet aggregation factor, and in fact, other study

demonstrated that the use of anabolic steroids can stimulate platelet aggregation and
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thrombosis (19). Furthermore, the 5’-nucleotidase activity decreased was also observed

in the TA group and these responses may compromise the circulating adenosine

formation.

Differences in adenosine formation may contribute to physiological effects

observed on the heart, including the higher oxygen delivery capacity due to the potent

adenosine vasodilator effects, however adenosine is only one metabolic factor that

would contribute to regulate coronary blood flow. Moreover, others properties of this

substance may indirectly contribute to coronary artery vasodilatation, for example,

increasing nitric oxide half-life trough inhibition of superoxide anion production,

another important coronary vasodilator mechanism (43).

Structural adaptations are also related with exercise training. White et al. (50)

demonstrated in details the effect of chronic exercise on numerical density and arteriolar

diameter of coronary arterioles. Evidence supports that increased capillary density

occurs early during the training program, but with prolonged training this increase is

proportional to the increase of left ventricular mass (15). These structural changes in the

coronary vascular bed are responsible for functional changes that occur with the

exercise training (10). Thus, reduced cardiac capillary density demonstrated in this

study and by others (45) in response to combination of AS and swimming training is

another negative effect for cardiac perfusion.

Numerous reports link the adverse effects of AS on the cardiovascular system

and the serious risk of sudden death as consequence of AS abuse (6, 20, 48). In

conclusion, the results observed in this study showed that supraphysiological dose of

decrease in the cardiac output and capillary density and a loss of circulating adenosine

AS associated with exercise training negate the beneficiai effects of exercise by a
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production. Taken together and extrapolating to humans, all these factors contribute to

impaired heart perfusion which could increased the risks of cardiovascular disease and

sudden cardiac death by AS abuse in athletes.
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Figure 1. Baseline cardiac output (CO) in sedentary (S, n=6); sedentary AS-treated

(SA, n=4); trained (T, n=5); trained AS-treated (TA, n=4) groups. Values are mean ±

Figure 2. Coronary blood flow in sedentary (S); sedentary AS-treated (SA); trained (T);

trained AS-treated (TA) groups. Values are mean ± SEM. (A) Baseline coronary blood

flow represented in number of microspheres (mi). S (n=7), SA (n=9), T (n=6), TA

(n=6). Significance difference vs. *S, SA and TA groups: P<0.01. (B) Baseline

coronary blood flow represented in mL. kg'1, min'1. S (n=5), SA (n=7), T (n=5), TA

(n=4). Significance difference vs. *TA group: P<0.05.

Figure 3. Cardiac capiliary density in sedentary (S, n=6); sedentary AS-treated (SA,

Figure 4. Enzymes activity in the blood serum fraction. Sedentary (S); sedentary AS-

treated (SA), trained (T); trained AS-treated (TA); Values are mean ± SEM. (A) ATP

hydrolysis: S (n=9), SA (n=10), T (n=8), TA (n=9). Significance difference vs. *S and

SA groups. P<0.01. (B) ADP hydrolysis: S (n=10), SA (n=12), T (n=9), TA (n=10).

(C)AMP hydrolysis: S (n=9), SA (n=10), T (n=8), TA (n=10). Significance difference

í

SEM. Significance difference vs.

n=6); trained (T, n=6); trained AS-treated (TA, n=4) groups. Values mean ± SEM.

*S, SA and T groups: P<0.05.

vs. *S, SA and TA groups: P<0.01.

Significance difference vs. *S, SA and T groups: P<0.05.

Significance difference vs. *S, SA and TA groups: P<0.01 and f SA group: P<0.05.
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108±L9
311±10108±1.72.20±0.050.92±0.04395±15*215±3.9

108±2.62.37±0.05211±4.8 390±6.5*
Trained+AS 105±2.62.45±0.04399±8.1*212±6.3

Values are means ± SEM; n=5-7 each group. AS, anabolic steroid; BW, body weight;

LV, left ventricle; MAP, mean arterial pressure; HR, heart rate. Significance difference

vs. *sedentary and fsedentary plus AS groups: P<0.05.

Sedenta ry
Sedenta ry+AS
Trained 0.92±0.02*t

0.98±0.03*f
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Resumo

Unitermos: Doping; Fluxo sanguíneo; Capilares; Músculo esquelético; Treinamento físico; Natação.

Introdução
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Esteróide anabolizante inibe a angiogênese 
induzida pelo treinamento físico de natação 
em músculo sóleo de ratos normotensos

CDD. 2O.ed. 796.022
796.073
797.2

qualquer critério e controle, o que representa risco 
à saúde dos usuários (Andersen, Bartlett, 
Morgan & Brownell, 1995; Fuller, 1993). As 
doses costumam ser de 10a 100 vezes maiores que 
a terapêutica, e 2/3 dos abusos ocorrem entre não 
atletas (Cunha, Moura, Bernardes, Tanno & 
Marcondes, 2005; Kam & Yarrow, 2005; Pope 
Junior & Katz, 1988).

Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) são sintéticos de testosterona desenvolvidos para fins 
terapêuticos. São também utilizados por populações fisicamente ativas, que normalmente excedem nas doses, 
0 que potencializa danos à saúde. Para estudar alguns dos efeitos de EAA sobre o sistema cardiovascular, 
ratos "Wistar" foram divididos em quatro grupos: sedentário controle (SC), sedentário anabolizado (SA), 
treinado controle (TC) e treinado anabolizado (TA). Foram avaliados os efeitos da associação do uso de EAA 
(Decanoato de nandrolona - 5 mg/kg sc, 2x/sem) e do treinamento físico de natação (TFN - 60 min/dia, 5x/ 
sem, durante 10 sem) sobre 0 débito cardíaco (DC) e fluxo sanguíneo basal (DCbasal, Qbasal) e após infusão 
do vasodilatador acetilcolina (DC Ach, Q Ach) para observar a vasodilatação endotélio dependente (QAch), 
razão capilar/fibra (rc/f) e expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) em músculo sóleo 
(predominância de fibras oxidativas). A testosterona plasmática aumentou nos grupos com uso de EAA e foi 
observada bradicardia de repouso como efeito do TFN. 0 DC foi menor para 0 Grupo TA, tanto na condição 
basal quanto sob infusão de Ach. 0 Qbasal não foi diferente entre os grupos no músculo estudado. 0 QAch foi 
maior no grupo TC, entretanto, no grupo TA este efeito benéfico do TFN foi prejudicado pela associação com 
0 EAA. Aumento da rc/f e VEGF foi observado somente no grupo TC. Estes resultados sugerem que a associação 
do EAA ao TFN atenua a angiogênese e arteriogênese observadas como efeito do treinamento físico aeróbio 
e causa prejuízo ao fluxo sanguíneo muscular, 0 que poderia predispor o praticante de esportes e atividades 
físicas e usuário destas substâncias a problemas vasculares.
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Os esteróides anabolizantes androgênicos (EAA) 
são sintéticos com atividade similar à testosterona, 
utilizados para fins terapêuticos e no meio esportivo 
devido à suas propriedades anabólicas e 
androgênicas (Celotti & Cesi, 1992; Hebert. 
Haupt, George & Rovere, 1984; Kuhn, 2002). 
Estas drogas são frequentemente utilizadas em 
academias e centros de treinamento físico sem
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O uso abusivo de EAA causa diversos efeitos 
deletérios para o organismo, com consequências 
adversas de ordem metabólica, endócrina, 
cardiovascular, hepática, neural, estética, 
comportamental e psiquiátrica (Kindermann, 2006; 
Manetta & Silveira, 2000; Redondo, 2007; Rocha, 
Carmo, Roque, Hashimoto, Rossoni, Frimm, Anêas, 
Negrão, Krieger & Oliveira, 2007; Tagarakis, 
Bloch, Hartmann, Hollmann & Addicks, 2000; 
Takahashi, Tatsugi & Kohno, 2004).

As adaptações funcionais e morfológicas da 
musculatura esquelética e outros sistemas 
decorrentes de treinamento físico de natação (TFN) 
são bem descritas, resultando em modificações 
metabólicas (capacidade oxidativa muscular e 
otimização nos sistemas de produção de energia) e 
circulatórias centrais e periféricas (débito cardíaco, 
fluxo sanguíneo muscular, aumento de capilares) 
(Costill, Maglischo & Richardson, 1992). 
Destas, no músculo esquelético, considera-se a 
angiogênese uma importante adaptação decorrente 
do treinamento de resistência aeróbia. O aumento 
no número de capilares ao redor da fibra pode ser 
até 50% maior nos músculos de membros superiores 
de nadadores em relação aos sedentários, o que 
permite uma melhor permuta de gases, calor e 
substratos energéticos entre o sangue e fibra 
muscular ativa (Costill, Maglischo & 
Richardson, 1992; Ingjer & Brodal, 1978; Saltin 
& Rowell, 1980). Esta adaptação é deflagrada 
fisiologicamente por poucas situações como o ciclo 
ovariano, desenvolvimento placentário e em 
resposta ao aumento do estresse de cisalhamento e 
ao estiramento mecânico celular no músculo 
esquelético que recebe sobrecargas como a 
estimulação elétrica e o exercício físico (Prior, Yang 
&Terjung, 2004).

O TFN, bem como outros tipos de treinamento 
de resistência aeróbia, é capaz de induzir a um 
aumento na proliferação de células endoteliais em 
fibras do tipo I e II no músculo esquelético, 
mostrando a expressão aumentada de compostos 
angiogênicos, como o VEGF (Vascular-Endothelial 
Growth Factor) no músculo e circulação (JENSEN, 
Bangsbo & Hellsten, 2004; Kraus, Stallings, 
Yeager &c Gavin, 2004; Waters, Rotevatin, Ping, 
Anexx & Yan, 2004). Este fator de crescimento é 
específico para a microvasculatura, sendo um 
potente mitógeno de células endoteliais relacionado 
ao controle da formação de novos capilares, e o 
principal implicado na resposta angiogênica ao 
exercício (Amaral, Papanek & Greene, 2001;

Bornes, Boulard, Hieblot, Zanibellato, 
Iacovoni, Prats & Touriol, 2004; Kraus, 
Stallings, Yeager & Gavin, 2004).

VEGF e seus receptores atualmente são conside
rados elementos críticos para a ocorrência da 
angiogênese “in vivo”. A interação entre o receptor 
VEGFR2 e VEGF estimula a proliferação e migra
ção de células endoteliais, através de uma cascata 
de sinalização Tirosina quinase, que ativa 
consequentemente Fosfolipase-C-y (PLC-Cy, que 
catalisa hidrólise de ligações éster em fosfolipídeos), 
Fosfoinositol-3-quinase (PI3K, enzima que fosforila 
inositol e que participa de múltiplos papéis na ati
vação celular) e proteína quinase C-€ (PKC-€ , 
enzima que está envolvida também em muitos even
tos de transdução de sinais, sendo ativa em respos
ta a estímulos hormonais, neuronais e como neste 
caso, de fatores de crescimento e catalisando a trans
ferência de um grupo fosfato do ATP a diversas 
proteínas substrato) que estimulam expressão de 
genes, incluindo de eNOS (sintetase catalisadora 
da produção de Oxido Nítrico endotelial - NO) 
cuja atividade é crítica para a sinalização do VEGF 
(Amaral, Papanek & Greene, 2001; Bornes et al., 
2003; Kraus et al., 2004; Prior, Yang & Terjung, 
2004, Waters et al., 2004).

Por outro lado, é bem estabelecido que a 
associação de dose suprafisiológica de EAA com 
treinamento físico causa efeitos deletérios para 
diversos sistemas, dentre eles o cardiovascular, 
resultando em diminuição da capilarização no 
músculo cardíaco e esquelético de animais 
(Redondo, 2007; Soares & Duarte, 1991; 
Tagarakis et al., 2000), porém não se sabe como 
os compostos angiogênicos, como o VEGF, se 
comportam nesta associação.

Embora se conheça vários efeitos benéficos do 
treinamento físico de resistência aeróbia em rela
ção ao músculo esquelético, pouco se sabe sobre 
sua associação com o uso de EAA. A maioria dos 
estudos relaciona o uso destes recursos a atletas de 
força ou que treinam em alta intensidade. Pouco 
foi elucidado sobre os efeitos da associação do TFN 
e de doses suprafisiológicas de EAA na angiogênese 
no músculo esquelético. Desta forma, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de dose 
suprafisiológica de EAA sobre o remodelamento da 
microvasculatura, expressão protéica do VEGF e 
fluxo sanguíneo no músculo sólco, o músculo com 
maior potencial de adaptabilidade ao treinamento 
de resistência aeróbia, verificando se a droga é ca
paz de alterar a angiogênese induzida pelo TFN.
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Materiais e métodos

Grupos experimentais

56),
Treinamento físico de natação

FIGURA 1 - Sistema aquecido de natação para ratos.
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dc Experimentação Animal (Colégio Brasileiro 
de Experimentação Animal - COBEA, 1991).

O TFN (TC e TA) foi realizado conforme des
crito por Medeiros, Oliveira, Gianolla , Casarini, 
Negrão e Brum (2004) (FIGURA 1), com 
frequência de cinco vezes por semana em um siste
ma com água aquecida entre 30-32 °C, duração de 
60 min/dia por 10 semanas com sobrecarga de tra
balho (peso adaptado à cauda) de 5% do peso cor
poral (FIGURA 1). Este é um protocolo de baixa 
intensidade e longa duração, efetivo para a promo
ção de adaptações cardiovasculares e aumento na 
capacidade oxidativa muscular-esquelética 
(Medeiros et al., 2004).

Para o estudo de perfusão regional, 24 horas após 
o final do protocolo experimental os animais foram 
submetidos ao processo cirúrgico para realização do 
experimento com as microesferas coloridas, o qual 
foi realizado 24 horas após o procedimento 
cirúrgico, seguido do sacrifício dos animais e coletas.

Para realização de análises morfológicas, 
morfométricas, bioquímicas e moleculares, o outro 
grupo foi sacrificado 24 horas após o final do 
protocolo experimental e o músculo sóleo foi 
retirado e adequadamente armazenado para as 
diferentes análises.

Ratos “ Wistar” (8-12 semanas, 180-250 g, n = 
foram separados em quatro grupos randômicos 
conforme o protocolo experimental: Sedentário 
Controle (SC, n = 14), Sedentário Anabolizado (SA, 
n = 14), Treinado Controle (TC, n = 14) e Treinado 
Anabolizado (TA, n = 14), identificados, mantidos 
com ração e água “ad libitum”, em gaiolas plásticas a 
temperatura controlada (23 ± 1 °C) e ciclo claro-escuro 
invertido a cada 12:12 h durante o experimento. Foi 
realizado controle ponderai dos animais semanalmente. 
Cada grupo foi subdividido em dois grupos, um 
utilizado para análises bioquímicas, moleculares, 
morfológicas e morfométricas e outro para análises 
hemodinâmicas e de perfusão regional.

Os grupos SA e TA foram tratados com 
Decanoato de Nandrolona (Decadurabolin; 
Organon, Roseland, NJ) administrado por injeções 
subeutâneas duas vezes por semana, totalizando 10 
mg kg-1/semana. Esta dosagem representa aproxi
madamente 100 vezes a dosagem terapêutica (Pope 
Junior &C Katz, 1988). As injeções foram prepara
das com diluição em óleo vegetal e aplicadas sem
pre no período da tarde. Os grupos que não foram 
tratados com a droga (SC eTC) receberam a admi
nistração de óleo vegetal.

Iodos os procedimentos cirúrgicos e protocolos 
foram realizados de acordo com os Princípios Éticos
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Análises morfológicas e morfoméricas

Hipertrofia muscular esquelética
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Análise histológica
Quantificação do número de capilares

Fluxo sanguíneo muscular
Técnica das microesferas coloridas

A hipertrofia foi avaliada através da relação en
tre o peso de cada músculo (peso úmido) e o peso 
corporal. Os resultados são expressos como razão 
peso do sóleo/peso corporal do animal (mg/g).

O fluxo sanguíneo para o músculo sóleo foi avaliado 
pela técnica de microesferas coloridas como

Ao final do protocolo experimental os animais 
foram sacrificados e seus músculos sóleos foram 
removidos e pesados. Os músculos foram seccionados 
transversalmente, fixados em formaldeído a 6% por 
24 horas e processados por desidratação, diafanização 
e banho de parafina a 60 °C. Após foi realizada a 
inclusão dos mesmos em cassetes contendo parafina 
fundida, que ao solidificar deu origem a um bloco de 
parafina para cada sujeito da amostra, dos quais se 
obteve cortes microtômicos de 3 Jlm de espessura, 
submetidos à montagem de lâminas para análise 
histológica, com coloração de PAS (Periodic Acid 
SchifF), para visualização dos vasos capilares.

A análise histológica foi realizada com utilização 
do sistema de análise de imagens Quantimet Leica®, 
(Leica, Cambridge, United Kingdom) por intermédio 
de estudo cego. A lâmina foi observada inicialmente 
em aumentos menores, sendo escolhido um local em 
que não havia ranhuras ou bolhas e que contenham o 
maior número de fibras de corte transversal. Escolhido 
o local, a imagem foi ampliada 400x para realizar as 
medidas. Para análise do número de capilares, a mesma 
área foi igualmente delimitada, com o auxílio do cursor 
para mensurar o diâmetro de cada vaso. Segundo 
critérios estabelecidos, o diâmetro foi o principal 
parâmetro para identificação dos capilares, sendo 
considerado capilar, vasos com diâmetro igual ou 
menor que 12 |lm.

Foram analisados cinco campos de visão das lâminas 
de cada amostra nas quais foi quantificado o número 
total de fibras musculares e de capilares por campo de 
visão e a partir destes valores foi calculada a razão 
Capilar/Fibra (rc/f) de cada animal, como preditor de 
capilarização no tecido estudado.

previamente descrito por Hakkinen, Miller, SMITH e 
Knight (1995). Vinte e quatro horas após a última 
sessão de exercício os ratos foram anestesiados com 
ketamina (90 mg/kg) e xilasina (10 mg/kg, ip). 
Catcteres preenchidos com salina foram implantados 
na artéria femoral para a retirada de uma amostra de 
sangue referência c dentro do ventrículo esquerdo para 
infusão das microesferas coloridas. Uma terceira cânula 
foi introduzida na veia femoral direita, para 
administração do vasodilatador acetilcolina (Ach).

Durante o experimento, que foi realizado 24 
horas após o processo cirúrgico, os animais perma
neceram conscientes e foi permitido que se moves
sem livremente. A cânula da artéria femoral foi 
conectada a um transdutor de pressão e os sinais de 
pressão arterial foram continuamente monitorados, 
exceto durante a infusão de microesferas e a retira
da das amostras de sangue referência. Os dados 
registrados foram analisados batimento a batimento 
para quantificar mudanças na pressão arterial mé
dia e frequência cardíaca.

Durante o repouso microesferas coloridas vermelhas 
(200.000) foram infundidas e utilizadas para a 
determinação do fluxo sanguíneo muscular esquelético 
e débito cardíaco. Em uma segunda etapa o 
procedimento foi repetido com microesferas na cor 
branca, porém antecedido pela administração de um 
vasodilatador (acetilcolina - Ach) na dose de 30 |lg/ 
kg, através da cânula localizada na veia femoral direita. 
Esta etapa foi realizada para avaliar a resposta 
vasodilatadora endotélio-dependente dos animais.

Após este procedimento os animais foram 
sacrificados e os músculos sóleos foram retirados para 
a determinação do fluxo sanguíneo. As amostras foram 
digeridas e processadas com reagentes preparados 
segundo especificações do fabricante das microesferas 
(Triton Technology, San Diego, CA, USA). A infusão 
de microesferas c processamento das amostras de 
sangue e dos tecidos foram realizados pelo método de 
Hakkinen et al. (1995). A absorbância mínima 
aceitável foi de 0,010 unidades de absorbância (AU). 
Para cada infusão os valores de fluxo foram 
representados como número de microesferas dentro 
do tecido e/ou como ml /kg'1 /min'1.0 fluxo sanguíneo 
(ml /kg'1 /min'1) e o débito cardíaco foram calculados 
como previamente descrito (Hakkinen et al., 1995).

O número de microesferas nos músculos 
estudados foi normalizado pelo respectivo peso 
muscular. Para determinação do número de 
microesferas nos tecidos (brancas ou vermelhas) 
soluções com número conhecido de microesferas 
foram processadas. A média da absorbância destas
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EUA). Em cada gel foi aplicado como padrão um 
marcador de peso molecular com valores 
estabelecidos cm: miosina (205-195 kDa), p- 
galactosidase (116 kDa), albumina bovina (80 kDa) 
e ovalbumina (49,5 kDa).

As amostras de músculo coletadas foram congeladas e 
mantidas em fieezer -80 °C até serem homogeneizadas e 
utilizadas. O preparo para a análise de expressão de 
proteínas consistiu na homogeinização das amostras 
tampão de extração contendo CTrizma base 100 mM, SDS 
10%, para-hidroximercuriobenzoato (p-OHHgBz) 1 
mM; fenilmcúlsulfonilfluoreto (PMSF) 1 mM; pepstadna 
A 1 mM; orto-fenantrolina 30 mM e ácido 
etilendinitrolotetracético (EDTA) (lOmM) e colocadas 
em banho a 100 °C por 10 min. O homogeneizado do 
músculo foi mantido no gelo, rapidamente 
centrifugado (3.000 rpm x 10 min) e o sobrenadante 
armazenado a -20 °C. Parte do sobrenadante foi 
utilizado para quantificar a concentração total de 
proteínas (Bradford, 1976). Cada amostra foi 
diluída em tampão Laemmli (LAEMMLI, 1970) na 
proporção de 1:4 contendo DDT (Ditiotreitol) 100 
mM e aquecidos em água fervente por 5 min. Cada 
amostra contendo o Laemmli mais o precipitado 
foi submetida a uma rotação (“spin”) de 4000 rpm 
por 30 segundos e o sobrenadante foi submetido à 
eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS- sodium 
dodecyl sulfate, PAGE 10%) no aparelho para 
minigel (Mini-Protean, Bio- Rad, Hercules, CA,

A concentração de testosterona plasmática foi 
determinada por Radioimunoensaio (COAT-A- 
COUNT total Testosterone da Diagnostic Products 
Corporation - humano) em plasma coletado com 
EDTA (ácido etilendinitrolotetracético). Os resul
tados foram expressos em ng/dl de testosterona.

Os dados estão expressos na forma de média ± 
erro padrão da média. Foi utilizada análise de 
variância de dois fatores (ANOVA) para análises 
bioquímicas, moleculares, morfológicas e 
mo rfomét ricas.

A transferência das proteínas separadas no gel foi 
feita eletricamente para uma membrana de 
nitrocelulose utilizando-se o sistema “semi-dry” (Trans- 
Blot Semi-DryTransfer Cell - Bio-Rad, Hercules, CA, 
EUA) e durou por volta de 40 minutos sob 20 volts, 
conforme descrito por Polvino, Saravls, Sampson e 
Cook (1983). No tampão usado para realizar a 
transferência foi acrescentado SDS 0,1 % para melhorar 
a eluição das proteínas de alto peso molecular. A ligação 
inespccífica dc proteínas na membrana de nitrocelulose 
foi inibida pela incubação destas com 10 ml de solução 
bloqueadora (leite desnatado Molico 5%, Tris 10 mM, 
NaCl 150 mM e Tween 20 0,02%) por 2 h na 
temperatura ambiente. As membranas com a amostra 
foram incubadas com o anticorpo primário para 
VEGF (SC 152 da Santa Cruz Biotechnology; Santa 
Cruz, CA, EUA, diluição de 1:500) diluído em solução 
bloqueadora (leite desnatado 3%, Tris 10 mM, NaCl 
150 mM e Tween 20 0,02%) e incubadas a 4 °C 
“overnight”. No dia seguinte, foram incubadas por 2- 
3 horas com o anticorpo secundário “anti-rabbit” 
(Zymed laboratories, South San Francisco, CA, EUA, 
1:5000) e posteriormente foram lavadas três vezes por 
10 minutos com solução basal. As bandas de proteínas 
específicas existentes nas membranas incubadas foram 
visualizadas através do uso do “Kit” para detecção por 
quimiluminescência (ECL- General Eletric Healthcare, 
Litde Chalfont, Buckinghamshire, England). A seguir 
os filmes de raio-x foram expostos às membranas por 
aproximadamente 15 minutos. Para se medir a 
intensidade das bandas nas auto-radiografias, as figuras 
escaneadas foram analisadas utilizando o programa de 
análise de densitometria óptica Scion Imagc, fornecido 
gratuitamente pela NIH (USA) via internet (http:// 
www.scioncorp.com / pages/ 
scion_image_windows.htm).

amostras permite determinar uma constante de 
leitura do espectofotômctro para as microesferas 
vermelhas e brancas. Desta forma o número de 
microesferas nos tecidos foi calculado a partir de 
fórmulas previamente especificadas. O tempo de 
retirada da amostra de sangue (min) foi calculado 
pela divisão do volume de sangue retirado durante 
a infusão das microesferas vermelhas e brancas, pela 
velocidade da bomba de retirada (0,5 ml/min). A 
constante de retirada do sangue (Qsangue, ml/min) 
foi determinada pela divisão do volume de sangue 
(ml) pelo tempo de retirada da amostra (Hakkinen 
et al., 1995).
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Resultados
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FIGURA 2 - Nível plasmático de testosterona após protocolo experimental.
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TABELA 1 - Efeito do protocolo de treinamento, da administração do EAA e da associação de ambos sobre o peso 
corporal inicial e final (PC inicial e PC final, frequência cardíaca - FC e pressão arterial média - PAM).

SC
SA
TC
TA

Após os tratamentos estatísticos foi realizado o tes
te Post-hoc de Duncan parasignificâncias estatísticas, 
tendo sido adotado grau de significância para p < 0,05.

SC= Sedentário Controle; 
SA = Sedentárlo 
Anabolizado;
TC = Treinado Controle
T A = T reinado 
Anabolizado.
" = diferença
significante em relação 

i aos grupos sedentários
“* = diferença
significante em relação 
ao grupo SC e TC;
t = diferença 
significante em relação 
ao grupo SA 
p < 0.05.

PC final (g)
440 ± 8,2
399 ± 3,1*
394 ± 1,1*
398 ± 0,4*

FC (bpm) 
328 ± 73 
308 ± 18,1 
285 ± 6,7** 
268 ± 8,5**t

PAM (mmHg)
107 ± 2,1
106 ± 1,4
103 ± 5,1
96 ± 1,3

Para dados de fluxo sanguíneo e débito cardía
co foi utilizada ANOVA de dois fatores para me
didas repetidas para as diferenças entre grupos.

e
\ò 120 - 
a

•2 
•g 
I a g ■
| 
H

A TABELA 1 mostra os dados de peso corporal 
dos animais antes e após a realização do protocolo 
experimental.

PC inicial (g)
215 ± 12
218 ± 4,5
195 ± 1,7
206 ± 0,6
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SC ^Sedentário Controle;
SA = Sedentário 
Anabolizado;
TC =Treinado Controle;
TA = Treinado 
Anabolizado.
* = diferença significante 
em relação aos grupos 
sedentários;
*“ = diferença
significante em relação 
ao grupo SC e TC;

j* = diferença 
silgniflcante em relação 
ao grupo SA;
p < 0.05.

testosterona plasmática (ng/dl, SA - 85,3 ± 19,3; 
TA - 102,6 ± 18,3 vs. SC - 13,4 ± 6,5; TC - 20,5 ± 
9,9). As concentrações plasmáticas de testosterona 
foram superiores nos grupos que receberam trata
mento com a droga (EAA) a dizer SA e TA quando 
comparados aos grupos SC e TC.

No início do protocolo experimental não haviam 
diferenças no peso corporal entre os grupos, porém ao 
final do treinamento os grupos SA, TC e TA 
apresentaram peso corporal estatisticamente diminuído 
em relação aos animais SC, sem diferenças entre si.

Os resultados de nível de testosterona plasmático 
estão mostrados na FIGURA 2. Conforme espera
do, a administração crônica de EAA causou um 
significante aumento na concentração de
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FIGURA 3 - Débito cardíaco (DC) basal e após administração de acetilcolina (ml/min).

Fluxo sanguíneo

Os dados de frequência cardíaca (FC) ao final do 
protocolo de treinamento estão demonstrados naTABELA 
1. Pode-se observar que o treinamento físico promoveu 
redução da FC de repouso no grupo TC eTA.

I
I

DDC basal

■ DC ach

SC= Sedentário Controle; 
SA = Sedentário 
Anabotizado;
TC = Treinado Controle 
TA-TreinadoAnaboltzado.
• = Diferença significa
tiva em relação ao gru
po TA basal;
# = Diferença significa
tiva em relação ao gru
po TA sob administra
ção de acetilcolina (p < 
0,05).

I 
to 

i 
o 

I
N 
U 
-§

Q lll
SC SA TC

A pressão arterial média (PAM) não sofreu alte
ração significante entre os grupos, conforme indi
cado na TABELA 1.

A FIGURA 4 A mostra os resultados de perfiisão 
regional (Q) do músculo sóleo na condição basal (Q 
basal) e sob administração de acetilcolina (Q Ach). 
Não houve diferença significativa entre os grupos para 
os valores de Q basal. Após a administração de 
acetilcolina houve diminuição significativa dos grupos 
TA (0,82 ± 0,20 ml/min) e SC (1,20 ± 0,15 ml/min) 
em relação ao grupo TC (2,60 ± 0,39 ml/min). Os

animais TC tiveram Q Ach significativamente 
aumentada em relação à sua Q basal (0,79 ± 0,24 ml/ 
min), o que não ocorreu com os outros grupos.

Este aumento não foi observado nos grupos se
dentários, c o grupo TA apresentou uma diminui
ção significativa de QAch em relação ao grupo TC, 
não apresentando diferenças quando comparado a 
ambos os grupos sedentários (SC e SA).

A FIGURA 3 mostra o débito cardíaco (DC) 
dos grupos experimentais na situação basal (DC 
basal) e após a administração de acetilcolina (DC 
Ach). O DC basal do grupo TA (98 ±18 ml/min) 
apresentou redução significativa comparado ao gru
po TC (150 ± 36 ml/min) e comparado aos gru
pos SA (161 ± 13 ml/min) sem diferenças em 
relação ao grupo SC (146 ± 15 ml/min). O valor 
de DC Ach do grupo TA permaneceu reduzido (85 
±10 ml/min), com redução significativa em rela
ção ao grupo TC (151 ±26 ml/min), SC (147 ± 18 
ml/min) e SA (145 ± 20 ml/min).
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FIGURA 4 - Fluxo sanguíneo basal (Q basal) e sob administração de acetílcolina (Q Ach) para o músculo sóleo.
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FIGURA 5A - Razão capilar/fibra para o músculo sóleo.

□ Q basal 

BQ ach

Morfometria muscular esquelética 
Número de capilares por fibra

Morfologia muscular esquelética
Hipertrofia

Expressão de VEGF
(“Vascular-Endotelial Growth Factor”)

SC= Sedentário Controle; 
S A = Sedentárío 
Arabdizado;
TC = Treinado Controle 
TA=TreinadoAnabolizado.
’ = Aumentos significa
dos para o grupo TC 
comparado aos grupos 
TA,SAeSC.

#

ill.
SC SA TC TA

Os resultados da avaliação de hipertrofia da mus
culatura esquelética obtidos pelo peso do músculo- 
esquelético normalizado pelo peso corporal do animal 
(sóleo: SC = 0,49 ± 0,02, SA = 0,48 ± 0,01, TC = 0,44 
± 0,03, TA = 0,48 ± 0,01 mg/g) mostram que nem o 
TFN, nem o uso de EAA foram eficazes em causar 
hipertrofia no músculo estudado.
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Os resultados da análise histológica para sóleo es
tão apresentados na FIGURA 5. Foram encontrados 
aumentos significativos na razão capilar/fibra (rc/f) do 
grupo TC (2,29 ± 0,08) comparado aos grupos TA 
(1,82 ± 0,09), SC (1,74 ± 0,12) e SA (1,58 ± 0,07), 
ou seja, o número de capilares por fibra muscular

SO Sedentário Controle; 
SA = Sedentárlo 
Aruabdizado;
TC = Treinado Controle 
TA^Tranado Anabofeado. 
’ = diferença significa
tiva dos animais TC sob 
administração de 
acetílcolina em relação 
aos grupos TA e SC;
# = diferença significa
tiva do grupo TC em re
lação à sua condição 
basal. (p < 0,05).

A FIGURA 6 mostra os resultados de expressão de 
VEGF para sóleo, corrigidos pelos respectivos 
resultados de expressão da proteína normalizadora, a 
Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH - 
Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase). Não 
houve diferença estatística entre os grupos para a 
proteína normalizadora GAPDH. Para a expressão de 
VEGF, expressa como Razão VEGF/GAPDH houve 
aumento significativo aumentou no grupo TC (1,75 
± 0,25) comparado aos outros grupos, ou seja, a 
expressão do VEGF se encontra 31% aumentada neste 
grupo em relação aos grupos TA (1,02 ± 0,08), 58% 
em relação ao grupo SC (0,73 ± 0,09) e 39% em 
relação ao grupo SA (1,07 ± 0,13).

•6 
N
X

Tí
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o

esquelética encontra-se aumentado no grupo TC em 
relação aos outros grupos para o músculo estudado.
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SC SA TC TA

g 2’° ‘
X M ■

1,0 -

g. U 
Q



Esteróide anabolizante

SC SA TC TA

45 KDaVEGF

36 KDaGAPDH

2 ■

0,5

0
SASC

Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.23, n.3, p.195-209, jul./set. 2009 • 203

FIGURA 5B - Fotos ilustrativas dos campos observados através de microscopia ótica do músculo sóleo através 
de lentes com aumento de 40X para os quatro grupos.

SC= Sedentário Controle;
SA=Sedentárlo
Anabdizado;
TC = Treinado Contrate 
TA=Tre<nadoAnabobado.

SC= Sedentário Controle; 
SA = Sedentárlo 
Anabdizado;
TC = Treinado Controle 
TA=Treínado  Anaboiizado.
Resultados expressos 
como média ± erro pa
drão. (p < 0,05).
* = Aumentos significa
tivos do grupo TC com
parado aos grupos TA, 
SC e SA 
p < 0,05.

FIGURA 6 - Expressão proteíca de VEGF e GAPDH para sóleo (Western Blot): razão VEGF/GAPDH para o 
músculo sóleo.
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Discussão
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A bradicardia de repouso dos animais TA e TC con
firma a efetividade do treinamento físico aeróbio nes
te estudo, como já relatado previamente por outros 
estudos realizados em nosso laboratório (Redondo, 
2007; Rocha et al., 2007). Esta adaptação ao exercí
cio crônico foi mantida com o tratamento com EAA.

O DC do grupo TA se encontrou diminuído em 
relação aos outros grupos, em condições basais (DC 
basal) e sob administração de acetilcolina (DC Ach). 
Dados já publicados relatam que doses 
suprafarmacológicas de EAA geram diminuição da 
resposta inotrópica do coração devido à presença de 
hipertrofia patológica e aumento de fibrose por 
deposição de colágeno tipo I e III (Rocha et al., 2007). 
É possível que a associação dos efeitos deletérios citados 
anteriormente, oriundos da administração da droga 
em conjunto à bradicardia de repouso, observada 
também no grupo TA, resulte em uma diminuição 
significativa de DC, no grupo TA, tanto por diminuir 
o volume sistólico, em decorrência de prejuízo 
inotrópico, quanto por redução da FC, em decorrência 
do treinamento. Este efeito que é normalmente 
considerado como uma adaptação benéfica sem o uso 
da droga, devido a um aumento compensado no 
volume sistólico (VS), parece nocivo para o usuário 
de EAA que o associa ao treinamento aeróbio, no qual 
uma diminuição da FC não é compensada pelo 
aumento no VS.

Em condição basal (Q basal) não foi observada 
alteração na perfusão regional para o músculo sóleo 
entre os grupos. No entanto, é importante ressaltar 
que, devido à diminuição do DC observada no gru
po TA esta condição pode refletir numa diminui
ção perfusional de outros sistemas orgânicos, que 
provavelmente operam de forma deficitária de oxi
gênio e substratos em função da diminuição de flu
xo oriunda da diminuição do DC.

Ao avaliar a vasodilataçao endotélio dependente com a 
infusão por Ach em músculos sóleo, o grupo TC obteve 
aumento de fluxo sanguíneo em relação aos grupos SC, 
SAeTA Adicionalmente, neste músculo, que apresenta 
predomínio do metabolismo oxidativo o grupo TC 
apresentou Q Ach aumentado em relação sua condição 
basal (Q basal) o que não foi observado nos outros 
grupos. Ambos os resultados mostram uma capacidade 
vasodilatadora endotélio dependente aumentada em 
função do efeito do treinamento sobre a vasculatura 
muscular. A função endotelial é essencial para a 
manutenção do fluxo sanguíneo, e para o controle 
vasomotor de vasos de condutância e resistência e o

Os principais resultados encontrados nesse estudo 
demonstram que o uso de doses suprafisiológicas de EAA 
associado ao treinamento de natação provoca diminuição 
da resposta vasodilatadora endotélio dependente (QAch), 
no sóleo, devido ao prejuízo de fluxo sob administração 
de Ach. Este prejuízo se reflete na expressão de VEGF, 
gerando diminuição no número de capilares por fibra 
muscular esquelética no músculo estudado.

O presente estudo mostrou que a administração 
de EAA causa um aumento na concentração de 
testosterona plasmática nos animais TA e SA Estes 
resultados são consistentes com efeitos descritos pre
viamente com a concentração de testosterona 
plasmática mais alta em ratos submetidos a trata
mento crônico com EAA (Trifunovic, Norton, 
Duffield, Avraam & Woodiwiss, 1995).

Houve redução na progressão do PC no decorrer 
do protocolo. Os grupos TC, SA e TA apresentaram 
menor PC final em relação aos animais do grupo SC. 
Esses resultados refletem um maior metabolismo de 
lipídeos alcançado pelo treinamento aeróbio e pela 
administração do EAA Os resultados apresentados 
neste estudo estão em acordo com os resultados obtidos 
por Rocha et aL (2007), que demonstraram um menor 
peso corporal ao final do protocolo experimental, nos 
animais do grupo SA, TC e TA, quando comparados 
ao SC. Esta diferença de peso foi relacionada à redução 
da gordura intraperitonial destes grupos.

Resultados similares foram descritos em estudos 
onde o excesso de andrógenos causou um aumento 
no metabolismo de lipídeos no tecido adiposo o 
que resulta em menor ganho de peso (Beutel, 
Bergamaschi & Campos, 2005; SchroederZheng, 
Ong, Martinez, Flores, Stewart, Azen & 
Sattler, 2004; Yu-Yahiro, Michael, Nasralah & 
Shofield, 1989). Esses resultados ainda são con
troversos na literatura, pois existem estudos que não 
demonstraram diminuições nem acréscimos no peso 
corporal (Masonis & McCarthy, 1995), o que pa
rece ser reflexo do tipo de droga utilizada, dosagem 
e protocolo experimental empregado.

Os resultados de peso do músculo corrigido pelo 
peso corporal sugerem que não ocorreu hipertrofia 
no músculo estudado. Estes resultados são condi
zentes com os efeitos do treinamento aeróbio, em 
intensidades baixas, na área de secção transversa do 
músculo, que tem um potencial hipertrófico dimi
nuído em relação a treinamentos mais intensos e a 
músculos com predominância de fibras brancas 
(Maughan, Gleeson & Greenhaff, 2000).
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a resposta de fluxo sob ação de Ach prejudicada no 
grupo TA, provavelmente durante o exercício exis
te diminuição da perfusão através do controle dos 
vasos de resistência (arteríolas), com prejuízo da 
reatividade vascular e também diminuição do 
estresse de cisalhamento no lúmen dos vasos, o que 
prejudica a angiogênese induzida pelo exercício.

Os resultados deste estudo são compatíveis com o de 
Cunha et aL (2005), que mostra que a menor sensibilidade 
de anéis de aorta dc ratos à substância vasoconstritora 
fenilefrina obtida pelo treinamento anaeróbio foi revertida 
pelo grupo treinado c tratado com nandrolona, o que 
sugere que o tratamento com o EAA gera prejuízo em 
algum mecanismo importante envolvido nos processos 
de vasodilatação dependente de endotélio, como a 
biossíntese de óxido nítrico (NO), por exemplo.

Adicionalmente, o TFN é um estímulo que pode 
gerar o alargamento de um vaso arterial (arteriogênese) 
em resposta ao fluxo sanguíneo aumentado. A elevação 
do estresse de cisalhamento na superfície endotelial 
gera não apenas uma distensão na parede do vaso 
devido a uma pressão intraluminal aumentada, mas 
um aumento em seu diâmetro e dimensões da parede, 
decorrente do remodelamento de células endoteliais, 
musculares lisas e de fibroblastos. Este estímulo tem 
relação com o aumento do estresse de cisalhamento 
no lúmen arterial, causado pelo aumento do fluxo 
circulante, sendo que o vaso se alarga para normalizá- 
lo respondendo com um espessamento da parede. Ao 
contrário, se o fluxo é reduzido na resposta ao exercício 
o diâmetro da artéria se reduz, em resposta a um menor 
estresse de cisalhamento e o aporte de sangue é reduzido 
para o tecido (Prior, Yang &Terjung, 2004)

Adicionalmente, os resultados mostram que o EAA 
associado aoTFN, atenuou o aumento no número de 
capilares por fibra muscular esquelética, sendo a 
angiogênese como efeito do treinamento inibida no 
grupo TA, que apresentam os valores de rc/f similar 
aos valores dos grupos sedentários (SC e SA). O 
prejuízo apresentado pelo músculo sóleo do grupo TA 
no Q Ach, ao invés de ser compensado por um 
aumento no número de capilares por fibra muscular, 
foi agravado por uma proliferação inibida no grupo 
TA, o que reforça a hipótese de que esta associação é 
capaz de gerar anormalidades na resposta vascular ao 
exercício no músculo estudado (De Angeles, Ogawa, 
Sanches, Rigatto, Krieger & Irigoyen, 2006; Soares 
& Duarte, 1991; Tagarakis et al., 2000).

Além da diminuição do fluxo regional derivada 
de um provável prejuízo na vasodilatação depen
dente de endotélio, e contrariamente ao grupo de 
animaisTC, foi observada rarefação de capilares nos

exercício crônico aumenta a vasodilatação endotelial 
dependente de NO cm ambos os vasos (Green, 
Maiorana, O’Drlscoll &Taylor, 2004).

Por outro lado, é passível de observação que os 
grupos SC e SA não apresentaram diferenças no fluxo 
sob ação da Ach (Q Ach) em relação à sua condição 
basal (Qbasal). É possível que isto tenha ocorrido em 
função de uma menor sensibilidade à Ach destes 
grupos, não por apresentar prejuízo na sua capacidade 
vasodilatadora endotélio dependente, mas 
provavelmente porque, devido a não ser submetido 
ao TFN, perifericamente não apresenta uma 
capacidade vasodilatadora endotélio dependente 
desenvolvida o suficiente para responder à quantidade 
de Ach infundida, sendo que no sóleo, para estes 
grupos, não apresentam características adaptativas ao 
treinamento, como os do grupo TC. Contrariamente 
ao estudo de Redondo (2007), que observou aumento 
de Q Ach dos animais SC em relação à Q basal no 
coração, este estudo mostra que os animais sedentários 
podem não apresentar resposta vasodilatadora 
pronunciada em relação a sua condição basal, porque 
seu fenótipo não está adaptado ao treinamento. Ainda, 
como o experimento das esferas é realizado com o 
animal em repouso, o músculo esquelético não 
constitui em um sistema prioritário como o coração 
nesta situação. Estes resultados são compatíveis com 
outro estudo que mostra que tanto a sensibilidade 
quanto a resposta máxima à Ach de roedores 
sedentários está diminuída, e que ambas são 
aumentadas com o treinamento em esteira 
(McAllister, Newcomer & Laughijn, 2008).

No grupo TA após a infusão de Ach foram 
observados os maiores prejuízos sobre vasculatura 
músculo-esquelética, evidenciando as consequências 
do abuso do EAA associado ao treinamento aeróbio. 
A resposta vasodilatadora dependente de endotélio 
deste grupo foi inibida no músculo sóleo, o que sugere 
que a associação de doses abusivas de EAA com o 
treinamento aeróbio apresenta resposta diminuída à 
Ach, com capacidade vasodilatadora dependente de 
endotélio prejudicada em relação ao grupo que treinou 
e não recebeu o EAA. A capacidade de vasodilatação 
endotélio dependente é um aspecto importante 
durante o exercício, permitindo um aporte adequado 
de sangue e substratos para os músculos ativos e para 
manter a saúde vascular (Green et al., 2004).

O estímulo físico do aumento de fluxo como 
ocorre, por exemplo, durante o exercício físico é 
capaz de disparar a biossíntese de fatores de cresci
mento angiogênicos protetores contra doenças 
vasculares (Prior, Yang & Terjung, 2004). Com
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aumentos nos níveis de mRNA e de expressão protéica 
de VEGF em ratos e relacionando estes aumentos a 
uma quantidade aumentada de capilares funcionais 
(Amaral, Linderman, Morse & Greene, 2001; 
Amaral, Papanek & Greene, 2001; Kraus et al.;, 
2004; Milkiewtcs, Hudlicka, Brown & Silgran 
2005), resultados que coincidem nesse estudo com os 
aumentos de expressão de VEGF e de r c/f do músculo 
estudado no grupo TC. O reconhecimento de que 
há uma responsividade melhorada para o 
remodelamento microvascular de indivíduos 
treinados comparados a sedentários pode contribuir 
para a associação geral entre um estilo de vida ativo 
e menor incidência de doenças vasculares.

Contrariamente, os resultados do grupo TA 
sugerem que associar EAA ao TFN gera atenuação 
da angiogênese ocasionada pelo treinamento de 
resistência aeróbia por si só, o que leva a crer que 
esta associação é deletéria para o endotélio e para 
os capilares no músculo esquelético, o que predispõe 
o praticante de esportes e atividades físicas a 
problemas vasculares. O estudos de D’Ascenzo, 
Millinagi, Di Masimo, Saccani-Jotti, Botrè, 
Carta, Tozzi-Ciancarelli, Pavan e Dolo (2006) 
e Ray, Herring, Markel, Crlsostomo, Wang, 
Weil, Lahm e Meldrum (2008), ambos 
empregando cultura de células, mostram “in vitro” 
os efeitos deletérios da testosterona e seus derivados 
em doses suprafisológicas em células endoteliais da 
veia umbilical e na produção de VEGF em células 
tronco mesenquimais de ratos. Estes reforçam a 
hipótese de que os EAA são capazes de alterar a 
homeostase das células endoteliais e que podem 
diminuir a produção de fatores de crescimento que 
protegem contra doenças vasculares. Esses estudos 
mostram que a exposição a doses suprafisiológicas 
de EAA altera o crescimento das células endoteliais 
com um forte efeito antiproliferativo, induzindo 
apoptose e modificando as concentrações 
intracelulares de cálcio, um marcador para ativação 
precoce de células endoteliais, que provoca a 
produção e lançamento de citocinas e fatores 
predisponentes a dano vascular (Watanabe, 
Tanaka, Wen & Yoshida, 1996). Os resultados 
do presente estudo sugerem que é possível a ocorrência 
de efeitos similares “in vivo” no músculo sóleo, ocasionando 
prejuízo na reatividade vascular que culminaram na 
diminuição no número de capilares funcionais e perda do 
efeito de treinamento para o grupo que associou altas doses 
de EAA e o treinamento aeróbio.

É interessante elucidar no futuro quais mecanismos 
estão envolvidos nessa atenuação gerada pela associação

músculos estudados no grupo TA. Existem estudos 
que mostram resultados similares no leito capilar 
cardíaco e muscular esquelético de ratos submeti
dos a protocolos que associam treinamento em es
teira e EAA (Dimauro, Balnave &c Shorey, 1992; 
Hudlicka, Dodd, Renkin & Grey, 1982; Soares 
& Duarte, 1991; Tagarakis et al., 2000).

A análise da expressão protéica de VEGF confir
ma os resultados de angiogênese no grupo TC, além 
de explicar a rarefação no grupo TA comparado ao 
grupo TC, apresentando adicionalmente valores si
milares aos grupos SC e SA. Há aumentos de ex
pressão de VEGF e de valores de r c/f no grupo TC 
sem alteração para TA, SC e SA.

É preciso considerar que o grupo TA apesar de ser 
submetido ao treinamento de natação apresenta valores 
iguais (r c/f e VEGF) que os grupos SC e SA. Estes 
resultados sugerem que apesar de estar sendo 
submetido ao estresse do exercício físico, a capacidade 
adaptativa microvascular, que é benéfica à saúde e 
decorrente do exercício crônico está prejudicada. Os 
grupos SC e SA não apresentam esta alteração, o que 
é justificado pelo fato dos mesmos não serem 
submetidos ao TFN. O grupo TA sofre prejuízo 
funcional e estrutural sem as adaptações benéficas 
causadas pelo TFN por si só, importantes para que os 
efeitos do estresse sobre a musculatura possam ser 
compensados e sejam benéficos à saúde, já que além 
de apresentarem capacidade vasodilatadora endotélio 
dependente diminuída apresentam também uma 
menor expressão de VEGF, e uma atenuação não 
esperada para um animal treinado na quantidade de 
capilares funcionais por fibras musculares esqueléticas.

VEGF é considerado o principal fator de cresci
mento envolvido na angiogênese e sua expressão é 
iniciada pela hipóxia e fortemente estimulada pelo 
estresse de cisalhamento decorrente do aumento do 
fluxo sanguíneo nas sessões de exercício durante o 
treinamento aeróbio (Prior, Yang & Terjung, 
2004). No grupo TA sua expressão se encontra di
minuída em relação ao grupo TC sem diferenças 
em relação aos grupos sedentários.

A atenuação dos valores de r c/f e da expressão de 
VEGF foi consistente no músculo estudado, indicando 
que o grupo TA, além de apresentar DC e Q Ach 
diminuído, também apresenta uma menor quantidade 
de capilares por fibra muscular esquelética, que parece 
ser uma consequência relacionada à diminuição do 
fluxo, aliada ao advento de diminuição na expressão 
de VEGF e suas vias de sinalização.

Diversos estudos confirmam o papel de VEGF na 
angiogênese induzida pelo exercício mostrando
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Abstract
Anabolic steroid impairs the angiogenesis induced by swimming training in soleus muscle of normotensive rats

Uniterms: Doping; Blood flow; Capillary; Skeletal muscle; Swimming training.
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