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RESUMO  

Objetivo do presente estudo foi avaliar o condicionamento físico e o efeito do 

exercício físico voluntário (ExV) sobre parâmetros cardiovasculares em ratos com 

hipertensão renovascular dois rins um clipe (2R1C). Ratos Fisher (188±4g, n= 72) 

após 24 horas das cirurgias (SHAM e 2R1C) foram alocados em gaiolas com roda de 

corrida voluntária por uma semana (adaptação). A distância percorrida foi analisada 

e os ratos que aderiram ao ExV foram separados em grupos ExV (SHAM-ExV e 

2R1C-ExV) ou sedentários (SHAM-SED e 2R1C-SED). Ao fim de 4 semanas, foi 

feito o teste de exaustão e mensurado o lactato plasmático. Após 48 horas, os 

parâmetros cardiovasculares foram avaliados. Ao final das 4 semanas, os ratos 

2R1C-ExV apresentaram menor distância percorrida comparados aos SHAM-EXV. 

Durante o teste de exaustão, o tempo e a velocidade foram superiores nos ratos ExV 

(SHAM e 2R1C) comparado aos SED (2R1C e SHAM). O lactato plasmático, foi 

maior nos ratos 2R1C-SED comparado aos ratos SHAM-SED e aos ratos 2R1C-

ExV. A expressão gênica de PGC-1α, UCP-3, MCT-1, AMPK foi maior nos ratos 

2R1C-ExV comparado aos ratos SHAM-SED. Além disso, a expressão gênica da 

SIRT-1 e da UCP-3 foi maior nos 2R1C-ExV comparado aos ratos 2R1C-SED. 

Adicionalmente, a proteína carbonilada foi maior nos ratos 2R1C-SED em relação 

aos ratos SHAM-SED. Entretanto, os ratos 2R1C-ExV apresentaram níveis 

aumentados de SOD comparado aos ratos 2R1C-SED, e de CAT em relação aos 

ratos SHAM SED. A pressão arterial média (PAM) nos ratos 2R1C-ExV foi menor 

comparado aos ratos 2R1C-SED e maior comparados aos ratos SHAM-SED. O ExV 

restaurou a sensibilidade da bradicardia reflexa nos 2R1C-ExV em relação aos 

2R1C-SED e foi similar aos SHAM-SED. A injeção (iv) de losartan (20mg) e 

hexametônio (10mg) induziu maior queda na PAM nos 2R1C-SED comparado aos 

SHAM-SED. A queda da PAM induzida pelo losartan nos ratos 2R1C-ExV foi 

menor comparados aos ratos 2R1C-SED, enquanto o hexametonio induziu queda 

similar nos ratos 2R1C-ExV  comparado aos ratos SHAM-SED. Nossos dados em 

conjunto mostram que os ratos 2R1C-ExV apresentaram melhor condicionamento 

físico e melhora do processo redox no músculo gastrocnêmio. Essa melhora, 

provavelmente contribuiu para a restauração da atividade simpática e do AT1R da 

angiotensina II, e consequentemente a redução da PAM e melhora da sensibilidade 

da bradicardia reflexa nos ratos 2R1C-ExV. 

Palavras chaves: corrida voluntária, hipertensão renovascular, condicionamento 

físico, metabolismo muscular, lactato. 

 



X 

 

ABSTRACT 

Objective of the present study was to evaluate physical fitness and the effect of 

voluntary physical exercise (ExV) on cardiovascular parameters in rats with 

renovascular hypertension two kidneys one clip (2K1C). Fisher rats (188 ± 4g, n = 

72) 24 hours after surgery (SHAM and 2K1C) were placed in cages with a voluntary 

running wheel for one week (adaptation). The distance covered was analyzed and the 

rats that adhered to ExV were separated into groups ExV (SHAM-ExV and 2K1C-

ExV) or sedentary (SHAM-SED and 2K1C-SED). After 4 weeks, the exhaustion test 

was performed and the plasma lactate was measured. After 48 hours, cardiovascular 

parameters were assessed. At the end of 4 weeks, 2K1C-ExV rats had a shorter 

distance compared to SHAM-EXV. During the exhaustion test, time and speed were 

higher in ExV rats (SHAM and 2K1C) compared to SED rats (2K1C and SHAM). 

Plasma lactate was higher in 2K1C-SED rats compared to SHAM-SED rats and 

2K1C-ExV rats. Gene expression of PGC-1α, UCP-3, MCT-1, AMPK was higher in 

2K1C-ExV rats compared to SHAM-SED rats. In addition, the gene expression of 

SIRT-1 and UCP-3 was higher in 2K1C-ExV compared to 2K1C-SED rats. 

Additionally, the carbonylated protein was higher in 2K1C-SED rats than in SHAM-

SED rats. However, 2K1C-ExV rats showed increased levels of SOD compared to 

2K1C-SED rats, and CAT compared to SHAM-SED rats. Mean arterial pressure 

(MAP) in 2K1C-ExV rats was lower compared to 2K1C-SED rats and higher 

compared to SHAM-SED rats. ExV restored the sensitivity of reflex bradycardia in 

2K1C-ExV compared to 2K1C-SED and was similar to SHAM-SED. The injection 

(iv) of losartan (20mg) and hexamethonium (10mg) induced a greater decrease in 

MAP in the 2K1C-SED compared to SHAM-SED. The drop in PAM induced by 

losartan in 2K1C-ExV rats was less compared to 2K1C-SED rats, while 

hexamethonium induced a similar drop in 2K1C-ExV rats compared to SHAM-SED 

rats. Our data together show that the 2K1C-ExV rats showed better physical 

conditioning and improved redox process in the gastrocnemius muscle. This 

improvement probably contributed to the restoration of the sympathetic activity and 

the AT1R of angiotensin II, and consequently the reduction of MAP and improved 

sensitivity of reflex bradycardia in 2K1C-ExV rats. 

Key words: voluntary running, renovascular hypertension, physical conditioning, 

muscle metabolism, lactate. 
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1 INTRODUÇÃO  

A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada 

por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) (DOEDERLEIN POLITO 

et al., 2003; LEWINGTON et al., 2002). Por estar associada a alterações metabólicas 

e morfofuncionais de órgãos-alvo, como o coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos 

(LEWINGTON et al., 2002; NEGRAO et al., 1993), esta doença constitui um dos 

principais fatores de riscos para doenças cardiovasculares, uma vez que é capaz de 

provocar lesões vasculares e culminar em insuficiências cardíacas, renais e até 

mesmo em acidentes vasculares (GRASSI et al., 2011).  

Níveis sistólicos igual ou superior a 140 mmHg e diastólicos igual ou 

superior a 90 mmHg, caracterizam um quadro de HA (JAMES et al., 2014; 

RODRIGUEZ et al., 2014). A homeostase da PA ocorre dentro de uma faixa estreita 

de variação que é mantida por complexos mecanismos inter-relacionados de controle 

neural, humoral e local que podem ser em curto e em longo prazo (ALZAMORA; 

SANTOS; CAMPAGNOLE-SANTOS, 2006; FERRARIO et al., 1990). Os 

barorreceptores regulam em curto prazo a PA (DIBONA, 2013; GUYENET, 2006). 

Estas são células de estiramento localizadas no seio carotídeo e no arco aórtico, que 

mantêm o controle reflexo da PA, momento a momento, por meio de projeções de 

fibras aferentes até o bulbo, no núcleo do trato solitário (NTS). O NTS é a primeira 

estação de sinais sensoriais originários do sistema periférico. Ele regula a atividade 

do sistema nervoso autônomo por integrar sinais periféricos com sinais provenientes 

do diencéfalo e telencéfalo (FELDMAN; ELLENBERGER, 1988). Adicionalmente, 

projeções neuronais excitatórias do NTS chegam até o bulbo ventrolateral (VLM) 

caudal (CVLM), região caracterizada como depressora (MCKITRICK; CALARESU, 

1997; ROSS et al., 1984).  

A redução da PA decorrente do CVLM ocorre devido a uma via neural 

ascendente de neurônios inibitórios que chegam até a região pressora, VLM rostral 

(RVLM) (MCKITRICK; CALARESU, 1997; ROSS et al., 1984). Os neurônios do 

RVLM são simpatoexcitatórios e capazes de estimular neurônios pré-ganglionares 

simpáticos, os quais causam elevação da frequência cardíaca (FC), da contratilidade 

do coração e aumento na resistência vascular resultando em elevação da PA 

(LOEWY; WALLACH; MCKELLAR, 1981). 
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Quando há um aumento da PA, sinais periféricos oriundos dos 

barorreceptores projetam-se para neurônios do CVLM, do núcleo ambíguo e do 

núcleo dorsal do nervo vago. O CVLM via projeções neuronais simpatoinibitórias 

ascendente, inibe o RVLM diminuindo a atividade simpática (ALZAMORA; 

SANTOS; CAMPAGNOLE-SANTOS, 2006; HAN et al., 1998). Já a estimulação do 

núcleo ambíguo e o núcleo dorsal do nervo vago ativam o sistema nervoso 

parassimpático que atua reduzindo a FC e a PA (AICHER et al., 1995; HAN et al., 

1998; ROSS et al., 1984). Em estados hipertensivos, a sensibilidade do barorreflexo 

(SBR) diminui e se adapta a um novo “set point” em níveis elevados de PA, que 

pode contribuir para a manutenção da hipertensão (ALZAMORA; SANTOS; 

CAMPAGNOLE-SANTOS, 2006; KUMADA; TERUI; KUWAKI, 1990). 

Acredita se que a HA possa ocorrer devido à hipertatividade dos neurônios do 

RVLM e; ou inabilidade do CVLM em contrabalancear o aparente aumento da 

atividade simpatoexcitatória intrínseca de neurônios localizados no RVLM. 

(ALZAMORA; SANTOS; CAMPAGNOLE-SANTOS, 2006; CARVALHO et al., 

2003). Entretanto, o RVLM /CVLM podem ser influenciados pelo sistema renina 

angiotensina (SRA), uma vez que, componentes desse sistema podem interagir com o 

cérebro em regiões desprovidas de barreira hematoencefálica, modulando os 

neurônios do VLM (PAUL; MEHR; KREUTZ, 2006; SANTOS, R. A.; 

CAMPAGNOLE-SANTOS, 1994).  

O SRA está no centro da patogênese, da progressão da HA (HENRIKSEN, 

2007; PERKINS; DAVIS, 2008; YIM; YOO, 2008), sendo considerado um 

mecanismo de controle em longo prazo da PA. Dentre os vários peptídeos que 

compõe esse sistema, está o hormônio angiotensina II (Ang II). A Ang II é formada 

por uma cascata de clivagens, na qual o angiotensinogênio produzido no fígado, é 

clivado pela enzima renina (produzida nos rins) e depois pela enzima conversora da 

angiotensina (ECA, produzida nos pulmões) formando, finalmente, o octapeptídeo 

Ang II (NAVAR et al., 1995; SANTOS, ROBSON A.S. et al., 2003). As ações da 

Ang II e dos diversos peptídeos angiotensinérgicos, são mediadas por receptores 

localizados na membrana plasmática de suas células alvo, de forma que, a Ang II 

pode se ligar a dois receptores distintos, receptor da angiotensina II tipo 1 ou 2 

(AT1R ou AT2R), que desencadeiam efeitos fisiológicos diferentes (SANTOS, 

ROBSON A.S. et al., 2003). Adiconalmente, a Ang II, pela ação da ECA2, forma 

Ang-(1-7), um heptapeptídeo (SANTOS, R. A.; CAMPAGNOLE-SANTOS, 1994; 
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TIPNIS et al., 2000) que atua via receptor acoplado à proteína G relacionado ao Mas 

(MasR) promovendo valodilatação, efeitos antitrombóticos, antifibróticos, anti-

hipertróficos e anti-hipertensivos (FERRARIO; STRAWN, 2006; SANTOS, R. A.; 

CAMPAGNOLE-SANTOS, 1994).  

A hiperatividade do eixo ECA/AngII/AT1R induz vasoconstrição, ativação 

do sistema nervoso simpático (SNS), prejuízo na função barorreflexa, além de 

induzir efeitos pró-inflamatórios, profibróticos e pró-oxidantes (ČERVENKA et al., 

2002; DOMINICI et al., 2014; FERRARIO; STRAWN, 2006; OLIVEIRA, 

DJENANE R. et al., 1996).  Adicionalmente, a Ang II contribui para o processo 

redox por induzir disfunção mitocondrial via AT1R (ČERVENKA et al., 2002), por 

meio da estimulação do complexo enzimático fosfato de dinucleótido de 

nicotinamida e adenina (NADPHoxidase), promovendo a produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) como o ânion superóxido (O2
-) e o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (DE GASPARO, 2002; RAMALINGAM et al., 2017). O aumento 

do ROS leva a oxidação de moléculas, com consequente perda de suas funções 

biológicas, prejudicando o metabolismo energético de importantes órgãos como, 

coração e músculo esquelético (EGAN et al., 2010; EGAN; ZIERATH, 2013; 

TANABE et al., 2006).  

Vários modelos experimentais de hipertensão são utilizados para avaliar a 

participação do SRA na patogênese da HA, dentre eles, destaca-se o modelo de 

hipertensão renovascular dois rins um clipe (2R1C). Descrito inicialmente por 

Goldblatt e colaboradores (1934), este modelo caracteriza-se pela constrição parcial 

de uma artéria renal, enquanto o rim contralateral permanece intacto (GOLDBLATT 

et al., 1933). LAZARTIGUES et al (2004) mostraram aumento nos níveis 

plasmáticos de Ang II a partir da primeira semana da cirurgia 2R1C em 

camundongos. No entanto, um mês após a cirurgia 2R1C ocorreu uma redução nos 

níveis plasmáticos de Ang II, enquanto os níveis cerebrais de Ang II permaneceram 

aumentados. A manutenção dos altos níveis pressóricos é decorrente da ativação do 

SRA tecidual local, como no coração, rins e cérebro com a prevalência do eixo 

ECA/AngII/AT1R (KAGIYAMA et al., 2001; LAZARTIGUES et al., 2004; 

SHARIFI et al., 2003). Adicionalmente, as injúrias aos órgãos-alvo no modelo 2R1C 

são dependentes do grau da estenose e incluem disfunção endotelial, hipertrofia 

cardíaca (de 20 a 50 % de aumento no tamanho do coração) e hipertrofia do rim 
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contralateral exposto à hipertensão (AKABANE et al., 1985; PINTO; PAUL; 

GANTEN, 1998). 

O tratamento farmacológico para a HA visa reduzir a PA, e em longo prazo, 

reduzir danos aos órgãos-alvo, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, 

dentre outros (GIROTTO et al., 2013). Os fármacos atuam por diferentes 

mecanismos de ação, como o hexametônio, que bloqueia a resposta do gânglio 

simpático á acetilcolina ou a outros estimulantes ganglionares, gerando uma grande 

queda na PA (KING; FINK, 2006; SANTAJULIANA; HORNFELDT; OSBORN, 

1996). Já o losartan, outro fármaco, atua como um antagonista do receptor AT1R da 

Ang II, reduzindo a hiperatividade da Ang II (SCHNEIDER; KALK; KLEIN, 1999). 

Por mecanismos diferentes tanto o hexametônio como o losartan promovem o 

aumento da atividade do sistema nervoso parassimpático, melhora do estresse 

oxidativo, da hiperatividade do SNS e consequentemente redução da PA (ABDALA 

et al., 2012; MARTINEZ et al., 2002; SÁ et al., 2017; SANTAJULIANA; 

HORNFELDT; OSBORN, 1996).  

Como tratamento não farmacológico, o exercício físico (Ex) auxilia na 

prevenção e/ ou tratamento para doenças cardiovasculares como a HA (NEGRÃO; 

RONDON, 2001; RONDON; BRUM, 2003; URBANA; RONDON; BRUM, 

2003)(RONDON; BRUM, 2003; URBANA; RONDON; BRUM, 2003). O Ex 

favorece o eixo ECA/AngII/AT2R e ECA2/Ang-(1-7)/MasR um eixo contra 

regulatório do SRA, que inibe a proliferação celular, reduz a aldosterona, a 

vasopressina plasmática, a atividade do SNS, promove vasodilatação, além da 

melhora da SBR, e redução da PA (CAREY; SIRAGY, 2003; NEGRÃO; RONDON, 

2001; SANTOS, ROBSON A.S. et al., 2003; THOMAS; MENDELSOHN, 2003). 

Adicionalmente, o Ex é eficaz em aumentar a função e o metabolismo muscular, 

contribuindo para a prevenção e melhoria de doenças cardiometabólicas (EGAN; 

ZIERATH, 2013; SAFDAR et al., 2011), uma vez que, os músculos esqueléticos são 

considerados o principal órgão do metabolismo, por conterem um grande número de 

mitocôndrias (EGAN; ZIERATH, 2013; ZURLO et al., 1990).  

A energia necessária para a contração muscular pode ser derivada do 

metabolismo aeróbio e/ou anaeróbio (VOLTARELLI; MELLO; GOBATTO., 2005). 

Durante o Ex, existe uma zona de transição na qual ocorre a mudança da 

predominância do metabolismo aeróbio para o anaeróbio, com consequente formação 

de lactato (TEGTBUR, U et al., 2001), devido a maior demanda de oxigênio pelas 
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células musculares (BROOKS, 1991; SPRIET; HOWLETT; HEIGENHAUSER, 

2000; WASSERMAN, 1984).  Essa zona de transição associada ao equilíbrio entre a 

produção e a remoção do lactato sanguíneo, é denominada limiar anaeróbico 

(SOARES et al., 2011; TEGTBUR, UWE; BUSSE; BRAUMANN, 1993; 

VOLTARELLI; GOBATTO; DE MELLO, 2002a), uma importante ferramenta para 

a avaliação do condicionamento físico (TEGTBUR, UWE; BUSSE; BRAUMANN, 

1993; VOLTARELLI; GOBATTO; DE MELLO, 2002a, b).  

A determinação do limiar anaeróbico foi desenvolvido por TEGTBUR et al 

(1993) envolve a realização de exercício supramáximo, por um breve período de 

tempo, visando à indução da hiperlactacidemia. O teste é feito com o aumento de 

cargas progressivas até que o animal atinja a exaustão, a qual é determinada quando 

o animal não responde aos estímulos para dar continuidade ao teste. Ao fim, 

amostras de sangue são coletadas, e o lactato avaliado (TEGTBUR, UWE; BUSSE; 

BRAUMANN, 1993; VOLTARELLI; GOBATTO; DE MELLO, 2002a). 

A melhora do condicionamento físico esta associada à redução do lactato 

plasmático devido ao aumento da capacidade oxidativa e da sua taxa de remoção 

(BROOKS, 1991; MCDERMOTT; BONEN, 1993; SPRIET; HOWLETT; 

HEIGENHAUSER, 2000). Estudos sugerem que essa remoção pode estar associada 

ao aumento do transporte de lactato através do sarcolema e ao aumento do seu uso, 

como substrato energético para outros tecidos (GLADDEN, 2000; MCDERMOTT; 

BONEN, 1993)  via transportadores de monocarboxilato (MCT)  (SKELTON et al., 

1995). Para ser utilizado como substrato para a cadeia transportadora de elétrons, o 

lactato é convertido em piruvato por meio do complexo enzimático da lactato 

desidrogenase (LDH) (BROOKS, 1991, 2000). Estudos mostram uma correlação 

direta entre o lactato plasmático e coativador 1 α receptor ativado por proliferador do 

peroxissoma (PGC-1α) no desempenho e na função muscular (SUMMERMATTER 

et al., 2013), uma vez que o PGC-1α promove um fenótipo de oxidação do lactato 

que esta associada com a melhor capacidade de Ex. Entretanto ainda não esta claro 

na literatura a base fisiológica do metabolismo muscular do lactato na melhoria do 

condicionamento físico (BROOKS, 1991; PILIS et al., 1993). 

Durante o Ex a contração muscular induz um aumento da adenosina trifosfato 

(ATP) e do fluxo de cálcio que estimula a ativação do PGC-1α (EGAN et al., 2010). 

O aumento da expressão PGC-1α está relacionado a uma maior capacidade de Ex, 

resistência à fadiga, aumento do metabolismo oxidativo, da massa muscular e da 
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biogênese mitocondrial (EGAN; ZIERATH, 2013; SAFDAR et al., 2011; YAN, 

2009). O PGC-1α promove uma regulação metabólica no músculo esquelético, que é 

refletida na função mitocondrial (GREEN et al., 1992; SPINA et al., 1996), na 

sinalização intracelular (BENZIANE et al., 2008) e nas respostas transcricionais 

(PILEGAARD; SALTIN; NEUFER, 2003) de importantes genes e moléculas ligados 

a melhora do condicionamento físico, como a sirtuína 1 (SIRT-1), a proteína quinase 

ativada por monofosfato de adenosina (AMPK), e a isoforma 3 da proteína 

desacopladora (UCP-3) (AUWERX; CANTO, 2009; JONES et al., 2003; 

OLIVEIRA, NARA R.C. et al., 2014). Entretanto, as vias intracelulares envolvidas 

para a obtenção dessas respostas gênicas induzidas pelo Ex ainda não são totalmente 

compreendidas.  

Apesar de já está bem estabelecido na literatura, que o Ex melhora a HA 

(BARBOSA et al., 2018; MAIA et al., 2015; SOARES et al., 2011; ZACARIAS et 

al., 2017), os seus efeitos são dependentes de fatores como intensidade, distância 

percorrida, duração do estímulo e a frequência semanal (EGAN et al., 2010). 

Entretanto, em animais, a programação e o monitoramento desses parâmetros tornam 

o Ex estressante por não se aproximar do padrão natural de execução, dificultando a 

sua adesão (GOH; LADIGES, 2015). Nesse contexto o exercício físico voluntário 

(ExV) tem ganhado atenção, por refletir melhor as condições naturais do animal. 

O ExV é uma modalidade não forçada, intermitente e de baixa intensidade, 

mais semelhante ao padrão de corrida natural (GIRARD et al., 2001). O ExV em 

ratos pode ser realizado em gaiolas que possuem rodas em seu interior e são 

consideradas ambientes enriquecidos, por oferecerem novas experiências, 

estimulando os mecanismos de recompensa (AGUIAR; PINHO, 2007; GIRARD et 

al., 2001; MANZANARES; BRITO-DA-SILVA; GANDRA, 2019a). A frequência, 

a duração, o tempo de descanso e a intensidade do Ex são definidos pelo próprio 

animal (DE BONO et al., 2006; GOH; LADIGES, 2015; MANZANARES; BRITO-

DA-SILVA; GANDRA, 2019a).  

A intermitência do ExV consiste em momentos alternados de intenso 

exercício seguido de uma pausa para recuperação, o que promove uma melhora da 

aptidão aeróbica (BILLAT et al., 2000; TOMLIN; WENGER, 2001). A capacidade 

de realizar o máximo desempenho durante o Ex é influenciada pelo período de Ex e o 

tempo de recuperação. Os intervalos gerados pela intermitência, estimula 

mecanismos de tamponamento e / ou remoção dos íons H+, provenientes do 
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mestabolismo muscular, aumentando o pH diminuindo o lactato (TOMLIN; 

WENGER, 2001). Quanto mais completos os processos que restauram o 

metabolismo, maior a capacidade de gerar força ou manter a energia nos intervalos 

subsequentes (TOMLIN; WENGER, 2001). 

No entanto, devido a necessidade de aumentar gradativamente a carga 

imposta ao animal, um protocolo para avaliar o desempenho físico no ExV, ainda 

não está bem descrito. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar 

possíveis marcadores do desempenho físico e do metabolismo muscular em ratos 

submetidos ao ExV, bem como mostrar a efetividade do ExV em induzir benefícios 

cardiovasculares em ratos com hipertensão renovascular 2R1C, que é caracterizada 

pela hiperatividade dos componentes do eixo ECA/Ang-II/ AT1R.  
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2 JUSTIFICATIVA 

A HA é altamente prevalente na população adulta, sendo um grave problema 

de saúde pública. Apesar de sabermos que o Ex induz benefícios para o sistema 

cardiovascular, a adesão ao Ex não ocorre de forma semelhante entre os indivíduos. 

A falta de motivação para manter-se fisicamente ativos também pode ser considerada 

um problema de saúde pública.  

Neste contexto, o ExV é o que mais se assemelha ao exercício humano. Por 

ser de caráter espontâneo e de intensidade autodeterminada, essa modalidade de Ex 

promove maior adesão. Contudo ainda não existe descrito na literatura protocolos 

para avaliar a intensidade do Ex e o condicionamento físico nesses animais.  

Diante do exposto, a busca por um protocolo de avaliação da intensidade e do 

desempenho físico em ratos submetidos ao ExV torna-se de extrema necessidade, 

bem como mostrar a efetividade do ExV. Os resultados do presente estudo podem 

reforçar a importância do ExV para prevenir e/ ou tratar doenças crônicas como HA. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o desempenho físico e os efeitos cardiovasculares em ratos com hipertensão 

renovascular 2R1C submetidos ao exercício físico voluntário 

3.2 Objetivos específicos 

Avaliar em ratos normotensos (SHAM) e com hipertensão renovascular (2R1C) 

sedentários e submetidos ao exercício físico voluntário por 4 semanas: 

1- Distância percorrida: em intervalos do dia, por semana e ao fim de 4 semanas 

de ExV; 

2- Parâmetros biométricos: coração, rins e musculo esquelético; 

3- Parâmetros hemodinâmicos por: avaliação direta da pressão arterial, frequência 

cardíaca, sensibilidade da bradicardia reflexa. Avaliação indireta do sistema 

nervoso simpático e dos níveis de angiotensina II. 

4- Marcadores de desempenho físico e metabolismo muscular por: teste de 

exaustão, lactato plasmático e expressão gênica de PGC1-α,  SIRT-1, AMPK, 

MCT-1, LDH, UCP-3. 

5- Processo redox no músculo esquelético por: atividade das enzimas SOD e CAT 

e concentração de proteína carbonilada. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados ratos Fisher (n=72) com 8 semanas de idade pesando 

188±4g. Os animais permaneceram em gaiolas individuais com livre acesso à água e 

ração comercial para roedores. Cada gaiola continha uma roda de corrida voluntária 

(Lafayette Instrument, modelo 86070A) que podia ser acessada livremente pelo 

animal. Os animais foram mantidos em ambiente com ciclo claro/ escuro de 12 h, 21º 

C e umidade relativa do ar de ± 55% no Centro de ciência animal da UFOP 

(CCA/UFOP). Durante todo o experimento os animais tiveram livre acesso à água e 

às dietas. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as Diretrizes de 

Ética em Cuidados de Animais Experimentais. O projeto foi aprovado pelo comitê de 

ética animal da Universidade Federal de Ouro Preto nº do protocolo 2014/21. 

4.2 Cirurgia para o desenvolvimento da hipertensão renovascular 2R1C 

A hipertensão renovascular 2R1C foi realizada conforme o método descrito 

por GOLDBLATT et al., (1933). Após jejum de aproximadamente 8 horas, com livre 

acesso a água e sob anestesia produzida pela mistura de quetamina e xilazina (50 

mg/kg e 10 mg/kg, intraperitonial, respectivamente), os animais foram colocados em 

decúbito dorsal em uma prancha cirúrgica, e submetidos à tricotomia e assepsia da 

região abdominal com álcool iodado 2%. Em seguida foi feita uma laparotomia 

mediana de 4 a 6 cm abaixo do processo xifóide para visualização e isolamento da 

artéria renal esquerda. Foram colocados retratores bilateralmente na incisão cirúrgica 

e as alças intestinais foram retraídas. Em seguida, a artéria renal esquerda foi isolada 

com o auxílio de pinças e cotonetes. Um clipe de prata (contendo 5% de liga de 

cobre e com ótimo grau de dureza) apresentando 8 mm de comprimento e 2 mm de 

largura, em forma de U foi colocado em torno da artéria renal. O grau de constrição 

interna do clipe foi previamente fixado a 0,20 mm através do uso de um calibrador. 

O valor de constrição da artéria renal de 0,20 mm foi definido através de 

experimentos preliminares em que foi observado um índice de PAM > 130 mmHg, 

após 28 dias da cirurgia.  

Outros animais foram submetidos à cirurgia fictícia (SHAM), que consistiu 

na realização de todos os procedimentos acima, exceto a colocação do clipe de prata 

em torno da artéria renal. Estes animais foram utilizados como controle.  
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Em todos os animais o abdômen foi suturado com pontos contínuos, 

envolvendo a camada muscular e pontos separados na pele. Ao final dos 

procedimentos cirúrgicos, uma dose única de antibiótico (0,01mL/ 100 g de peso 

corporal pentabiótico veterinário/ Fort DODGE) foi administrada em todos os 

animais para evitar infecções pós-cirúrgicas. 

4.3 Exercício físico voluntário 

Após 24 horas da cirurgia para implantação do clipe ou cirurgia fictícia, os 

ratos foram colocados em gaiolas individuais com livre acesso à água e comida. As 

gaiolas continham uma roda de corrida voluntária (Lafayette Instrument, modelo 

86070A) a qual podiam acessar livremente por um período de adaptação igual a uma 

semana. Ao fim de uma semana de ExV, a distância percorrida pelos ratos foi 

registrado. Alguns animais não aderiram ao Ex e por isso foram retirados do 

experimento. Os que permaneceram foram divididos aleatoriamente em grupos 

sedentários e exercitados, formando 4 grupos: SHAM-SED, SHAM-ExV, 2R1C-

SED, 2R1C-ExV. Os animais sedentários, foram acondicionados em gaiolas 

individuais por mais 4 semanas, com livre acesso a água e comida, porém sem acesso 

á roda de corrida voluntária. Já os animais exercitados, permaneceram em gaiolas 

com livre acesso a roda, também por mais 4 semanas. A distância percorrida pelos 

ratos foi calculada pelo número de voltas da roda, e registrada por um sensor 

acoplado ao computador. O número de voltas e a distância percorrida foram 

armazenados no software do fabricante das gaiolas voluntária. 

4.4 Dosagem de ácido láctico 

Com a intenção de avaliar a intensidade de exercício foi realizado o teste do 

lactato nos ratos 2R1C e SHAM, logo após o teste de exaustão, pelo método de tiras 

teste e analisador Accutrend Lactate (Roche), conforme instruções do fabricante e 

estudo prévio de nosso laboratório (SOARES et al., 2011). O teste se baseia na 

aplicação da amostra de sangue na zona reativa da tira. O sangue passa através de 

uma rede protetora até uma camada de vidro, onde os eritrócitos ficam retidos, de 

modo que, apenas o plasma sanguíneo penetre na zona de detecção. O lactato é 

determinado através de um fotômetro de reflexão pela reação colorimétrica do 

medidor lactato-oxidase (LOD) a um comprimento de onda de 657 nm: 
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L- Lactato + mediador forma I → piruvato + mediador reduzido I  

 

Mediador reduzido + 2,18 fosfomolibdato → azul de molibdênio +mediador forma II 

4.4.1 Teste de exaustão em esteira 

Ao fim das 4 semanas de ExV e SED, os ratos foram submetidos ao protocolo 

de teste de exaustão em esteira (EP - 132 - INSIGHT) por protocolo adaptado 

(LACERDA et al., 2006). Dois dias antes do teste de exaustão, os ratos passaram por 

uma adaptação de 10 minutos, (5 primeiros min a 5m/min, e os 5 min restantes a 

8m/min). Durante o teste de exaustão a velocidade foi aumentada 1m/min 

progressivamente a cada 3 min, até a exaustão. Ao fim, coletou-se o sangue pela 

ordenha da cauda, para avaliação da concentração do lactato sanguíneo.   

 

Figura 1: Protocolo do teste de exaustão em esteira 

4.5 Avaliação do processo redox 

Amostras do músculo gastrocnêmio (100 mg) foram homogeneizadas em 

tampão fosfato (pH 7,4) e centrifugadas a 12.000 g por 10 min a 4 °C. A atividade da 

enzima SOD foi avaliada indiretamente com um leitor ELISA a 570 nm, com base na 

capacidade dessa enzima para eliminar o ânion superóxido (O2-), diminuindo a 

redução do MTT ([3- (4,5- e convertendo (O2-) em peróxido de hidrogênio (H2O2), 

reduzindo a taxa de auto-oxidação do pirogalol (MARKLUND; MARKLUND, 

1974). Os resultados foram expressos em U / mg de proteína, em que uma unidade de 

SOD é definida como a quantidade de enzima necessária para inibir 50% da redução 

do MTT. A atividade da enzima CAT foi determinada com base em sua capacidade 

de converter peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio molecular (AEBI, 

LOD 
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1984). Os resultados foram expressos em U / mg de proteína, na qual uma unidade de 

CAT O conteúdo de proteína carbonilada foi determinado de acordo com o método 

de LEVINE et al., (1994). Os dados foram expressos em nmol / mg de proteína. 

4.6 Confecção das cânulas vasculares  

Na confecção das cânulas foram utilizados tubos de polietileno (PE) - 10 de 4 

cm para cânula arterial e de 2 cm para a cânula de veia, soldados a tubos PE -50 de 

15 cm. Antes da canulação, o interior das cânulas foi preenchido com solução 

fisiológica heparinizada de cloreto de sódio (NaCl, 0,9%) e a extremidade PE-50 de 

cada cânula foi obstruída com pino de metal.  

4.7 Avaliação direta da pressão arterial 

 4.7.1 Canulação da artéria aorta abdominal e veia femoral  

Vinte quatro horas após as 4 semanas de ExV ou SED, os ratos foram 

colocados em decúbito dorsal em uma prancha cirúrgica. Foi realizada uma pequena 

incisão na pele, separando a musculatura para localização do feixe vásculo-nervoso 

femoral. Artérias e veia femorais foram dissecadas e expostas. As cânulas foram 

introduzidas na aorta abdominal, via artéria femoral, para registro dos parâmetros 

cardiovasculares e na veia cava inferior através da veia femoral, para administração 

de drogas. A seguir foram amarradas junto ao feixe com fio cirúrgico. As 

extremidades das cânulas foram dirigidas ao dorso do animal e exteriorizadas na 

região interescapular, através de um trocater, permitindo livre movimentação. Ao 

final, foram suturados no local da incisão. Após a cirurgia, os ratos foram 

acondicionados em gaiolas individuais, por 48 horas, para sua recuperação, com livre 

acesso a água e ração, sob condições ideais de temperatura, níveis de ruído e 

luminosidade. 

4.7.2 Aferição direta da pressão arterial  

Finalizada às 48 horas de recuperação da cirurgia para implantação das 

cânulas, 0,1 mL de uma solução de heparina em salina isotônica (1000 UI/mL) foi 

injetada na cânula arterial (pela extremidade do PE50 exteriorizada) para evitar a 

formação de coágulos durante o registro. 
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Os dados da PAM foram monitorados pelo transdutor de pressão e pré-

amplificados por um pré-amplificador (BridgeAmp). Os dados analógicos foram 

convertidos a variáveis discretas por um conversor analógico para digital 

(ADInstruments Pty Ltd, Austrália) e registrados pelo software LabChar 7 for 

Windows e estocados em arquivos individuais para cada animal. A amplitude 

(resolução espacial) da janela de digitalização foi configurada para 20 mV e os dados 

foram digitalizadas com resolução temporal de 1ms (1000 Hz). 

4.8 Avaliação da sensibilidade da bradicardia barorreflexa  

Posteriormente a avaliação da PAM foi avaliada a SBR relacionando-se as 

alterações reflexas de FC induzidas por alterações transitórias da PAM. Para produzir 

alterações da PAM, os ratos foram submetidos a injeções (em bolus) endovenosas 

(0,1 ml) de doses crescentes de fenilefrina que variavam de 0,5 a 50,0 μg (Sigma 

Chemical Co.,USA) de maneira a se obter respectivamente respostas pressoras de 

aproximadamente 10, 20, 30, 40 mmHg (ALZAMORA; SANTOS; 

CAMPAGNOLE-SANTOS, 2006b). Um intervalo mínimo de um minuto foi 

mantido entre as injeções, para permitir que a PAM e FC retornassem aos valores 

basais. Os picos das mudanças na FC ocorreram durante os primeiros 5-10 segundos 

e corresponderam à máxima alteração na PAM produzidas pela fórmula: 60.000/FC 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2: Representação esquemática do teste de sensibilidade da bradicardia reflexa 

(SBR) através de injeções em doses crescentes de fenilefrina (painel A) e fórmulas 

de conversão da FC em intervalo de pulso (IP, ms) e do índice de sensibilidade 

barorreflexa (ms/mmHg) (painel B). PAM; FCp de pico; FCb basal; delta de variação 

(Δ). 
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4.9 Avaliação do bloqueio simpático e do receptor AT1 sobre a PAM 

 O bloqueador ganglionar simpático, Cloreto de hexametônio (Sigma 

Chemical Co., USA), foi preparado em solução de (20 mg/kg iv) (SÁ et al., 2017) e 

antagonista do receptor AT1 da Ang II, Losartan (10 mg/kg iv) (ABDALA et al., 

2012). Estas soluções foram aliquotadas em microtubos e permaneceram congeladas 

até o momento do uso no freezer -20ºC. Em dois grupos diferentes de ratos, após 10 

minutos de estabilização, a PAM e a FC foram avaliadas antes e 5 minutos após a 

injeção (iv) do Losartan, 20mg e do Hexametônio, 10mg. 

4.10 Avaliação da massa corporal e dos órgãos  

A massa corporal dos ratos foi mensurada inicialmente na primeira cirurgia (SHAM 

ou 2R1C), e antes das avaliações cardiovasculares diretas. Após o término das 

avaliações cardiovasculares, os ratos foram anestesiados e eutanasiados e 

posteriormente os rins (direito e esquerdo), coração e músculo gastrocnêmico foram 

retirados e pesados após secagem rápida com papel filtro (peso úmido). Foi calculada 

a relação entre o peso úmido dos órgãos e o peso corporal do rato (g/100g peso do 

rato).  

4.11 Análise por expressão gênica qRT-PCR 

4.11.1 Extração de RNA Total  

O ácido ribonucleico (RNA) total do músculo gastrocnêmio foi extraído 

utilizando o kit SV Total Isolation System (PromegaTM, Madison WI) seguindo a 

recomendação do fabricante. Resumidamente, aproximadamente 100 mg de músculo 

foram homogeneizados em 1ml de Trizol® Reagent (InvitrogenTM, Carlsbad, CA) 

com auxílio de um homogenizador do tipo Politron (Homogenizador Ultra 80, em 3 

pulsos de 30 segundos com intervalo de 30 segundos no gelo. Depois de incubados a 

temperatura ambiente por 10 minutos, foram adicionados 500 µl de clorofórmio 

(Sigma, ST. Louis, MO) e as amostras foram homogeneizadas por 1 minuto com 

auxílio de um vórtex, seguido de uma incubação de 25 minutos a temperatura 

ambiente. Em seguida, os homogenatos foram centrifugados por 15 minutos a 

12.000g a 4ºC. A fase aquosa foi transferida para um novo tubo tipo eppendorf e foi 

adicionado 75 µl de etanol 95% (Sigma), preparado com água livre de RNAses para 

precipitar os ácidos nucléicos e transferida para a coluna de ligação que acompanha o 
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kit. Em seguida, o RNA foi purificado com o kit SV Total Isolation System 

(PromegaTM) conforme instrução do fabricante. O controle de qualidade do RNA foi 

realizado a partir da quantificação e avaliação do grau de pureza do mesmo pelo 

aparelho Nanovoue® (GE) seguida da análise das preparações em gel de agarose 

(1,2%) Tris, borato e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (TBE)/Formamida. 

A densidade óptica (quantificação) do RNA extraído foi mensurada no comprimento 

de onda a 260 nm, enquanto a relação entre os comprimentos de onda 260/280 foi 

indicativa de pureza e a relação 260/230 indicativa de contaminação. As razões 

acima de 1,8 foram aceitas como adequadas para quantificação da expressão gênica 

(MANCHESTER, 1996; FLEIGE et al., 2006; BECKER et al., 2010).  

4.11.2 Síntese de cDNA  

O ácido desoxirribonucleico complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 

1 μg de RNA total utilizando o kit Hight-Capacity cDNA Reverse Transcription 

(Applied Biosystems, Foster City, CA) de acordo com as instruções do fabricante. O 

meio de reação continha 2 μL de tampão 10 (500 MM de cloreto de potássio (KCl), 

100 mM de tris hidroximetilaminometano cloridrato (Tris-HCl), 25 mM de cloreto 

de magnésio (MgCl2) em pH 8,3, 0,8 μL da mistura de desoxiribonucleotídeos 

trifosfatados (dNTPs) 100 mM, 2 μL de primers randômicos e 1 μL da enzima 

transcriptase reversa MultiScribe (50 U/μL). A reação foi realizada nas seguintes 

condições, 10 minutos a 25°C, seguido de 120 minutos a 37°C e 5 minutos a 85°C no 

termociclador (Biocycler, modelo MJ96+, cidade e país). As amostras de cDNA 

foram estocadas a -20ºC até o momento do uso. 

4.11.3 Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a amplificação dos 

transcritos de interesse foram desenhados de acordo com sequências de mRNA 

depositadas no banco de dados Rat Genome Database (RGD, disponível em 

http://rgd.mcw.edu) e posteriormente idealizados pelo NCBI/ Primer-BLAST 

(disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast), conforme a Tabela 

1). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast
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Tabela 1.  Seqüências de primers de genes selecionados para qRT-PCR. 

Gene Nº (RGDID)  Primer sequence (5′–3′)  

PGC-1α NM_031347.1 F: 5’-ATGGCTTGGGACATGTGCAG-3’ 

R: 5’- CAAAGAGGCTGGTCCTCACC- 3’ 

SIRT-1 NM_001372090.1 F: 5’- AGGGAACCTCTGCCTCATCT-3’ 

R: 5’-TGGCATACTCGCCACCTAAC-3’ 

UCP-3 NM_013167.2 F: 5’-CATCAGGATTCTGGCAGGCT-3’ 

R: 5’-CTCCAGTTCCCAGGCGTATC-3’ 

AMPK NM_023991.1 F:5’-GAAGATCGGACACTACGTGCT-3’ 

R: 5’-CTGCCACTTTATGGCCTGTC-3’ 

LDH NM_017025.1 F: 5’-CCTCAGCGTCCCATGTATCC-3’ 

R: 5’-TTCTGGATTCCCCAGAGGGT-3’ 

MCT-1 NM_012716.2 F: 5’-ACGCGGGAGTCTTTGGATTT-3’ 

R: 5’-CAGCACTGGAGAACCTCTGG-3’ 

HPRT-1 NM_013556.2 F: 5’-GTCAAGCAGTACAGCCCCAA-3’ 

R: 5’- GGCCTGTATCCAACACTTCG-3’ 

Primers usados (Forward and Reverse) 

                        

4.11.4 Reação da PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR) 

Para a análise da expressão dos genes em estudo foi utilizada a técnica da 

reação em cadeia da polimerase quantitativa pós-transcrição reversa (qRT-PCR). A 

quantificação dos produtos formados durante os ciclos de amplificação foi realizada 

pelo reagente Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). As 

reações foram realizadas em placas de 96 poços. Para a análise, foram pipetados 2 μL 

de cDNA diluído 5× em água livre de DNAse, 3 μL dos primers (na concentração de 

2,5 μM) e 5 μL de Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), 

totalizando um volume final de reação de 10 μL.  

Os ensaios foram realizados em triplicata técnica para todos os genes 

avaliados, com o gene de referência (HPRT-1) presente em todas as placas. A reação 

de qRT-PCR foi conduzida conforme programação contida no aparelho ABI 7500 

Applied Biosystems: 95° C por 10 min (ativação da polimerase), 40 ciclos de 95°C 

por 15 segundos (desnaturação) e 60°C por 1 minuto (anelamento dos primers e 
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extensão) A especificidade dos produtos obtidos foi confirmada pela análise das 

curvas de dissociação do produto amplificado ao final de cada reação.  

Os valores de baseline foram ajustados para 3-15 ciclos e o threshold foi fixado em 

0,2. Os dados obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa 

da expressão gênica através do ciclo de quantificação Cq comparativo ou 2-ΔCq) que 

permite quantificar diferenças no nível de expressão de um gene específico entre as 

diferentes amostras. A expressão dos genes alvo foi normalizada pelo gene de 

referência (HPRT-1) (ΔCq = Cq do gene alvo – Cq do gene de referência) e os 

resultados foram alcançados por uma fórmula aritmética que considerou a quantidade 

do alvo, normalizado (2-ΔCq). 

4.11.5 Cálculo da eficiência dos primers 

Para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene de 

referência foram construídas curvas padrões para cada amplicon. As curvas padrões 

foram estabelecidas com cinco diluições seriadas (diluição 4x) a partir de um pool de 

cDNA das amostras. A curva padrão foi gerada em um gráfico de regressão linear 

semi-log do valor de Cq (eixo Y) em comparação ao log da quantidade inicial do 

ácido nucléico (eixo X).  

O valor do slope gerado pela curva padrão foi utilizado para estimar a 

eficiência de amplificação. Uma reação com 100% de eficiência apresentaria um 

aumento de 10 vezes no amplicon da PCR a cada 3,32 ciclos durante a fase 

exponencial de amplificação (log2 10 = 3,3219); assim, o amplicon dobraria em 

quantidade durante a fase exponencial.  

A estimativa da eficiência (E) foi calculada pela fórmula: E= (10-1/slope – 1) × 

100. Desse modo, os primers foram considerados adequados para avaliar a expressão 

gênica quando apresentaram eficiência de reação entre 80 e 120%. 

4.11.6 Curva de dissociação dos amplicons 

Foi realizada a análise da curva de dissociação dos amplicons, conforme guia 

de informações mínimas para publicação de experimentos de PCR (MIQE) 

(BUSTIN, 2009), para identificar a formação de produtos inespecíficos no final de 

cada corrida, possivelmente gerados a partir de excesso de primers ou falha no 

desenho dos mesmos.  
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Ao final dos 40 ciclos da qRT-PCR, a temperatura foi elevada gradualmente 

de 60 à 95ºC, mantendo-se por 15 segundos em cada grau Celsius. Na medida em 

que os amplicons desnaturaram, o sinal fluorescente emitido pelo SYBR® Green foi 

reduzido e a temperatura em que metade do produto da PCR estava dissociada 

medida. O gráfico resultante permitiu verificar se houve um ou mais produtos de 

PCR presentes em cada reação devido a diferenças de temperatura de melting (Tm), 

específicas e dependentes do tamanho do fragmento e do conteúdo de guanina-

citosina (%GC). O Tm desejado foi em torno de 80°C.  

4.11.7 Validação do ΔCq 

Para determinar se as reações de amplificação apresentavam a mesma 

eficiência, foi observada a maneira em que o ΔCq (Cq alvo – Cq referência) variava 

com a diluição da amostra (pool de cDNA do músculo gastrocnêmio). A avaliação 

das eficiências relativas da amplificação do alvo e da amplificação do gene de 

referência foi alcançada pela corrida de curvas padrões para cada amplicon utilizando 

a mesma amostra. A amostra no experimento de validação expressava ambos os 

genes alvo e gene de referência. Os valores de Cq gerados a partir dos pontos de 

massa da curva padrão equivalente (alvo em comparação a referência) foram usados 

no cálculo do ΔCq. Os valores foram colocados em gráfico em comparação ao log de 

entrada para criar uma regressão linear semi-log. O slope da regressão linear semi-

log foi utilizado como critério geral para o experimento de validação, cujo valor 

absoluto foi menor ou igual a -1.  

Foi avaliada a variação do ΔCq (Cq alvo – Cq referência) em cada diluição da 

amostra para verificar se as reações de amplificação apresentavam a mesma 

eficiência. Para avaliar a eficiência relativa da amplificação dos genes alvo e de 

referência foram geradas curvas padrões para cada amplicon da mesma amostra. Os 

valores de Cq gerados a partir dos pontos de massa da curva padrão equivalente (alvo 

em comparação a referência) foram usados no cálculo do ΔCq.   

 A partir dos valores obtidos foi gerado um gráfico em comparação ao log de 

entrada para criar uma regressão linear semi-log. O slope da regressão linear semi-

log foi utilizado como critério geral para o experimento de validação, cujo valor 

absoluto foi menor ou igual a -1. 
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4.12 Análise estatística  

 A análise estatística foi realizada pelo software GraphPad Prism 6 for 

Windows, (Inc., San Diego, CA, EUA). Os resultados foram expressos com médias ± 

SEM. Análises entre dois grupos foram realizadas pelo teste “t de Student” não 

pareado. A normalidade dos dados foi testada pelo teste kolmogorov smirnov. A 

análise de alguns parâmetros foi realizada utilizando o teste estatístico (ANOVA 

two-way, seguido do pós-teste Bonferroni). Análises de correlação foram realizadas 

a partir do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman. O critério para 

significância estatística foi estabelecida em p <0,05.  
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5 RESULTADOS  

5.1 Parâmetros biométricos de ratos 2R1C submetidos ao ExV 

Como mostrado na tabela 2, os ratos 2R1C-SED e 2R1C-ExV apresentaram 

aumento da massa do coração e do rim direito e redução do rim esquerdo comparado 

aos ratos SHAM-SED. Não foi observada diferença estatística entre os demais 

parâmetros. 

Tabela 2: Parâmetros biométricos de 2R1C submetidos ao ExV 

 

 Grupos experimentais 

                           SHAM                                          2R1C 

 SED ExV SED ExV 

Massa corporal 

(g) 
287 ± 4,9                  289 ± 5,5 283 ± 4,5              279 ± 6,7 

Rim esquerdo 

(g/100g) 
0,39 ± 0,01              0,40 ± 0,01 0,24 ± 0,3           0,27 ± 0,02* 

Rim direito 

(g/100g) 
0,41 ± 0,01               0,41 ± 0,01 0,46 ± 0,01*       0,48 ± 0,01* 

Coração 

(g/100g) 
0.32 ± 0,005          0,32 ± 0,009 0,37 ± 0,01*       0,38 ± 0,01* 

Músculo  

gastrocnêmio 

(g) 

0.40 ± 0,02             0,46 ± 0,01 0,43 ± 0.01        0,45 ± 0.01 

n 8-18                    8-18  8-18               8-18 

Mensuração da massa corporal (g), do peso relativo (g/ 100g de peso do rato) em ratos normotensos 

(SHAM, n=18) e hipertensos (2R1C, n=18) submetidos ao exercício voluntário (ExV). *p <0,05 

comparado aos ratos SHAM-ExV (ANOVA Two-way seguido do pós-teste Bonferroni), valores 

expressos como média ± erro padrão da média. Número (n) 
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5.2 Adesão e intermitência: ExV 

Na primeira semana (adaptação), 76% dos ratos (n = 72) aderiram ao ExV, 

sendo que os ratos 2R1C-ExV e SHAM-ExV percorreram distâncias semelhantes 

durante o período de adaptação. Os ratos 2R1C-ExV e SHAM-ExV, ao longo do dia, 

mostraram preferência às 6, 22 e 14 horas, no entanto, percorreram distâncias 

semelhantes em todas as horas e semanas avaliadas (Figura 3A; 3B). Por outro lado, 

a distância total percorrida no final das 4 semanas de ExV foi menor em ratos 2R1C-

ExV em comparação com ratos SHAM-ExV (Figura 3C). 
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Figura 3: Avaliação da distância percorrida (m) por intervalos do dia (painel A), distância percorrida 

(m) em semanas (painel B) e distância total percorrida após 4 semanas (painel C) em ratos 

normotensos (SHAM, n=18) e hipertensos (2R1C, n=18) submetidos ao exercício voluntário (ExV). 

*p <0,05 comparado aos ratos SHAM-ExV. #p<0,05 comparado aos ratos 2R1C-ExV às 6, 22 e 2 

horas (ANOVA Two-way seguido do pós-teste Bonferroni), valores expressos como média ± erro 

padrão da média. 
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5.3 O ExV melhora o condicionamento físico nos 2R1C ratos  

Durante o teste de exaustão, a velocidade (Figura 4A) e o tempo (Figura 4B) 

dos ratos 2R1C-ExV (15m/min por 26min; n=8, respectivamente) e os ratos SHAM-

ExV (17m/min por 29min; n=8, respectivamente) foram similares entre si, porém 

superiores em relação aos seus respectivos controles 2R1C-SED (11m/min por 

12min; n=8) e SHAM-SED (13m/min por 20min; n=8). E ainda, a relação entre o 

tempo e a velocidade durante o teste de exaustão (Figura 4C) foi menor nos ratos 

2R1C-SED comparado aos SHAM-SED, e maior nos ratos 2R1C-ExV comparado 

aos 2R1C-SED. 

Ao fim do teste de exaustão a concentração de lactato plasmático dos ratos 

2R1C-SED (6,4±0,2 mmol/L; n=8) foi maior comparado aos ratos SHAM-SED 

(5,1±0,08 mmol/L; n=8), enquanto os ratos 2R1C-ExV (4,7±0,2 mmol/L; n=8) 

apresentaram redução na concentração do lactato plasmático comparado aos ratos 

2R1C-SED e similar aos ratos SHAM-SED (Figura 4D). 
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Figura 4: Avaliação da velocidade (m/min; painel A), tempo (min; painel B), relação entre tempo e 

velocidade (painel C), e concentração de lactato plasmático ao fim do teste de exaustão (nmol L-1; 

painel D) em ratos normotensos (SHAM) e hipertensos (2R1C) mantidos sedentários (SED, n=8) ou 

submetidos ao exercício voluntário (ExV, n=8). *p <0,05 comparado aos ratos SHAM-SED e #p 

<0,05 comparado aos ratos 2R1C-SED (ANOVA Two-way seguido do pós-teste Bonferroni), valores 

expressos como média ± erro padrão da média. 
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5.4 O ExV aumenta a expressão gênica de marcadores da biogênese 

mitocondrial e do metabolismo muscular 

Os ratos 2R1C-ExV apresentaram maior expressão gênica de PGC-1α, UCP-

3, MCT-1, AMPK (1,24±0,05; 1,10±0,02; 1,32±0,01 e 1,17±0,04 U.A. n=4-8, Figura 

5A, 5C, 5D e 5F respectivamente) comparado aos ratos SHAM-SED (0,94±0,08; 

0,80±0,04; 0,71±0,05 e 0,92±0,02 U.A.; n=4-8, respectivamente). A expressão 

gênica da SIRT-1 e da UCP-3 foi maior nos ratos 2R1C-ExV (1,22±0,09 e 1,10±0,02 

U.A.; n=6-8, respectivamente, Figura 5B, 5C) comparado aos ratos 2R1C-SED 

(0,74±0,4 e 0,86±0,05 U.A.; n=6-8; respectivamente). A expressão gênica do LDH 

foi maior nos ratos 2R1C-ExV comparado aos SHAM-ExV. 
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Figura 5: Avaliação da expressão gênica (UA) da sirtuina-1 (SIRT-1, painel A), proteína quinase 

ativada por adenosina monofosfato (AMPK, painel B), coativador do receptor 1 α ativado por 

proliferador de peroxissomo (PGC1α, painel C), transportador de monocarboxilato 1 (MCT-1, painel 

D), lactato desidrogenase (LDH, painel E), proteína desacoplada 3 (UCP-3; painel F) em ratos 

normotensos (SHAM, n=4-8) e hipertensos (2R1C , n=3-8) mantidos sedentários (SED) ou 

submetidos ao exercício voluntário (ExV) após 4 semanas. *p<0,05 comparado aos ratos SHAM-

SED; #p <0,05 comparado aos ratos 2R1C-SED e &p<0,05 comparado aos ratos SHAM-ExV 

(ANOVA Two-way seguido do pós-teste Bonferroni), valores expressos como média ± erro padrão da 

média. 
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5.5 Correlação entre lactato e PGC-1α e marcadores do metabolism muscular 

Os ratos 2R1C-ExV apresentaram correlação negativa entre os níveis de 

lactato e a expressão gênica de  PGC-1α e uma correlação positiva com a expressão 

do gene MCT-1 (tabela 3). E ainda mostraram correlação positiva entre a expressão 

gênica de PGC-1 α com a expressão gênica de SIRT-1, AMPK, UCP-3 (tabela 3). 

Tabela 3: Correlação entre lactato e PGC-1α em marcadores do metabolismo 

muscular 

Coeficientes 

Lactato PGC-1α 

PGC-1α MCT-1 SIRT-1 AMPK UCP-3 

P -0.9275  0.9501 0.9570 0.9743 0.8495 

R2 0.8602 0.9027 0.9158 0.9492 0.7216 

n 5 5 5 4 5 

Coativador do receptor 1α ativado por proliferador de peroxissomo (PGC-1α), transportador de 

monocarboxilato 1 (MCT-1), sirtuina-1 (SIRT-1), proteína quinase ativada por adenosina monofosfato 

(AMPK), proteína desacoplada 3 (UCP-3), número (n). Correlação de Pearson, p<0,05 
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5.6 O ExV melhora o processo redox em ratos 2R1C 

Os animais 2R1C-ExV apresentaram maior atividade da enzima superóxido 

dismutase (SOD, 1,32±0,1; U/mg de proteína, n=6;) comparado aos animais 2R1C-

SED (0,92±0,1 U/mg de proteína, n=6; Figura 6A), e da enzima catalase (CAT, 

0,86±0,09 U/mg de proteína, n=3-4; Figura 6B) em relação aos animais SHAM-SED 

(0,37±0,08 U/mg de proteína, n=4). Já o produto do processo redox, proteína 

carbonilada, foi maior nos animais 2R1C-SED (2,8±1 nmol/mg de proteína; n=6) 

comparado aos ratos SHAM-SED (0,71±0,09 nmol/mg de proteína; n=8), enquanto a 

concentração de proteína carbonilada nos ratos 2R1C-ExV (0,85±0,1 nmol/mg de 

proteína; n=7) foi similar aos ratos SHAM-SED (Figura 6C).  
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Figura 6: Avaliação das atividades das enzimas superóxido dismutase (SOD, U/mg; Painel A) e 

catalase (CAT, U/mg; Painel B), conteúdo de proteína carboniladas (nmol/mg, Painel C) em ratos 

normotensos (SHAM, n=4-7) e hipertensos (2R1C, n=4-6) mantidos sedentários (SED) ou submetidos 

a exercício voluntário (ExV) após 4 semanas. *p <0,05 comparado aos ratos SHAM-SED; #p<0,05 

comparado aos ratos 2R1C-SED (ANOVA Two-way seguido do pós-teste Bonferroni), valores 

expressos como média ± erro padrão da média. 
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5.7 ExV melhora PAM e a sensibilidade da bradicardia reflexa de ratos 2R1C  

A PAM nos ratos 2R1C-SED (152±5 mmHg; n=18) foi maior comparado aos 

ratos SHAM-SED (110,8±2 mmHg; n=18). Já os animais 2R1C submetidos ao ExV 

(130±4 mmHg; n=18) apresentaram PAM menor em relação aos 2R1C-SED e maior 

em relação aos ratos SHAM-SED (Figura 7A).  A FC (batimentos/min) foi similar 

entre todos os grupos experimentais (Figura 7B). Os animais 2R1C-SED (0,71±0,14 

ms/mmHg; n=10) apresentaram menor sensibilidade da bradicardia reflexa 

comparado aos ratos SHAM-SED (1,25±0,06 ms/mmHg; n=10) e os animais 2R1C-

ExV (1,20±0,24 ms/mmHg; n=10) apresentaram maior sensibilidade da bradicardia 

reflexa comparados aos ratos 2R1C-SED e similar aos ratos SHAM-SED (Figura 

7C). A contribuição simpática e os níveis de Ang II para manutenção da PAM foi 

quantificada pela determinação da redução da PA em resposta ao bloqueio 

ganglionar produzido pelo hexametônio (10mg; Figura 7E) e losartan (20mg; Figura 

7D) por a injeção endovenosa, que induziu maior queda na variação da PAM nos 

ratos 2R1C-SED (-36±7 e -53±7 mmHg; n=4-9, respectivamente) comparado aos 

ratos SHAM-SED (-10±2 e -26±4 mmHg; n=4-9, respectivamente). A queda da 

PAM induzida pelo losartan nos ratos 2R1C-ExV (-14±3 mmHg; n=4) foi menor 

comparado aos ratos 2R1C-SED, enquanto o hexametônio induziu queda similar da 

PAM nos ratos 2R1C-ExV (-45±4 mmHg; n=9) comparado os ratos SHAM-SED. 

Não houve diferença entre a variação da FC após as injeções de losartan e 

hexametônio entre os grupos experimentais. 
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Figura 7: Avaliação da pressão arterial média (PAM, mmHg, painel A), frequência cardíaca (FC, 

bpm, painel B), bradicardia reflexa (ms/mmHg, painel C). Variação (Δ) da PAM após injeção 

intravenosa de losartan (10 mg/kg; painel D) e hexametônio (10 mg/kg; painel E) em ratos 

normotensos (SHAM, n=5-18) e hipertensos (2K1C, n=5-18) mantidos sedentários (SED) ou 

submetidos ao exercício voluntário (ExV) após 4 semanas. *p <0,05 comparado aos ratos SHAM-

SED; #p <0,05 comparado aos ratos 2R1C-SED (ANOVA Two-way seguido do pós-teste 

Bonferroni), valores expressos como média ± erro padrão da média. 
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7. DISCUSSÃO 

No presente estudo mostramos que ratos com hipertensão renovascular 2R1C 

submetidos ao ExV apresentaram adaptações fisiológicas benéficas como melhora do 

metabolismo basal e do processo redox no músculo gastrocnêmio. Além disso, o 

ExV induziu redução da atividade simpática e dos níveis de angiotensina II via 

AT1R e, consequentemente, contribuiu para a redução da PAM e melhora da SBR 

em ratos hipertensos 2R1C. Em conjunto, essas adaptações ao ExV promoveram 

melhora no condicionamento físico e da função cardiovascular nos ratos 2R1C. 

Na hipertensão renovascular 2R1C ocorre aumento dos níveis plasmáticos e 

teciduais de Ang II (ČERVENKA et al., 2002; LAZARTIGUES; FENG; LAVOIE, 

2007; PADIA; CAREY, 2013), da atividade simpática (ESLER; LAMBERT; 

SCHLAICH, 2010; GUAN et al., 1992; GUYENET, 2006) e da produção de ROS 

(MAJZUNOVA et al., 2013; NISHI et al., 2010; PATEL, 2016) . Trabalhos de nosso 

laboratório (DE CASTRO et al., 2012; MAIA et al., 2015; SOUSA et al., 2015) e de 

outros grupos (CARVALHO et al., 2003; CHEN et al., 2011; NISHI et al., 2010) 

mostraram que ratos 2R1C-SED apresentaram maior reatividade a Ang II, aumento 

do processo redox e redução de moléculas antioxidantes na área central do controle 

cardiovascular, RVLM, e em orgãos alvos da função cardiovascular, o coração e rins. 

De fato, no presente estudo, os ratos 2R1C-SED apresentaram prejuízo no 

metabolismo basal evidenciado pelo aumento do lactato sanguíneo, da atividade 

simpática e da Ang II via AT1R, evidenciado pelo efeito do hexametonio e do 

losartan, respectivamente, com consequente aumento da PAM e diminuição da 

sensibilidade da bradicardia reflexa. Além disso, houve aumento do processo redox, 

mostrado pelo aumento de proteína carbonilada e redução da expressão da AMPK, 

sem alteração na atividade das enzimas CAT e SOD, e na expressão gênica da SIRT-

1, PGC-1α, MCT-1, LDH, UCP-3 no músculo gastrocnêmico. Esses dados, em 

conjunto, sugerem piora do condicionamento fisico e da função cardiovascular dos 

ratos 2R1C. 

Estudos mostraram que o EX de natação diminui o lactato sanguíneo 

(BARBOSA et al., 2018; MENZIES et al., 2010; SOARES et al., 2011), restaura o 

equilíbrio oxidativo e a atividade dos componentes do SRA em áreas centrais e 

tecidos periféricos em ratos 2R1C exercitados (MAIA et al., 2015; SOUSA et al., 

2015; ZACARIAS et al., 2017).  
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Apesar dos benefícios do EX forçado, essa modalidade causa maior nível de 

estresse ao animal, dificultando a adesão e mantendo os indivíduos sedentários e 

propensos às doenças associadas a esta condição (KELLY; POMP, 2013). Por outro 

lado, o ExV se destaca por não gerar estresse no animal (GOH; LADIGES, 2015; 

MANZANARES; BRITO-DA-SILVA; GANDRA, 2019b) principalmente por ser 

uma atividade natural de roedores (DE BONO et al., 2006; GIRARD et al., 2001; 

MANZANARES; BRITO-DA-SILVA; GANDRA, 2019b). No presente estudo, 

alguns ratos (24%) não aderiram ao ExV e foram retirados do experimento para 

garantir que todos ratos, mesmo os mantidos sedentários, possuíssem a mesma “pré-

disposição ou aderência” ao ExV. Dados da literatura mostraram que características 

hereditárias podem ocasionar em diferentes fenótipos que resultam em maior ou 

menor capacidade intrínseca para o EX (DE BONO et al., 2006; KOCH; BRITTON, 

2001). A capacidade intrínseca para a atividade ou EX é definida em função do 

desempenho alcançado sem treino prévio, sendo determinada por diversos fatores 

genéticos: morfológicos e fisiológicos que interagem entre si e naturalmente 

predispõem indivíduos e animais não treinados a um maior ou menor desempenho 

em determinada modalidade (LUCCA, 2013). Neste contexto, nosso protocolo de 

ExV foi desenvolvido para a investigação dos mecanismos associados à adesão 

expontânea ao estilo de vida ativo. 

Adicionalmente, tanto os ratos normotensos (SHAM-ExV) quanto os ratos 

hipertensos (2R1C-ExV) exercitados, apresentaram intermitência na realização do 

ExV, correndo mais no período escuro. Nossos dados corroboram com dados da 

literatura em que camundongos corriam no ciclo escuro por períodos de 5 minutos 

consecutivos, intercalados por períodos de pausa (EIKELBOOM; MILLS, 1988). 

Essa intermitência ajuda a aumentar o condicionamento físico por diminuir a fadiga 

muscular e melhorar o metabolismo, eliminando os metabólitos durante os intervalos 

de recuperação (BILLAT et al., 2000; TOMLIN; WENGER, 2001). Contudo, os 

ratos 2R1C-ExV apresentaram menor distância total percorrida ao final de 4 semanas 

comparados aos ratos SHAM-ExV, sugerindo prejuízo na função metabólica 

decorrente da hipertensão renovascular que provavelmente influenciou na piora do 

desempenho fisico. De fato, estudos da literatura mostram que ratos SHR e Sprague-

Dawley 2R1C apresentaram menor distância percorrida na realização do ExV 

(HAYASHI et al., 2000; KINGWELL et al., 1998; ROSSI; CHEN; 

MALISZEWSKA-SCISLO, 2013) comparados a ratos normotensos. Nossos dados 
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sugerem que os ratos 2R1C-ExV apresentram uma menor distância total percorrida 

comparados aos ratos SHAM-ExV devido ao prejuízo do metabolismo basal que não 

supri a demanda energética do exercício físico associada á disfunção cardiovascular.  

Na tentativa de confirmar se os ratos 2R1C apresentam prejuízo no 

condicionamento fisico utilizamos a corrida em esteira, por se aproximar da 

modalidade de EX de corrida, e por possibilitar o aumento gradual de velocidade. De 

fato, durante o teste de exaustão, os ratos ExV (SHAM e 2R1C) atingiram maior 

velocidade e demoraram mais tempo para atingirem a exaustão em relação aos ratos 

SED (SHAM e 2R1C). Esses dados estão de acordo com estudos da literatura 

(FERNANDES et al., 2012; GEORGIEVA et al., 2017; MERCÊS et al., 2019) em 

que ratos normotensos Wistar e SHR submetidos ao teste de exaustão em esteira, 

atingiram maior velocidade, tempo e distância percorrida em relação aos animais 

sedentários, tolerando maior realização do esforço físico e uma melhora no 

condicionamento físico. Adicionalmente os ratos 2R1C-SED apresentaram menor 

tempo de exaustão comparado ao SHAM-SED, esse prejuízo no condionamento 

físico pode ser devido à fadiga muscular decorrente do aumento do lactato 

sanguíneo.    

O condicionamento físico pode ser avaliado pela concentração plasmática de 

lactato. No presente estudo mostramos que os ratos 2R1C-SED apresentaram altos 

níveis de lactato, mas que o ExV foi eficiente em reduzir o lactato plasmático nos 

ratos 2R1C-ExV. Estudos com ratos 2R1C mostraram que, durante o EX, a taxa de 

produção de lactato é menor do que a taxa de remoção, permitindo que o EX seja 

realizado por um período maior de tempo (PANVELOSKI-COSTA et al., 2012). E 

ainda estudos anteriores de nosso laboratório mostraram (BARBOSA et al., 2018; 

SOARES et al., 2011), que o EX de natação sem carga em ratos 2R1C diminuiu as 

concentrações de lactato, devido as mudanças fisiológicas benéficas causadas pelo 

EX. De fato, o aumento do lactato prejudica a angiogênese, levando à diminuição da 

capacidade oxidativa, sugerindo que na hipertensão renovascular 2R1C há 

comprometimento na relação entre a produção e a remoção de lactato (SEIFI-

SKISHAHR; SIAHKOHIAN; NAKHOSTIN-ROOHI, 2008; SOARES et al., 2011; 

VOLTARELLI; GOBATTO; DE MELLO, 2002b).  

Nossos dados mostram que nos ratos 2R1C-ExV os baixos níveis de lactato 

foram correlacionados ao aumento da expressão gênica do PGC-1α (r=-0.9275) que 

promoveu o aumento da expressão gênica do MCT-1 (=0.9501), aumentando assim, 
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a captação de lactato sanguíneo para ser utilizado no metabolismo muscular. Esses 

dados estão de acordo com YOSHIDA et al., (2004) que mostraram em 

camundongos normotensos um aumento da expressão do MCT-1 e diminuição do 

lactato após 6 semanas de corrida voluntária. Além disso, SUMMERMATTER et al., 

(2013) mostraram que camundongos transgênicos que superexpressam PGC-1α 

submetidos ao exercício agudo em esteira por 26 minutos apresentaram maior 

expressão do receptor MCT-1 e da enzima LDH. Nesse estudo os ratos SHAM-ExV 

apresentaram aumento do MCT-1 sem alteração na expressão gênica do LDH 

sugerindo que o lactato está sendo usado como um substrato energético muscular, 

suprindo o metabolismo sem a necessidade de aumentar a demanda metabólica via 

PGC-1α devido a baixa intensidade da ExV.  No entanto, nos ratos 2R1C-ExV a 

expressão gênica do LDH foi maior comparado ao SHAM-ExV, provavelmente 

devido a melhora metabólica nos ratos 2R1C-ExV. O PGC-1α regula a homeostase 

do lactato pelo aumento da expressão gênica do MCT-1 e do LDH metabolizando o 

lactato a piruvato que é direcionada ao metabolismo mitocondrial (MATSUKAWA 

et al., 2017; SUMMERMATTER et al., 2013).  

As alterações que o PGC-1α induz são mediadas, na maioria das vezes, por 

AMPK, que fosforila genes como SIRT-1 e UCP-3 na regulação de importantes vias 

metabólicas no músculo esquelético  (AKIMOTO et al., 2005; JØRGENSEN et al., 

2005; KIM et al., 2014). Nossos dados mostram que o aumento na expressão gênica 

do PGC-1α foi correlacionado com a expressão gênica de UCP-3 (r=0.8495), de 

AMPK (r=0.9743) e de SIRT-1 (r=0.9570), sugerindo que esses genes possam ser 

considerados como marcadores do condicionamento físico nos animais 2R1C-ExV. 

Nossos dados estão de acordo com estudos que mostraram que o EX forçado em 

esteira induziu aumento na expressão gênica da UCP-3 (KIM et al., 2014; 

SCHRAUWEN et al., 2002) e SIRT-1 no músculo esquelético de ratos machos 

Sprague-Dawley (BAYOD et al., 2012; OLIVEIRA, NARA R.C. et al., 2014). 

Nossa hipótese é que a contração muscular estimula a SIRT-1 que ativa AMPK que 

fosforila PGC-1α favorecendo a biogênese mitocondrial promovendo aumento da 

expressão gênica do LDH que forma substrato para quebra do lactato em piruvato 

estimulando aumento do metabolismo mitocondrial via UCP-3 (CHANG, HUNG-

CHUN, GUARENTE, 2005; IKEDA et al., 2006; MATSUKAWA et al., 2017; 

SUMMERMATTER et al., 2013; YOSHIDA et al., 2004). 
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As mitocôndrias são as principais produtoras de ROS e no músculo a UCP-3 

regula o gasto energético por meio da termogênese. O Ex de baixa intensidade 

estimula as respostas adaptativas ás defesas antioxidantes, mantendo o equilíbrio 

redox muscular (PARKER; MCGUCKIN; LEICHT, 2014; ZUO et al., 2015). 

Estudos sugerem que a SIRT-1 protege do (HE et al., 2016) estresse oxidativo, 

induzindo a expressão de CAT e SOD  (SALMINEN; KAARNIRANTA; 

KAUPPINEN, 2013; SINGH et al., 2018; XUE et al., 2016) e que a redução de ROS 

melhora o condicionamento físico e aumenta a força muscular (REID et al., 1992; 

YFANTI et al., 2012). Como já mencionado no presente estudo os ratos 2R1C-ExV 

apresentaram redução nos níveis de lactato sanguíneo e aumento da expressão gênica 

de SRT-1, de PGC1-α que provavelmente contribuiu para o aumento da atividade das 

enzimas antioxidantes SOD e CAT no músculo gastrocnêmio, sugerindo que o ExV 

estimulou a biogênese mitocondrial e minimizou o dano oxidativo decorrente da 

hipertensão renovascular 2R1C.  

Estudos em ratos Sprague-Dawley 2R1C e SHR submetidos à corrida 

voluntária por 6, 8 ou 12 semanas apresentaram redução na PA, nos níveis 

plasmáticos de renina (HAYASHI et al., 2000; KINNEY LAPIER et al., 2001) e de 

Ang II (WALDMAN et al., 2017), diminuição do tônus vasomotor simpático e 

melhora na bradicardia reflexa (ROSSI et al. 2013). No presente estudo, a corrida 

voluntária reduziu a PAM e restaurou a sensibilidade da bradicardia reflexa nos ratos 

2R1C-ExV, provavelmente devido à redução nos níveis de Ang II e da atividade 

simpática evidenciado, respectivamente, pela administração do antagonista do 

receptor AT1, losartan e do bloqueador ganglionar, hexametônio. Essa melhora dos 

parâmetros hemodinâmicos pode estar associada a característica interminte do ExV 

que durante o intervalo melhora a bradicardia de repouso que esta correlacionada ao 

aumento do tônus vagal (MEDEIROS et al., 2004) 

De acordo com MAIA et al., 2015, alterações estruturais e funcionais no 

coração e rins, estão envolvidas na hiperatividade do SNS e SRA contribundo para 

HA. O modelo de hipertensão 2R1C utilizado no presente estudo foi eficiente, como 

mostrado pela redução do peso do rim clipado dos ratos 2R1C (ExV e SED) e pelo 

aumento do peso do rim não clipado. A redução do rim clipado ocorre devido a 

redução do fluxo sanguíneo induzido pelo clipe, enquanto a hipertrofia do rim 

contralateral indica uma hiperfunção compensatória (MAIA et al., 2015; SOARES et 

al., 2011; SOUSA et al., 2015; ZACARIAS et al., 2017). 
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A hipertrofia cardíaca pode ocorrer como uma resposta adaptativa fisiológica 

ao EX ou patológica (doenças valvulares, hipertensão ou obesidade) ou ao aumento 

do trabalho cardíaco (HUNTER; CHIEN, 1999; SCHEUER et al., 1982). Em nosso 

trabalho, os animais 2R1C-ExV apresentaram uma maior hipertrofia cardíaca 

sugerindo uma hipertrofia excêntrica pelo melhor condicionamento físico desses 

animais. Já os ratos 2R1C-SED também apresentaram hipertrofia cardíaca 

provavelmente de caráter concêntrica devido à piora do condionamento físico. 

ALLEN et al (2001) mostraram que camundongos submetidos ao ExV apresentaram 

hipertrofia cardíaca fisiológica. E em estudos anteriores de nosso laboratório (MAIA 

et al., 2015; SOARES et al., 2011) mostraram que ratos 2R1C-SED tiveram uma 

hipertrofia concêntrica, por apresentarem aumento na parede ventricular em relação a 

sua luz ventricular.  

Diante do exposto, propomos (Figura8) que a regulação positiva do PGC-1α 

no músculo esquelético melhora o desempenho durante o exercício. A resposta 

adaptativa ao ExV induz regulação positiva do PGC-1α, via estímulo de SIRT-1 e 

AMPK. O PGC-1α é translocado para nucleo e estimula a transcricao do MCT-1, 

receptor de lactato, e da enzima LDH, que converte o lactato em piruvato. O piruvato 

formado, é utilizado como substrato energético na mitocôndria, que aumenta os 

componentes da cadeia respiratória como a UCP-3, e consequentemente estimula a 

atividade das enzimas antioxidantes CAT e SOD. Além disso, a resposta adaptativa 

ao ExV induz melhora da SBR, da PAM, do SNS e os níveis de Ang II promovendo 

a melhora do condicionamento físico.
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Figura 8: Proposta de mecanismo induzido pelo ExV na melhora do metabolismo muscular. O ExV 

melhora o metabolismo muscular. A regulação positiva do PGC-1α no músculo esquelético melhora 

o desempenho durante o exercício. O aumento do metabolismo do lactato em resposta à regulação 
positiva da PGC-1α, melhorou o condicionamneto físico, reduziu a fadiga, os níveis de Ang II, e o 

processo redox. Essa regulação positiva do PGC-1α é modulada pelo aumento da SIRT-1 decorrente 

da contração  muscular, que estimula a AMPK, fazendo o PGC-1α ser translocado para o núcleo 
promovendo a biogênese mitocondrial e a transcrição de genes envolvidos no metabolismo do lactato 

como o MCT-1 , transportador de lactato e a enzima LDH, que converte lactato a piruvato. O 

piruvato formado é utilizado como substrato energético na mitocôndria, aumentando os componentes 
da cadeia respiratória como a UCP-3, além das enzimas antioxidantes SOD e CAT. A diminuição da 

AngII, o bom uso dos substratos energéticos, associado ao aumento de enzimas antioxidantes 

melhorou o processo redox. Exercício voluntário (ExV); Sirtuína 1 (SIRT-1); Proteína quinase 

ativada por AMP (AMPK); Coativador do receptor 1a pelo proliferador de peroxissoma (PGC-1a); 
transportador de monocarboxilato 1 (MCT-1); lactato desidrogenase complexo (LDH); proteína 

desacoplada 3 (UCP-3); catalase (CAT); superóxido dismutase (SOD); espécies reativas de oxigênio 

(ERO); angiotensina II (Ang II); Receptor Ang tipo 1 (AT1r); proteína cinase C (PKC); NADPH 
oxidase 2 (NOX 2). X = inibição da via; ↓ = redução, ↑ = aumento; PKC = proteína cinase C. 
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8 CONCLUSÃO  

Em conjunto nossos dados mostraram que os ratos 2R1C-ExV apresentaram 

melhor condicionamento físico avaliado pelo teste de exaustão, melhora do 

metabolismo energético e do processo redox no músculo gastrocnêmio. Essa melhora 

no metabolismo, provavelmente, restaurou a atividade simpática e os níveis de 

angiotensina II via AT1R e, consequentemente, contribuiu para a redução da PAM e 

melhora da sensibilidade à bradicardia reflexa em ratos com hipertensão 2R1C. 
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