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RESUMO 

 

Nosso objetivo foi investigar os efeitos de um programa de treinamento aeróbio 

sobre o remodelamento adverso e precoce do ventrículo esquerdo (VE), utilizando 

modelo experimental de curto prazo de diabetes tipo 1 (DM1). Ratos Wistar foram 

divididos em 4 grupos: controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético 

sedentário (DS) e diabético treinado (DT). O DM1 foi induzido por estreptozotocina 

(45 mg/kg). O programa de treinamento consistiu em 4 semanas de corrida em 

esteira (13 m/min, 60 min/dia, 5 dias/semana). Ao fim dos experimentos, os corações 

foram coletados para analise da morfologia e do perfil transcricional do VE, com foco 

em seu remodelamento. Os óbitos foram registrados durante as 4 semanas. 

Verificamos alta mortalidade entre os animais do grupo DS, enquanto que esta foi 

significativamente reduzida no grupo DT. O grupo DS apresentou aumento na área 

de secção transversa dos cardiomiócitos e fibrose. O grupo DT exibiu redução das 

medidas de trofismo cardíaco, mas com relação ao conteúdo colágeno, foi similar ao 

grupo CS. As análises de expressão de genes ligados ao remodelamento cardíaco 

revelaram redução na expressão dos colágenos I e III, além de baixa expressão da 

MMP-2, no grupo DS. O grupo DT apresentou diminuição dos níveis de mRNA para 

MMP-9, e expressão gênica de MMP-2 inalterada, se comparado ao grupo CS. As 

expressões da MMP-2 e do TGF-1 foram aumentadas no grupo CT. A razão entre 

expressão gênica dos colágenos I e III mostrou-se elevada no grupo CT e reduzida 

nos grupos diabéticos. Esses resultados estabelecem alterações precoces da 

estrutura e do perfil transcricional do VE. Ainda, indicam que o treinamento aeróbio 

exerce proteção específica contra mecanismos responsáveis pelo dano cardíaco 

observado no DM1.  

 

Palavras-chave 

Diabetes Mellitus Tipo 1; Miocárdio; Fibrose; Exercício Aeróbico; Ratos. 
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ABSTRACT 

 

Our aim was to investigate the effects of an aerobic training program on adverse and 

early left ventricle (LV) remodeling, using an experimental model of short-term type 1 

diabetes (T1D). Wistar rats were divided in 4 groups: sedentary control (SC), trained 

control (TC), sedentary diabetic (SD) and trained diabetic (TD). T1D was induced by 

streptozotocin (45 mg/kg). The training program consisted of 4 weeks running on a 

treadmill (13 m/min, 60 min/day, 5 days/week). At the end of the experiments, hearts 

were collected for analysis of morphology and transcriptional profile of LV, by 

focusing on its remodeling. Deaths were recorded during the 4-week period. We 

verified high mortality among animals of DS group, whereas it was significantly 

reduced in DT group. DS group also showed an increase in cross-sectional area of 

cardiomyocytes and fibrosis. TD group exhibited reduction in measures of cardiac 

trophism, but with respect to collagen content, it was similar to CS group. Analysis of 

gene expression related to cardiac remodeling revealed decreased expression of 

collagen I and III, as well as low expression of MMP-2 in DS group. TD group 

showed decreased levels of mRNA for MMP-9, and unchanged gene expression of 

MMP-2 when compared with the CS group. The expression of MMP-2 and TGF-1 

were increased in CT group. The ratio between gene expression of collagen I and III 

was increased in the CT group and decreased in diabetic groups. These results 

establish early changes of the structure and transcriptional profile of LV myocardium. 

Moreover, they indicate that aerobic exercise training plays specific protection 

against mechanisms responsible for cardiac damage observed in T1D. 

 

Keywords 

Type 1 Diabetes Mellitus; Myocardium; Fibrosis; Aerobic Exercise; Rats. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO
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O Diabetes Mellitus é uma epidemia crescente em todo o mundo. Atualmente 

afeta mais de 5% da população global (International Diabetes Federation, 2012) e 

constitui um grande fator de risco para diversas doenças cardiovasculares (Khavandi 

et al., 2009). É sabido que as complicações cardiovasculares são a maior causa de 

morbidade e mortalidade em pacientes diabéticos. Além disso, a literatura aponta 

forte relação entre essas complicações e as alterações estruturais do miocárdio 

observadas no diabetes. Os mecanismos pelos quais tais alterações ocorrem ainda 

são pouco compreendidos (Boudina & Abel, 2007; Li et al., 2011).  

Pesquisas recentes têm permitido uma maior compreensão da doença 

cardíaca no diabetes, especialmente no que se refere ao papel da hiperglicemia em 

sua patogênese (Aneja et al., 2008). Baseado nos benefícios do exercício físico para 

o controle da glicemia encontrados na literatura (Gobatto et al., 2001; Gomes et al., 

2005; Gomes et al., 2009), acredita-se que o treinamento físico tenha um importante 

papel na prevenção ou atenuação da mortalidade e de alterações estruturais 

cardíacas, de manifestação precoce, vistas no diabetes experimental.  

É sabido que a adaptação miocárdica ao treinamento físico depende do 

estágio da doença (Howarth et al., 2010; Shao et al., 2009). Portanto, o momento em 

que o treinamento físico é iniciado pode ser decisivo se a intenção é prevenir ou 

retardar complicações cardíacas do diabetes. A literatura também defende a 

necessidade de estudos que envolvam análises das características morfológicas e 

moleculares do miocárdio, a fim de contribuir para o entendimento mais completo 

das alterações causadas por essa complexa desordem metabólica (Castellar et al., 

2011).  

 

1.1. Diabetes Mellitus e sua Relação com o Músculo Cardíaco 

 

O Diabetes Mellitus é uma doença endócrina difusa caracterizada por 

anormalidades metabólicas e complicações a longo termo. Sua prevalência é 

mundial e alguns autores projetam que o número de adultos diabéticos, que 

alcançou a marca de 371 milhões de pessoas em 2012, chegará a ultrapassar 

impressionantes 552 milhões de casos no ano de 2030, principalmente pelo 

aumento dos fatores de risco tais como sedentarismo, obesidade e demais hábitos 

de vida (International Diabetes Federation, 2012). 
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 Existem dois principais tipos de diabetes, o do tipo 1 e o do tipo 2. O diabetes 

do tipo 1 (DM1) resulta da destruição autoimune das células β pancreáticas, 

resultando em insuficiência insulínica e hiperglicemia. Já o diabetes do tipo 2 ocorre 

por um aumento da resistência celular à ação da insulina, isoladamente ou em 

combinação com a deficiência insulínica. Esta forma de diabetes caracteriza-se por 

hiperinsulinemia e aumento gradativo da glicemia, conforme as células β 

pancreáticas esgotam suas reservas. Os tipos de diabetes ainda compreendem o 

diabetes gestacional, uma forma de intolerância à glicose desenvolvida durante a 

gravidez, e o diabetes causado por defeitos genéticos específicos na função das 

células β ou na ação da insulina, por doenças do pâncreas ou pela exposição a 

drogas e outros compostos químicos (American Diabetes Association, 2014; 

Poornima et al., 2006). De maneira geral, a hiperglicemia oriunda dessa patologia 

causa danos profundos aos sistemas orgânicos, especialmente ao sistema 

cardiovascular (Shao et al., 2009).  

Convencionalmente, aceitava-se o conceito de que o diabetes causava 

disfunção cardíaca unicamente através do avanço da doença arterial coronariana ou 

da hipertensão arterial sistêmica. Entretanto, em 1972, Rubler e colaboradores 

verificaram dano miocárdico primário em corações diabéticos na ausência de tais 

comorbidades. Desde então, e principalmente nos últimos anos, isto tem sido 

confirmado por amplos estudos epidemiológicos (Kannel et al., 1974; Tang, 2007). 

Tais evidências têm levado ao crescente reconhecimento de um processo patológico 

distinto, que afeta diretamente o miocárdio, denominado Cardiomiopatia Diabética 

(CMD). Atualmente, a CMD é definida por disfunção ventricular esquerda que ocorre 

independentemente de coronariopatia ou hipertensão (Khavandi et al., 2009). 

Sabe-se que o diabetes compromete seriamente a expectativa de vida. Do 

ponto de vista cardiovascular, sugere-se que indivíduos diabéticos podem ser 

considerados 15 anos mais velhos se comparados à população geral (Booth et al., 

2006; Soedamah-Muthu et al., 2006). Além disso, a crescente taxa de mortalidade 

de origem cardíaca nesses pacientes tem sido definitivamente atribuída à CMD 

(Howarth et al., 2010). 

Achados histopatológicos presentes na CMD incluem alterações tróficas dos 

cardiomiócitos, deposição excessiva da matriz extracelular (MEC) e fibrose 

miocárdica (Aneja et al., 2008). Nesse contexto, destaca-se o papel das 

metaloproteases da matriz (MMPs, do inglês Matrix Metalloproteases), um grupo de 
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peptidases cruciais na manutenção e degradação da MEC. Consideradas como as 

peptidases mais importantes na regulação do remodelamento cardíaco, as MMPs 2 

e 9 têm recebido atenção especial (Li et al., 2011). Estudos também indicam um 

relevante papel de fatores de crescimento profibróticos, como o fator de crescimento 

transformador (TGF)-β1, cujos níveis apresentam-se alterados no coração diabético 

(Aragno et al., 2008; Candido et al., 2003). A MEC é uma complexa rede de 

proteínas estruturais em constante renovação, composta, sobretudo, pelos 

colágenos dos tipos I e III. No miocárdio normal, o colágeno I predomina sobre o III 

numa proporção aproximada de 70 : 30. A MEC fornece arcabouço para o coração, 

garantindo alinhamento e suporte às fibras musculares e a transmissão ordenada da 

força durante o ciclo cardíaco. Além disso, a determinação da complacência 

cardíaca depende em grande parte desta matriz não-contrátil do miocárdio (Burlew e 

Weber, 2002; Brower et al., 2006).  

Sabe-se que o colágeno possui baixos índices de renovação, consistindo 

numa proteína altamente susceptível a extensa modificação pela interação não 

enzimática com a glicose. Este tipo de interação ocorre dentro de poucas horas e 

resulta, inicialmente, em produtos conhecidos como bases de Schiff. Seguindo uma 

sequência de reações, em questão de dias, a matriz fibrosa se reorganiza sob uma 

forma mais estável de colágenos glicados, denominados produtos de Amadori. Estes 

produtos sofrem adicional modificação química, formando os produtos finais da 

glicação avançada, ou AGEs (do inglês, Advanced Glycated End-Products). Num 

período de semanas a meses, os AGEs estabelecem ligações irreversíveis entre 

pontes cruzadas das fibras colágenas (Aneja et al., 2008; Aronson, 2003).  

Consequentemente, a hiperglicemia leva ao remodelamento das proteínas 

estruturais do miocárdio, gerando múltiplos efeitos adversos sobre as propriedades 

eletrofisiológicas e mecânicas do músculo cardíaco. Por meio da fibrose, 

especificamente, o diabetes resulta em rigidez diastólica (Burlew e Weber, 2002), 

comprometimento da condutividade elétrica (Eckardt et al., 2000; Spach e Boineau, 

1997) e, após prolongado período de acúmulo de colágeno, pode ocorrer disfunção 

sistólica e fração de ejeção reduzida (Capasso et al., 1990; Diez et al., 2005).  
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1.2. Papel Cardioprotetor do Exercício Físico no Diabetes Mellitus 

 

O tratamento da CMD possui grande relevância clínica, visto o seu papel no 

desenvolvimento da insuficiência cardíaca (Aneja et al., 2008). Embora o efeito do 

controle glicêmico na CMD venha sendo estudado de maneira pouco ampla, 

evidências sugerem que o adequado controle glicêmico é benéfico, ao menos nos 

estágios iniciais da disfunção do músculo cardíaco (Von Bibra et al., 2004; Von Bibra 

et al., 2007; Hordern et al., 2007). Evidências mostram que a CMD não se 

desenvolve em pacientes com DM1 rigorosamente controlada, suportando a ideia de 

um importante papel da hiperglicemia na patogênese da CMD (Konduracka et al., 

2007). Desse modo, o bom controle glicêmico é provavelmente o mais importante 

componente no tratamento global da CMD. Contudo, recomendações precisas a 

respeito da escolha da terapia para a redução da glicemia em pacientes com CMD 

não podem ser feitas por falta de evidência (Aneja et al., 2008; Khavandi et al., 

2009). 

Atualmente, a prática regular de exercício, aliada ao tratamento insulínico e 

ao planejamento da dieta, tem sido considerada uma das principais abordagens no 

tratamento do diabetes (De Angelis et al., 2006). Ao passo que o sedentarismo 

apresenta-se como um importante preditor de complicações e mortalidade nesse 

contexto (Mostarda et al., 2009; Souza et al., 2007). Estudos têm mostrado efeitos 

benéficos do exercício no controle da glicemia (Gobatto et al., 2001; Gomes et al., 

2005; Gomes et al., 2009). Sabe-se que o estímulo da contração muscular leva à 

translocação do GLUT4, o principal tranpostador de glicose no miocárdio, para a 

membrana plasmática pela via de sinalização da proteína cinase AMP-ativada. Este 

processo leva ao aumento da captação da glicose (Machado et al., 2006) e tem, 

consequentemente, grande influência no controle glicêmico do paciente diabético.  

Entretanto, o conjunto de evidências relacionadas aos benefícios do exercício 

no coração diabético continua escasso (Howarth et al., 2010). Os poucos achados, 

provenientes de estudos com animais, indicam que o treinamento aeróbio melhora o 

débito cardíaco, a contratilidade e o relaxamento do miocárdio (Broderick et al., 

2005; De Angelis et al., 2000; Loganathan et al., 2007; Shao et al., 2009), 

parâmetros cujas alterações constituem consequências funcionais tardias da CMD. 

Deve-se ter em mente que essas anormalidades manifestam-se de modo gradativo, 

em meio a um ambiente metabólico caracterizado pela hiperglicemia, e que estão 
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relacionadas ao remodelamento miocárdico adverso. De fato, os determinantes dos 

prejuízos funcionais de manifestação tardia na CMD são a distrofia cardíaca e a 

fibrose (Khavandi et al., 2009), sendo esta, irreversível (Copaja Soto et al., 2008). 

Apesar de tais considerações, ainda não foi investigado em que grau se 

apresenta o remodelamento cardíaco adverso, em modelo de diabetes de curto 

prazo. Exceto pelos achados de biópsia, os estudos conduzidos até o momento 

priorizaram avaliar parâmetros funcionais do coração diabético, ou, de outro modo, 

utilizaram-se de longos períodos experimentais (mínimo de seis semanas) (Black et 

al., 2010; Broderick et al., 2005; Castellar et al., 2011; Ares-Carrasco et al., 2009; De 

Angelis et al., 2000; Howarth et al., 2010; Lahaye et al., 2010; Loganathan et al., 

2007; Shao et al., 2009). Sem dúvida, tais estudos têm cooperado com o 

esclarecimento de muitas questões. No entanto, o seu desenho experimental pode 

ocultar possíveis alterações estruturais precoces da CMD, bem como potenciais 

efeitos cardioprotetores do exercício. 

 

1.3. Hipóteses 

 

Dentre as questões que permanecem sem resposta, destaca-se: será que o 

remodelamento da MEC, precedente à disfunção ventricular, estaria presente em 

uma fase mais inicial do diabetes (em um mês, por exemplo)? Visto que a adaptação 

miocárdica ao treinamento físico depende do estágio da doença, é importante 

considerar essa possibilidade a fim de que sejam alcançados melhores efeitos com 

o exercício, isto é, antes que maiores complicações se desenvolvam (Howarth et al., 

2010; Shao et al., 2009). 

Considerando-se o que foi exposto acima, o presente estudo trabalha com as 

seguintes hipóteses: 1) quatro semanas de exposição ao DM1 são suficientes para 

causar remodelamento cardíaco adverso, com evidentes alterações estruturais e 

moleculares, além de comprometer a sobrevida dos animais; 2) o treinamento 

aeróbio é capaz de proteger o VE contra tais alterações e intervir de forma benéfica 

nas taxas de mortalidade dos mesmos.  
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo Geral 

 

Verificar os efeitos de um programa de exercício físico aeróbio sobre o 

remodelamento adverso do VE, quatro semanas após indução do DM1 em ratos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Verificar se o DM1 de curto prazo interfere na estrutura do VE, utilizando técnicas 

histológicas para morfometria do trofismo cardíaco e quantificação da fibrose 

intersticial; 

  

- Avaliar se o DM1 de curto prazo altera o perfil de expressão gênica dos colágenos I 

e III, das MMPs 2 e 9, e do TGF-β1, através de técnicas de biologia molecular; 

 

- Observar se o DM1 de curto prazo compromete a sobrevida dos animais, no 

transcorrer do período experimental. 

 

- Analisar se o treinamento aeróbio é capaz de intervir nos possíveis danos 

supracitados. 
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3. MÉTODOS 
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3.1. Declaração de Ética 

 

Todos os procedimentos foram realizados conforme as diretrizes do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e aprovados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CEUA-UFRN), sob o protocolo de número 017/2009. Esforços foram feitos 

para se minimizar o número de animais utilizados e seu sofrimento durante os 

experimentos.  

 

3.2. Desenho Experimental 

 

Este estudo foi conduzido em ratos machos Wistar, com 90 dias de idade, 

pesando entre 250 e 300 g, provenientes do biotério do Centro de Ciências da 

Saúde da UFRN. Os animais permaneceram alojados em gaiolas de polipropileno (3 

animais por gaiola), em ambiente isolado, sob condições controladas de temperatura 

(24 ± 2°C) e de iluminação (ciclo claro-escuro de 12:12 horas), com livre acesso à 

ração e água.  

Inicialmente, todos os ratos passaram por um período de 14 dias de 

exposição à esteira motorizada (Insight® EP-131, São Paulo, Brasil), como mostrado 

na figura 1. Esse procedimento visou à aclimatação dos animais ao ambiente de 

treinamento, bem como sua adaptação à velocidade e à duração desejadas 

(Broderick et al., 2005). Nos dois primeiros dias, os animais permaneceram 40 

minutos na esteira desligada. Nos dias seguintes, a intensidade de treinamento foi 

aumentada gradativamente, partindo de 5 m/min durante 10 minutos, no terceiro dia, 

até alcançar 13 m/min durante 40 minutos, no último dia. O desempenho de cada 

rato foi registrado diariamente, segundo sua cadência e capacidade de correr num 

único sentido. Apenas os ratos que apresentaram estabilidade nesses quesitos 

foram classificados como corredores competentes. Ao final do período de 

adaptação, os ratos que correram de maneira competente foram destinados aos 

grupos treinados, enquanto que os restantes serviram como seus respectivos grupos 

sedentários (Broderick et al., 2005). Assim, os animais (n = 59) foram divididos em 4 

grupos, constituindo 9 ratos controles sedentários (CS), 13 ratos controles treinados 

(CT), 20 ratos diabéticos sedentários (DS), e 17 ratos diabéticos treinados (DT). 
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Figura 1. Ratos em atividade na esteira motorizada durante o período de adaptação 

ao protocolo de treinamento. 

 

3.3. Indução do Diabetes Tipo 1 

 

O diabetes experimental foi induzido 5 dias após o período de adaptação ao 

exercício. Sob jejum prévio de 14 horas, e anestesia (cetamina 80 mg/kg e xilazina 

12 mg/kg, i. p.), os animais dos grupos DS e DT receberam dose única de 

estreptozotocina (STZ) (45 mg/kg de peso corporal) dissolvida em tampão citrato (10 

mM, pH 4.5), por meio de injeção intravenosa (veia peniana).  

Esse composto possui mecanismo citotóxico nas células  pancreáticas 

(Cardinal et al., 1998), provocando DM1 quando administrada em animais em jejum. 

Segundo a literatura, com uma única administração intravenosa de 45-60 mg/kg de 

STZ (Black et al., 2010; Lahaye et al., 2010), é possível observar nas células  

pancreáticas a presença de núcleos picnóticos e vacúolos citoplasmáticos em 

apenas 3 horas. Estas manifestações indicam apoptose celular e tornam-se ainda 

mais severas após 12 horas da administração (Nagasao et al., 2005). Dessa 

maneira, a STZ causa fragmentação do DNA nas células  e depleção de NAD + 
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NADH celular para níveis não fisiológicos, o que resulta em morte celular (Yang e 

Wright Jr, 2002). 

Os animais do grupo CS e CT receberam a mesma dosagem de veículo 

(tampão citrato), sem o composto diabetogênico. Este procedimento garante que o 

estresse sofrido pelos animais normoglicêmicos foi igual ao dos animais que foram 

manipulados para a indução do diabetes. Após 48 horas, os animais foram pesados 

e a glicemia (jejum de 6 horas) foi verificada por meio de amostra sanguínea retirada 

da veia caudal, utilizando-se glicosímetro portátil (Accu-chek Advantage, Roche 

Diagnostica®, São Paulo, Brasil). Níveis glicêmicos maiores que 200 mg/dL 

confirmaram o diabetes experimental. 

 

3.4. Protocolo de Exercício Físico 

 

O protocolo de exercício físico teve início 2 dias após a indução do DM1. Os 

animais dos grupos CT e DT passaram por 4 semanas de treinamento em esteira, o 

qual envolveu 60 minutos diários, em 5 dias por semana, com velocidade máxima de 

13 m/min. Cada sessão de treinamento iniciou com 10 minutos de aquecimento, 

quando a velocidade partia de 5 m/min até estacionar em 13 m/min, e finalizou com 

desaquecimento nos últimos 10 minutos, regredindo-se à velocidade inicial (Howarth 

et al., 2010). Durante as sessões de treinamento, os animais foram monitorados em 

relação a qualquer desconforto e, tal como ocorreu na adaptação, foram 

individualmente classificados quanto ao seu desempenho como corredores. Não se 

utilizou choque elétrico como estímulo para a corrida dos animais. Em vez disso, 

sinais ocasionais de mau desempenho foram contornados com leves toques no 

dorso dos mesmos. Durante o repouso, os animais treinados permaneceram em 

suas respectivas gaiolas, em atividade livre, mantendo-se a dieta regular (ração e 

água ad libitum). A figura 2 mostra um esquema geral, que resume as etapas 

experimentais. 

A mortalidade foi investigada no decorrer do período experimental de 4 

semanas, em todos os animais (n = 59). Dentre os animais treinados, aqueles que 

exibiram incompetência na corrida em pelo menos uma das sessões de treinamento 

foram considerados perdas amostrais. Subtraindo-se as perdas por óbito ou mau 

desempenho no treinamento (3 casos no grupo CT e 5 casos no grupo DT), o 
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número final de ratos foi 35 (CS, n = 9; CT, n = 10; DS, n = 8; DT, n = 8).  Os animais 

dos quatro grupos experimentais foram sacrificados 48 horas após a última sessão 

de exercício, o que permite excluir a influência de efeitos agudos do treinamento. De 

cada grupo, 3 a 5 animais forneceram corações para análises histológicas, enquanto 

que os experimentos de biologia molecular foram realizados com os 5 corações 

restantes. Mais detalhes serão descritos a seguir.  

 

 

Figura 2. Desenho experimental. 

 

3.5. Eutanásia dos Animais e Dissecação dos Corações 

 

No dia do sacrifício, os animais foram pesados e anestesiados com solução 

de cetamina (80 mg/kg) e xilazina (12 mg/kg), via i. p., sendo eutanasiados por 

toracotomia mediana e excisão dos corações. Com a abertura da cavidade torácica 

e exposição do coração ainda em batimento, amostras de sangue foram drenadas 

da veia cava inferior e coletadas em tubos heparinizados para posterior análise 

laboratorial da glicemia plasmática. Imediatamente, cada coração foi dissecado e 

imerso em paraformoldeído a 4% (3 a 5 corações por grupo) ou congelado a -80 °C 

(5 corações por grupo). Os corações congelados, destinados às análises de 

expressão gênica, foram coletados com auxílio de ferramentas estéreis, livres de 

contaminação com RNAses. As análises histológicas, realizadas nos corações 

fixados em paraformoldeído, estão detalhadas a seguir. 
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3.6. Análise Morfológica 

 

3.6.1. Preparação Histológica do Tecido Cardíaco 

 

Decorridas 48 horas de fixação, cada coração foi transversalmente 

seccionado ao nível ventricular equatorial. Das duas porções resultantes, médio-

basal e médio-apical, aproveitou-se a segunda para análise da face transmural do 

anel ventricular médio (Fig. 3). Nesse nível encontram-se os dois músculos papilares 

do VE, os quais serviram de referência anatomotopográfica para as análises das 

imagens. As amostras foram, então, desidratadas, diafanizadas e incluídas em 

parafina para a formação de blocos. De cada amostra, produziu-se três secções em 

micrótomo (5 µm de espessura), conforme o plano de secção inicialmente descrito.  

As seções foram avaliadas utilizando-se protocolos padrão de coloração: 

hematoxilina-eosina (HE), para análise do trofismo ventricular esquerdo; e picrosirius 

red (PSR), para exame do conteúdo e composição fibróticos da MEC no VE. Em 

seguida, prosseguiu-se com a montagem das lâminas em resina sintética e com a 

aquisição de imagens digitais para quantificação. 

Um examinador capacitado e cego em relação aos grupos experimentais 

realizou as fotografias das lâminas histológicas. Para as visualizações em luz 

convencional, utilizou-se um microscópio óptico AxioImager M2 (Zeiss) de campo 

claro, equipado com câmera de vídeo digital AxioCam Mrc (Zeiss). As análises 

morfométricas foram realizadas cegamente, pelo mesmo examinador, com o 

programa ImageJ 1.45s (National Institutes of Health, Maryland, EUA; 

http://rsb.info.nih.gov/nih-image/). 

 

http://rsb.info.nih.gov/nih-image/
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Figura 3. Esquema do (A) plano de secção dos corações para exposição da (B) face 

transmural do anel equatorial do VE. Divisão das paredes ventriculares em campos 

de observação para análise morfológica: 1 a 4, anterolateral; 5 a 8, septal; 9 a 12, 

posterolateral. 

 

3.6.2. Análise do Trofismo do Ventrículo Esquerdo 

 

O grau de trofismo de VE foi avaliado através das medidas de espessura da 

parede ventricular, bem como pelo diâmetro e área secção transversa (AST) dos 

cardiomiócitos, nas lâminas em HE, conforme adaptações dos métodos descritos por 

Rizzi e colaboradores (2013) e Bilim e colaboradores (2008). A espessura equatorial 

da parede do VE foi determinada em amplificação microscópica de 20 vezes 

(objetiva de 2x), utilizando-se as três secções histológicas de cada coração, através 

da média entre três mensurações distintas e equidistantes em cada secção.  As 

medidas de diâmetro e de AST dos miócitos foram feitas em amplificação de 400 

vezes, em um total de 120 células por coração. Como mostrado anteriormente na 

Fig. 3, foram consideradas as paredes anterolateral, posterolateral e septal do VE. 

Destas, 12 campos de observação contíguos foram analisados, de modo a melhor 

representar a seção ventricular. Desse modo, para cada campo, foi mensurado o 

diâmetro e a AST de 10 miócitos. Basicamente, o diâmetro foi obtido ao nível 

nuclear de miócitos orientados longitudinalmente, cujo núcleo se apresentava 

centralizado, com envoltório completo e bem definido. A AST foi mensurada em 
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células com disposição transversal ao plano de secção, situadas próximo ao 

endocárdio.  

 

3.6.3. Conteúdo de Colágeno do Ventrículo Esquerdo 

 

Para avaliar o conteúdo colágeno nas secções coradas com PSR, foram 

consideradas as mesmas 12 regiões de observação já descritas, em aumento de 

100 vezes. Em estudo piloto foi verificado que, nessa amplificação, 12 campos 

observacionais (1.44 mm2/campo) representam, quase que invariavelmente, a 

totalidade da secção ventricular esquerda. Na microscopia de campo claro, a técnica 

de coloração pelo PSR resulta em áreas vermelhas, ocupadas por fibras de 

colágeno, em contraste com um fundo amarelo pálido, composto, neste caso, pelo 

citoplasma dos cardiomiócitos. Dessa maneira, a área fibrótica foi determinada 

através de análise bidimensional das imagens e expressa como fração de colágeno 

total. Em cada campo, calculou-se a porcentagem de área tecidual corada em 

vermelho em relação à área tecidual total, de acordo com a fórmula (Black et al., 

2010): % de colágeno total = (área corada em vermelho / área tecidual total) x 100. 

 

3.7. Análise da Expressão Gênica de Proteínas Ligadas ao Remodelamento 

Cardíaco 

 

3.7.1.  Preparação do Tecido e Extração do RNA Total 

 

A partir de cada coração armazenado a -80 °C, fragmentos do VE foram 

separados para microtubos contendo o cinco volumes do reagente estabilizador 

RNAlater® (Ambion, USA), previamente gelado, e armazenados a -20 °C até o dia da 

extração do RNA total.  Com auxílio de ferramentas estéreis, os fragmentos foram 

removidos da solução estabilizadora para um almofariz e rapidamente pulverizados 

com pistilo, na presença de nitrogênio líquido. Logo em seguida, 30 mg do tecido 

pulverizado foi incorporado ao protocolo de extração do RNeasy® Plus Mini Kit 

(Qiagen, Alemanha). O RNA total extraído foi quantificado utilizando o fluorímetro 

Qubit® 2.0 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Para verificar a integridade e qualidade 

do RNA extraído, uma eletroforese em gel de formaldeído-agarose a 2% foi 
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realizada. Depois de corado, o gel foi revelado sob luz ultravioleta e 

fotodocumentado em sistema de captura de imagens Gel Logic 100 Imaging System 

(Carestream Health Inc. Rochester, NY, EUA) utilizando o software Molecular 

Imaging Kodak 4.5 (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Gel de formaldeído-agarose (2%) da eletroforese do RNA total. Na foto, 

cada grupo experimental está representado por duas amostras. As duas unidades 

ribossomais do RNA, 28S e 18S, estão indicadas por setas. 

 

3.7.2. Síntese do DNA Complementar 

 

Para a síntese da primeira fita de DNA complementar (cDNA), amostras de 

RNA total, padronizadas em 500 ng, foram submetidas à reação de transcrição 

reversa utilizando o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription, da Applied 

Biosystems (Foster City, CA, EUA), de acordo com a metodologia descrita pelo 

fabricante, em termociclador MyCiclerTM Thermal Cycler (BIORAD). Os cDNA 

obtidos, na concentração de 10 ng/uL, foram armazenados a -20 °C e utilizados para 

os ensaios de expressão gênica subsequentes. 

 

3.7.3. Genes Alvo e Reação em Cadeia da Polimerase Quantitativa (qPCR) 

 

Baseado nos estudos de Candido e colegas (2003) e Daniels e colegas 

(2012), o presente estudo considerou os genes que codificam para o colágeno I, 

colágeno III, MMP-2, MMP-9 e TGF-β1. A opção por estes genes reflete o seu papel 

na composição e regulação da MEC cardíaca. Com sequencia de cDNA completa 

disponível no GenBank (NCBI – National Center Biotechnology Information; 
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www.ncbi.nlm.nih.gov), os genes mencionados (COL1A1:  NM_053304.1; COL3A1: 

NM_032085.1; MMP-2: NM_031054.2; MMP-9: NM_031055.1; TGF-1: 

NM_021578.2) foram amplificados no aparelho ABI 7500 fast (Applied Biosystem, 

Foster City, CA, EUA). A monitorização em tempo real dos produtos amplificados na 

qPCR foi baseada no sistema TaqMan®, cujos ensaios de expressão gênica se 

encontram pré-desenhados e padronizados pela Applied Biosystems (Foster City, 

CA, EUA). Cada amostra foi analisada em duplicata. 

O gene constitutivo que codifica para a enzima Gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH: NM_017008. 3) foi escolhido para a normalização dos 

níveis de expressão dos RNAs mensageiros (mRNAs) de interesse. Os níveis de 

expressão dos mRNAs que codificam para as proteínas de estudo, relativos à 

expressão do gene constitutivo GAPDH, foram calculados usando o método 2-ΔΔCT, 

descrito por Livak e Schmittgen (2001). Dessa maneira, o valor de CT (do inglês, 

Cycle Threshold) indica o número sequencial do ciclo de amplificação da qPCR onde 

o sinal fluorescente alcança o limiar de detecção. A diferença entre o valor de CT de 

cada gene alvo pelo valor de CT do gene de referência (GAPDH) forneceu um valor 

de ΔCT. Em seguida, por meio da subtração do valor de ΔCT médio de cada grupo 

pelo valor de ΔCT médio do grupo empregado como base para comparação 

(controle), chegou-se ao ΔΔCT. Finalmente, os dados de ΔΔCT foram transformados 

em escala logarítmica (2-ΔΔCT), visando comparar o nível de expressão dos genes 

alvo nos grupos manipulados (representado como número de vezes alterado) em 

relação ao grupo controle, ao qual foi atribuído o valor de 1 (Livak & Schmittgen, 

2001). 

 

3.8. Análise Estatística 

 

Todos os cálculos estatísticos foram realizados com os programas Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 20.0 e Excel (Microsoft). Após 

verificação de que todas as variáveis contínuas apresentavam distribuição normal, 

com o teste Shapiro-Wilk, diferenças estatísticas entre os grupos foram verificadas 

por meio da análise de variância unifatorial (One-way ANOVA). Na presença de 

diferenças entre os grupos, comparações por pares post hoc foram conduzidas com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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o teste da diferença honestamente significativa de Tukey. Planilhas do Excel foram 

utilizadas para aplicação do método de análise de expressão gênica 2-ΔΔCT e 

confecção de gráficos. Curvas de sobrevida para os grupos experimentais foram 

construídas usando o método de Kaplan-Meier, e comparadas pelo teste de log-

rank. Todos os testes foram bilaterais, e o nível de significância foi estabelecido em 

5%. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. 
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4. RESULTADOS 
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4.1. Peso Corporal e Glicemia 

 

A tabela 1 resume os resultados relacionados aos pesos corporais e aos 

níveis glicêmicos dos animais. Previamente à indução do diabetes, os 35 ratos 

(267.41 ± 2.55 g) que compuseram os quatro grupos de estudo foram equiparados 

por seus pesos corporais de tal modo que não existiam diferenças significativas 

entre os grupos (P > 0.05). Ao final do período experimental de quatro semanas, foi 

observado ganho de peso no grupo CT, comparado com os respectivos valores 

iniciais (P < 0.05), enquanto os grupos DS e DT sofreram redução do peso corporal 

(P < 0.05). Essas mudanças contribuíram para as diferenças significativas nos pesos 

corporais entre os grupos diabéticos e controles (P < 0.05), observadas ao final do 

período experimental. 

O estado diabético foi observado nos grupos tratados com STZ, logo ao início 

do período experimental, caracterizado por severa hiperglicemia (P < 0.05). Após 4 

semanas, foram verificados níveis glicêmicos ainda maiores no grupo DS, em 

relação aos respectivos valores iniciais (P < 0.05). Aparentemente, o treinamento 

físico exerceu um papel na manutenção da glicemia, visto que os valores iniciais e 

finais do grupo DT não diferiram significativamente (P > 0.05), como ocorreu no 

grupo DS. Ao final das 4 semanas, o grupo DT exibiu glicemia menor que o grupo 

DS (P < 0.05). 

 

Tabela 1. Efeitos do diabetes e do exercício físico sobre o peso corporal e a glicemia. 

 CS CT DS DT 

Peso corporal, g     

Inicial 268.13 ± 5.53 273.50 ± 6.67 266.88 ± 4.42 254.50 ± 5.42 

Final 275.75 ± 4.55 334.13 ± 7.91*§ 183.50 ± 6.93*†§ 182.88 ± 3.65*†§ 

Glicemia, mg/dL     

Inicial 134.38 ± 3.97 146.13 ± 2.88 418.88 ± 

33.15*† 

490.63 ± 21.40*† 

Final 145.25 ± 6.59 160.25 ± 7.36 654.63 ± 

23.70*†§ 

494.38 ± 2.39*†‡ 

*P < 0.05 vs. CS; †P < 0.05 vs. CT; ‡P < 0.05 vs. DS; §P < 0.05 vs. valores iniciais do mesmo 

grupo.  
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4.2. Mortalidade 

 

 No decorrer do período experimental de quatro semanas, os animais do 

grupo DS apresentaram maior coeficiente de mortalidade (60%, 12 casos em 20 

animais) em comparação aos grupos controles (sem óbitos) (P < 0.05). O 

treinamento físico reduziu a mortalidade entre os animais do grupo DT (23,53%, 4 

casos em 17 animais), de modo que este foi semelhante aos grupos controles (P > 

0.05), e diferiu significativamente do grupo DS (P < 0.05) (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier para os grupos CS, CT, DS e DT. 

Não houve óbito nos grupos controles (100% de sobrevida), estando os mesmos 

representados no gráfico por uma única linha. *P < 0.05 vs. CS; †P < 0.05 vs. CT; 

‡P < 0.05 vs. DS. 
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4.3. Morfologia do Ventrículo Esquerdo 

 

4.3.1. Espessura da Parede Ventricular 

 

A figura 6A representa os efeitos do diabetes e do treinamento físico sobre a 

espessura da parede do VE. Encontrou-se aumento da espessura da parede 

ventricular no grupo CT, quando comparado ao grupo CS (P < 0.05). Ainda, foi visto 

que o diabetes, isoladamente, não causou quaisquer alterações (P > 0.05), ao passo 

que, combinado ao treinamento físico, resultou em diminuição da espessura 

ventricular (P < 0.05) (Fig. 6B).  

 

 

 

 

Figura 6. Efeitos do diabetes e do exercício na espessura da parede ventricular 

esquerda. Fotomicrografias representativas dos grupos CS, CT, DS e DT (A). 

Quantificação da espessura da parede ventricular esquerda e comparação entre os 

grupos experimentais (B). Técnica de coloração: HE; Barra de escala: 3 µm. *P < 

0.05 vs. CS; †P < 0.05 vs. CT; ‡P < 0.05 vs. DS.  



24 

 

 

4.3.2. Diâmetro dos Cardiomiócitos 

 

A figura 7A mostra fotomicrografias representativas de secções do VE, 

usadas para avaliação do diâmetro dos miócitos cardíacos. O grupo CT exibiu maior 

diâmetro dos miócitos, em comparação ao grupo CS (P < 0.05). De modo 

semelhante ao que foi visto na avaliação da espessura da parede ventricular, o 

grupo DS não diferiu do grupo CS em suas medidas (P > 0.05). O grupo DT, por sua 

vez, apresentou miócitos com menor diâmetro, quando comparado aos demais 

grupos (P < 0.05) (Fig. 7B). 

 

 

 

Figura 7. Efeitos do diabetes e do exercício no diâmetro dos cardiomiócitos. 

Fotomicrografias representativas dos grupos CS, CT, DS e DT (A). Quantificação do 

diâmetro dos miócitos cardíacos e comparação entre os grupos experimentais (B). 

Técnica de coloração: HE; Barra de escala: 25 µm. *P < 0.05 vs. CS; †P < 0.05 vs. 

CT; ‡P < 0.05 vs. DS.  
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4.3.3. Área de Secção Transversa dos Cardiomiócitos 

 

A figura 8A mostra fotomicrografias representativas de secções do VE, 

usadas para avaliação da AST dos cardiomiócitos. Maiores medidas de AST foram 

observadas no grupo CT, em comparação ao grupo CS (P < 0.05). De maneira 

distinta do padrão de alterações morfológicas visto até aqui, o grupo DS exibiu 

miócitos com maior AST do que o grupo CS (P < 0.05). O grupo DT apresentou 

miócitos com menor AST, quando comparado aos demais grupos experimentais (P < 

0.05) (Fig. 8B). 

 

 

Figura 8. Efeitos do diabetes e do exercício sobre a AST dos cardiomiócitos. 

Fotomicrografias representativas dos grupos CS, CT, DS e DT (A). Quantificação da 

AST dos miócitos cardíacos e comparação entre os grupos experimentais (B). 

Técnica de coloração: HE; Barra de escala: 25 µm. *P < 0.05 vs. CS; †P < 0.05 vs. 

CT; ‡P < 0.05 vs. DS.  
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4.3.4. Conteúdo Colágeno 

 

A figura 9A mostra fotomicrografias representativas de secções do VE, 

coradas com picrosirius red, usadas para análise do conteúdo colágeno total. 

Quando comparados ao grupo CS, O grupo CT apresentou menor conteúdo 

colágeno depositado em sua MEC (P < 0.05), enquanto um maior conteúdo fibrótico 

foi verificado no grupo DS (P < 0.05). O grupo DT, apesar de não diferir 

significativamente do grupo DS, exibiu conteúdo colágeno total em nível similar ao 

grupo CS (P > 0.05) (Fig. 9B). 

 

 

 

Figura 9. Efeitos do diabetes e do exercício no conteúdo colágeno. Fotomicrografias 

representativas dos grupos CS, CT, DS e DT (A). Quantificação do conteúdo 

colágeno total, presente na MEC ventricular esquerda, e comparação entre os 

grupos experimentais (B). Técnica de coloração: picrosirius red; Barra de escala: 

100 µm. *P < 0.05 vs. CS; †P < 0.05 vs. CT; ‡P < 0.05 vs. DS.  
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4.4. Expressão Gênica dos Colágenos I e III, das MMPs 2 e 9, e do TGF-β1 

 

Os níveis de mRNA dos genes do colágeno tipo I e do colágeno tipo III 

apresentaram-se inalterados no grupo CT (P > 0.05), enquanto foram hipoexpressos 

nos grupos DS e DT (P < 0.05) (Figs. 10A e B). A expressão para a MMP-2 mostrou-

se aumentada no grupo CT (P < 0.05) e diminuída no grupo DS (P < 0.05), ao passo 

que o grupo DT apresentou expressão similar ao grupo CS (P > 0.05) (Fig. 10C). 

Exibindo um padrão oposto, a MMP-9 foi expressa em nível significativamente 

diferente do grupo CS apenas no grupo DT, com baixa expressão (P < 0.05) (Fig. 

10D). Na figura 10E, observa-se a expressão gênica do TGF-1, que chama a 

atenção apenas por sua hiperexpressão no grupo CT (P < 0.05). A razão entre 

expressão gênica dos tipos colágenos I e III apresentou-se aumentada no grupo CT 

(P < 0.05) e reduzida nos grupos diabéticos (P < 0.05) (Fig. 10F). A tabela 2 resume 

o perfil de regulação dos genes estudados, caracterizando as diferenças (CT, DS e 

DT comparados ao CS) como porcentagem. 
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Figura 10. Expressão de genes envolvidos no remodelamento da MEC do VE 

diabético. Os níveis de mRNA dos genes alvo nos grupos CT, DS e DT estão 

representados como alterações em número de vezes em relação ao grupo CS (com 

valor igual a 1). Expressão relativa de mRNA nos grupos CS, CT, DS e DT para: 

colágeno tipo I (COL1A1) = 1, 1.76, 0,35 e 0.23, respectivamente (A); colágeno tipo 

III (COL3A1) = 1, 2.34, 0.15 e 0.09, respectivamente (B); metaloprotease 2 (MMP-2) 

= 1, 2.81, 0.44 e 0.46, respectivamente (C); metaloprotease 9 (MMP-9) = 1, 3.80, 

0.56 e 0.17, respectivamente (D); fator de crescimento transformador-1 (TGF-1) = 

1, 4.45, 0.75 e 0.55, respectivamente (E); razão entre expressão gênica dos 

colágenos tipo I e III (COL1A1 / COL3A1) = 1, 2.76, 0.52 e 0.48, respectivamente. *P 

< 0.05 vs. CS; †P < 0.05 vs. CT; ‡P < 0.05 vs. DS. 
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Os dados estão expressos como porcentagem do incremento (↑) ou 

diminuição (↓) na regulação gênica em relação aos valores do grupo CS. 

*P < 0.05 vs. CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Resumo do perfil de expressão dos genes alvo. 

 Grupos experimentais comparados ao grupo CS 

 CT DS DT 

Colágeno tipo I  176% (↓) 286%* (↓) 435%* 

Colágeno tipo III  234% (↓) 666%* (↓) 1111%

* MMP-2 (↑) 281%* (↓) 227%*  217% 

MMP-9  380%  179% (↓) 588%* 

TGF-1 (↑) 445%*  133%  182% 

Colágeno I/III (↑) 276%* (↓) 192%* (↓) 208%* 
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5. DISCUSSÃO 
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 Nossos resultados demonstraram que o diabetes experimental comprometeu 

a sobrevida dos animais, enquanto, claramente, levou a perturbações na estrutura e 

expressão gênica da MEC, as quais estabelecem um dano direto e precoce ao VE 

diabético. Ainda, verificamos que o treinamento aeróbio exerceu um papel benéfico, 

embora modesto, na proteção contra o remodelamento do insterstício cardíaco, e na 

atenuação da mortalidade sobre os animais doentes. Até onde temos ciência, este 

foi o primeiro estudo que avaliou o remodelamento cardíaco adverso em modelo 

experimental de DM1 de curto prazo, além do papel do treinamento aeróbio nessas 

condições. 

 De acordo com os objetivos a que se propôs, o presente trabalho utilizou um 

breve período (4 semanas) no qual os animais estiveram doentes, caracterizando-o 

como de curto prazo (He et al., 2013). Por outro lado, tendo em vista as publicações 

relacionadas, é apropriado afirmar que nosso modelo experimental de DM1 consistiu 

numa condição crônica sobre os animais (Cagalinec et al., 2013; Seccia et al., 

2003). Enquanto tal, o diabetes induzido por STZ tem sido cada vez mais citado na 

literatura como um modelo experimental de CMD (Westermann et al., 2007; Castellar 

et al., 2011; He et al., 2013), sendo particularmente útil na avaliação dos efeitos 

causados unicamente pela hiperglicemia (Poornima et al., 2006). 

Como era esperado, devido a sua condição, os animais diabéticos sofreram 

perda de peso corporal significativa, associada a sinais, qualitativamente 

observados, de poliúria, polifagia e polidipsia. A esse quadro, somam-se os altos 

índices glicêmicos observados após 48h da administração de STZ nos grupos DS e 

DT, que confirmaram a eficácia do modelo de DM1 aqui empregado. Apesar de 

ambos os grupos exibirem hiperglicemia igualmente severa no início do período 

experimental, a mesma cursou com aumento no grupo DS, mas se manteve estável 

no grupo DT, ao longo do estudo. Como resultado, o grupo DT apresentou redução 

da glicemia após 4 semanas, se comparado ao grupo DS. Acredita-se que, mesmo 

pequena, a redução da glicemia causada pelo exercício seja suficiente para evitar, 

em certo grau, alterações morfológicas do miocárdio causadas pela hiperglicemia 

(Castellar et al., 2011). O aumento do estresse oxidativo e o acionamento de vias 

que sinalizam para distúrbios celulares e da MEC são exemplos de consequências 

do estado hiperglicêmico (Aneja et al., 2008). 

 O regime de treinamento utilizado neste estudo consistiu em sessões de 

corrida em esteira, com 60 minutos/dia, 5 dias/semana, durante 4 semanas, numa 
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velocidade de 13 m/min. Na área da fisiologia do exercício, geralmente utiliza-se o 

consumo de oxigênio (VO2) como uma porcentagem do consumo máximo de 

oxigênio (VO2 max) para caracterizar ou prescrever uma intensidade de treinamento 

(Howarth et al., 2010; Rodrigues et al., 2007; De Angelis et al., 2000). Em nosso 

estudo, não houve a monitoração de tais medidas. Entretanto, Rorigues e colegas 

(2007), demostraram forte correlação entre a velocidade de corrida em esteira e o 

VO2, em ratos controles e diabéticos. Ainda foi visto que, para velocidades entre 3 e 

19 m/min, o VO2 aumenta progressivamente em função da velocidade, de tal modo 

que a relação entre ambos pode ser expressa por uma equação linear (Rodrigues et 

al., 2007). De acordo com esses achados, a velocidade que utilizamos (13 m/min) 

corresponderia a um VO2 equivalente a cerca de 80% do VO2 max para o animal 

controle, e 90% do VO2 max para o animal diabético. Os próprios autores, contudo, 

alertam para a possibilidade de superestimação da intensidade através dessa 

abordagem, isoladamente, uma vez que a frequência cardíaca alcança seu limite em 

intensidades acima do VO2 max (Rodrigues et al., 2007). Portanto, parece-nos 

razoável considerar que o regime de treinamento utilizado em nosso estudo foi 

comparável ao de estudos prévios, nos quais foram demonstrados efeitos benéficos 

do exercício no sistema cardiovascular (Fenning et al., 2003;  Chakraphan et al., 

2005; Jorge et al., 2012). 

 Sabe-se que pacientes diabéticos apresentam uma alta incidência de eventos 

cardiovasculares fatais, dentre os quais a morte de origem cardíaca é predominante 

(Rodrigues et al., 2013). Ao analisarmos a mortalidade entre os grupos de estudo, 

verificamos que o grupo DT sofreu menor taxa de mortalidade em comparação ao 

grupo DS. Como visto nos resultados, o treinamento aeróbio foi capaz de atenuar 

certas alterações causadas pelo DM1. Possivelmente, essas adaptações positivas 

contribuíram para o incremento da sobrevida dos animais do grupo DT sobre o 

grupo DS. Porém, os mecanismos exatos pelos quais o treinamento aeróbio causa a 

redução da mortalidade em pacientes diabéticos não estão completamente 

esclarecidos. 

 As alterações morfológicas, observadas precocemente no grupo DS, incluem 

aumento da AST dos miócitos e do conteúdo colágeno. A espessura da parede do 

VE e o diâmetro dos miócitos não foram alterados pelo DM1, isoladamente. A 

hipertrofia do miócito é um achado típico na cardiomiopatia induzida pelo diabetes 
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do tipo 2. Nos modelos de diabetes induzido por STZ, devido a hipoinsulinemia, a 

hipertrofia cardíaca é uma alteração menos comum (Poornima et al., 2006). 

 Curiosamente, o grupo DT apresentou hipotrofia marcante, tanto em nível de 

parede ventricular como em nível celular. Esse quadro morfológico encontra maior 

semelhança com a descrição do fenótipo cardíaco observado no DM1, isto é, 

dilatação e remodelamento excêntrico do VE, com adelgaçamento da parede 

ventricular e seus miócitos (Rosa et al., 2013; Bilim et al., 2008). Embora pouco 

compreendidos, acredita-se que os mecanismos pelos quais o DM1 leva à hipotrofia 

cardíaca envolvem a privação calórica associada ao distúrbio metabólico, e a 

substituição da glicose pelos ácidos graxos livres como substrato para a produção 

de energia (Poornima et al., 2006; Bilim et al., 2008). Assim, os dois padrões de 

trofismo dinstintos, entre os grupos DS e DT, sugerem que o prazo de 4 semanas 

pode ter sido suficiente apenas para causar discretas mudanças no tamanho celular 

do grupo DS, enquanto que o treinamento aeróbio pode ter sido intenso ao ponto de 

acentuar os efeitos metabólicos do DM1.  

 Vale salientar que o grupo CT apresentou hipertrofia concêntrica do VE, uma 

adaptação fisiológica que não acompanha redução da câmara ventricular ou 

disfunção, comum em atletas (Barauna et al., 2007). Isso nos faz considerar que o 

treinamento nos animais diabéticos teve o seu efeito benéfico sobre o trofismo 

cardíaco subjugado pela severa condição dos animais. Apesar das aparentes 

inconsistências sobre os benefícios do exercício no estado diabético severo, em 

geral, não existem evidências que liguem o treinamento aeróbio à piora das 

condições clínicas associadas ao diabetes (Saraceni & Broderick, 2007). As únicas 

exceções referem-se a pacientes diabéticos com neuropatia autonômica cardíaca e 

ratos com DM1 treinados acima de 90% do VO2 max (Kahn et al., 1986; Goodyear et 

al., 1988). Como discutido anteriormente, é possível que, para um mesmo regime de 

treinamento, animais controles e diabéticos tenham experimentado esforço físico 

diferente (Rodrigues et al., 2007). Dessa maneira, é possível que os achados 

relacionados ao trofismo cardíaco do grupo DT se devam, ao menos em parte, a 

uma capacidade cardiorrespiratória gravemente debilitada frente à alta instensidade 

de treinamento (Lahaye et al., 2010). 

 Em relação à quantificação de fibrose no VE, encontramos um aumento na 

porcentagem de colágeno total do grupo DS. Esse achado evidencia, claramente, o 

remodelamento adverso e precoce pelo qual passa o VE diabético. A fibrose 
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cardíaca é tida como um forte determinante da hipertrofia patológica (Brilla, 2000), e, 

com sua progressão, resulta em complacência cardíaca reduzida, com 

acometimento sistólico e diastólico (Poornima et al., 2006). A hiperglicemia, por sua 

vez, é considerada como o fator central no desencadeamento dos processos 

patológicos de hipertrofia e fibrose (Aneja et al., 2008), ausentes no grupo DT. Com 

esse ponto em destaque, compreende-se que a redução da glicemia verificada no 

grupo DT pode ter atenuado os efeitos negativos do estresse oxidativo e de outras 

vias metabólicas que deflagram a deposição de colágeno (Castellar et al., 2011).  

 De maneira mais acentuada (embora meramente aparente), o grupo CT 

exibiu uma redução da fração de colágeno total. A ênfase a esse achado não se 

deve à verificação de uma alteração morfológica propriamente, mas se baseia no 

viés metodológico apontado por Linehan e colegas (2001). Ocorre que, em um 

coração hipertrofiado, os miócitos ocupam uma grande área em relação aos outros 

constituintes teciduais. Isso significa que mesmo quando a deposição colágena 

aumenta, poderá haver uma menor fração de colágeno por unidade de área tecidual 

em corações hipertrofiados, comparados com controles (Linehan et al., 2001). 

Assim, voltando-se o foco para os grupos diabéticos, ressaltamos que tal viés 

metodológico confirma os achados relacionados à quantificação de colágeno. Isto é, 

o grupo DS, que exibiu leve hipertrofia dos miócitos, apresentou deposição colágena 

excessiva, enquanto no grupo DT, com hipotrofia celular, observou-se conteúdo 

colágeno semelhante ao grupo CS. 

 Nosso grupo ainda realizou análises de expressão gênica nas amostras 

cardíacas, com o intuito de verificar possíveis perturbações do DM1 no 

remodelamento da MEC e um papel do exercício sobre as mesmas. O 

remodelamento da MEC compreende os processos de síntese e degradação de 

proteínas, além de ativação e diferenciação celular (Khan & Sheppard, 2006). Os 

genes alvo deste estudo são amplamente aceitos como peças fundamentais nesses 

processos (Candido et al., 2003; Daniels et al., 2012). 

 É interessante notar que, no VE do grupo DS, o aumento do conteúdo 

colágeno foi associado a uma redução na expressão dos colágenos I e III, além de 

baixa expressão da MMP-2. Tais resultados sugerem que distúrbios nas taxas de 

degradação do colágeno, mais que um aumento em sua produção, são 

proeminentes no desenvolvimento da fibrose cardíaca no DM1 (Van Linthout et al., 

2008). O colágeno é uma proteína que naturalmente possui baixos índices de 
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renovação, o que pode ser acentuado pela hiperglicemia. Nestas condições, os 

resíduos de lisina do colágeno sofrem glicação, tornando esta proteína ainda mais 

estável (Fang et al., 2004). A degradação do colágeno, por sua vez, é governada por 

sua estabilidade e pela atividade de proteases da MEC, como as MMPs 2 e 9, 

conhecidamente envolvidas no remodelamento do miocárdio (Spinale, 2007). No 

contexto da CMD, foi  previamente demonstrado que a fibrose cardíaca acompanhou 

uma diminuição na expressão gênica da MMP-2 (Van Linthout et al., 2008; Daniels 

et al., 2012), enquanto a expressão da MMP-9 se mostrou inalterada (Bollano et al., 

2007) ou elevada (Daniels et al., 2012). Em estudos prévios, encontramos 

resultados equivalentes aos nossos a respeito da hipoexpressão de colágeno, 

apesar da fibrose cardíaca (Song et al., 2009; Stefanon et al., 2013). Sabe-se que a 

produção de colágeno ventricular é resultado da ação dos fibroblastos presentes na 

MEC (Aneja et al., 2008). Por outro lado, as funções dos fibroblastos cardíacos não 

se limitam à síntese colágena. Os mesmos são capazes de interagir com vários 

outros tipos celulares, especialmente os cardiomiócitos. Essa interação ocorre 

diretamente, por contato físico, ou indiretamente, via fatores parácrinos (Takeda & 

Manabe, 2011). Entretanto, quando o conteúdo colágeno é excessivo, forma-se uma 

malha fibrótica capaz de aprisionar os cardiomiócitos. Nestas condições, os miócitos 

isolados pelo colágeno enfrentam aumento nas distâncias para difusão do oxigênio e 

outras substâncias (Sabbah et al., 1995). Em estudo in vitro, Pathak e colegas 

(2001) mostraram que a expressão de colágeno em fibroblastos cocultivados com 

miócitos foi superior ao nível transcricional de colágeno em fibroblastos cultivados 

isoladamente. Com base na relação de interdependência entre esses dois tipos 

celulares, entende-se que fatores produzidos pelos miócitos são necessários para 

que os fibroblastos expressem os genes colágenos (Pathak et al., 2001). A partir 

dessa perspectiva, pode-se concluir que o acúmulo de colágeno glicado, altamente 

estável, no grupo DS resultou no comprometimento da comunicação entre miócitos e 

fibroblastos, o que explicaria seu baixo nível transcricional para os colágenos I e III 

após 4 semanas. Por outro lado, de acordo com Van Linthout e colegas (2008), o 

acúmulo de colágeno no miocárdio pode causar supressão da expressão de mRNA 

para os colágenos tipos I e III, como mecanismo de feedback negativo (Van Linthout 

et al., 2008). 

 O treinamento aeróbio exerceu um efeito protetor contra certas alterações 

sobre o perfil transcricional do VE, causadas pelo DM1. Em geral, o perfil de 
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expressão gênica do grupo DT foi bastante próximo ao perfil dos animais diabéticos 

sem treinamento. Contudo, as modestas diferenças que exibiu frente ao grupo DS, 

segundo o que foi discutido, refletem efeitos precisamente direcionados sobre os 

mecanismos causadores do dano ao interstício cardíaco. Especificamente, o grupo 

DT apresentou diminuição dos níveis de mRNA para MMP-9, e expressão gênica de 

MMP-2 inalterada, se comparado ao grupo CS. Dessa maneira, o exercício foi capaz 

de favorecer a renovação da MEC e, assim, contribuir para a manutenção do 

conteúdo colágeno em níveis normais, como visto na avaliação morfológica desse 

grupo. 

 Além de sintetizar proteínas da MEC e MMPs (Takeda & Manabe, 2011), o 

fibroblasto cardíaco é a principal fonte de TGF-1 (Khan & Sheppard, 2006), uma 

citocina multifuncional que contribui para a produção de colágeno e hipertrofia dos 

cardiomiócitos (Takeda & Manabe, 2011). O TGF-1, por sua vez, promove a 

diferenciação dos fibroblastos cardíacos em miofibroblastos, um tipo ainda mais 

ativo de célula do tecido conjuntivo. Dessa maneira, o TGF-1 é capaz de induzir 

sua própria produção e aumentar a deposição de colágeno (Lijnen & Petrov, 2002). 

Por conseguinte, uma vez que resulta na fibrose cardíaca, a hiperexpressão do 

TGF-1 é comumente citada na literatura como um achado prejudicial (Khan & 

Sheppard, 2006).  

 No entanto, verficamos que essa citocina apresentou aumento em seu nível 

de mRNA somente no grupo CT, que não cursou com fibrose. De modo semelhante, 

Calderone e colegas (2001) observaram uma alta expressão do TGF-1 no VE em 

modelo animal de hipertrofia cardíaca fisiológica, induzida pelo exercício (Calderone 

et al., 2001). Por outro lado, vimos que a MMP-2 também foi hiperexpressa no grupo 

CT. Evidências indicam que os papéis do TGF-1 e da MMP-2 no remodelamento 

cardíaco podem estar interligados (Khan & Sheppard, 2006). Sugere-se que o TGF-

1 aumenta a atividade e a expressão gênica da MMP-2 no miocárdio (Overall et al., 

1991). Dessa maneira, é plausível admitir que o miocárdio de um organismo 

saudável e submetido à sobrecarga é exposto aos efeitos benéficos da ação 

conjunta do TGF-1 e da MMP-2. Em outras palavras, o mesmo adapta-se com 

síntese de proteínas contráteis e da MEC, sem o detrimento da deposição colágena 

excessiva. Esses resultados indicam que a sinalização do TGF-1 pode representar 

uma adaptação essencial do miocárdio sob estresse mecânico (Takeda & Manabe, 
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2011). Além desses efeitos, observamos aumento na razão entre a expressão 

gênica dos tipos colágenos avaliados (razão colágeno I/III) do grupo CT. Significa 

dizer o predomínio natural do colágeno tipo I sobre o tipo III foi acentuado pelo 

treinamento aeróbio, em nível transcricional. Visto que o colágeno tipo I fornece 

importante resistência tênsil (Pauschinger et al., 1999), isso pode ter contribuído 

com a função do músculo cardíaco do grupo CT.  

 A esse respeito, vimos que a razão colágeno I/III foi reduzida no VE dos 

grupos diabéticos. Aparentemente, tal alteração resultou de graus distintos na 

redução entre a expressão gênica de ambos os tipos colágenos, com favorecimento 

ao tipo III. As isoformas I e III constituem os dois principais tipos colágenos 

presentes no miocárdio, em condições normais ou patológicas (Pathak et al., 2001). 

O colágeno tipo I é uma fibra espessa e confere rigidez aos tecidos, enquanto o 

colágeno tipo III, com diâmetro relativamente menor, caracteriza-se por sua 

complacência (Brower et al., 2006). Assim, não somente a quantidade, mas também 

a qualidade do colágeno é importante na definição da patofisiologia da CMD 

(Pauschinger et al., 1999). Tanto em modelos experimentais como em pacientes 

diabéticos, verificou-se uma razão colágeno I/III inferior, comparada a um grupo 

controle sem diabetes (Shimizu et al., 1993; Liu et al., 2003). Embora o significado 

funcional desse tipo de alteração ainda não tenha sido completamente determinado 

(Brower et al., 2006), resultados prévios demonstraram correlação inversa (r = 

−0.91) entre a função ventricular e a proporção do colágeno tipo III sobre o tipo I 

(Burgess et al., 1996). Desse modo, ao passo que leva ao acúmulo colágeno e 

consequente aumento na rigidez do VE (Brower et al., 2006), o DM1 também diminui 

o predomínio do colágeno tipo I sobre o tipo III, resultando em perda de suporte aos 

miócitos e dilatação ventricular (Spinale, 2007).  

 Coletivamente, os resultados apresentados neste estudo alertam para os 

sérios danos precoces aos quais pacientes com DM1 estão expostos. Como 

discutido anteriormente, essas rápidas manifestações são determinantes no 

surgimento da disfunção ventricular esquerda. Contudo, no estudo de Konduracka e 

colegas (2007), que empregou técnicas bioquímicas, morfológicas e ecocardiografia, 

não foram verificadas alterações estruturais ou disfunção cardíaca em pacientes 

com DM1. Esse trabalho, então, serviu de base para argumentos a respeito das 

limitações dos modelos experimentais de CMD diante do cenário clínico (Khavandi 

et al., 2009). Porém, conquanto se argumente nesse sentido, destacamos que os 
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próprios autores do estudo mencionado adimitem que todos os pacientes eram 

intensivamente tratados com insulina (Konduracka et al., 2007). Na realidade, 

atualmente é reconhecido que o diabetes alcançou um caráter epidêmico ao redor 

do mundo, atingindo territórios de todos os níveis econômicos. Além disso, cerca de 

50% dos sujeitos diabéticos desconhecem que estão doentes (International Diabetes 

Federation, 2012). Portanto, a ideia de que, em muitos casos, o DM1 danifica o 

coração e outros órgãos antes que o paciente inicie um tratamento adequado parece 

mais plausível. 

 Finalmente, estes resultados também sugerem que o treinamento aeróbio 

exerce proteção contra alguns dos mecanismos responsáveis pelo dano cardíaco 

observado no DM1, mesmo num estado descompensado da doença. 
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6. CONCLUSÕES 
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Em suma, nossos resultados suportam a ideia de que o remodelamento 

adverso do VE diabético manifesta-se dentro de um prazo mais curto do que já se 

havia evidenciado. Sinais precoces de dano à estrutura, bem como ao perfil de 

expressão gênica da MEC cardíaca foram claramente demonstrados. Ressaltamos, 

ainda, um papel específico do treinamento aeróbio na proteção do VE contra 

mecanismos causadores de tais danos. Embora limitada, essa proteção foi 

associada com a preservação da sobrevida nos ratos com DM1. Possivelmente, os 

efeitos benéficos do exercício físico sobre o coração diabético sejam mais relevantes 

num contexto menos severo, quando aliado à insulinoterapia e à dieta adequada. 

Dessa maneira, estudos com delineamento específico são necessários para testar 

essas possibilidades. 
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