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RESUMO  

O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto do treinamento físico combinado no 

desenvolvimento das disfunções cardiovasculares e neuroimunes induzidas pela sobrecarga de 

frutose em ratos hipertensos (SHR). Para isto SHR foram divididos em grupos: SHR (H), 

SHR+frutose (HF) e SHR+frutose+treinamento físico combinado (esteira+escada, 60 dias, 40-

60% da capacidade máxima) (HFTC). A frutose foi oferecida na água de beber (10%). 

Parâmetros metabólicos, hemodinâmicos, autonômicos, inflamação e estresse oxidativo foram 

avaliados em subgrupos (n=6 grupo/tempo) em 7, 15, 30 e 60 dias. Com relação ao perfil 

metabólico o grupo HF aumentou o peso do tecido adiposo branco em relação ao grupo H e o 

grupo HFTC reduziu esses valores em 60 dias (HF: 1,91± 0,10 vs. H: 1,61±0,11 e HFTC: 

1,42±0,13 g). Houve redução de sensibilidade à insulina no grupo HF em 60 dias (HF: 3,15±0,2 

vs. H:3,96±0,1 e HFTC: 4,32±0,2 %/min) em relação aos grupos H e HFTC. O grupo HF 

apresentou aumento de triglicérides (TG) quando comparado ao grupo H em 60 dias protocolo 

(HF:139±7 vs. H: 106±5 e HFTC:107±8 mg/dl), o que não foi observado no grupo HFTC. O 

consumo de frutose (grupos HF) induziu um aumento adicional na pressão arterial média (PAM) 

em 30 e 60 dias de protocolo nos SHR (HF-30 dias: 1534 e HF-60 dias: 184±4 vs. H-30 dias: 

1413 e H-60 dias: 1653 mmHg). Por outro lado, o treinamento físico combinado (HFTC: 

142±8 e 167±6 mmHg) reduziu a PAM em 30 e 60 dias de sobrecarga de frutose em relação aos 

grupos HF. Não foram observadas diferenças na frequência cardíaca basal entre os grupos. 

Houve diminuição da variabilidade da frequência cardíaca (VAR-IP) em 7 dias e em 60 dias nos 

grupos HF (10,51,3 e 40,816,12 ms2) em relação aos grupos H (231,5 e 59,73,4 ms2); o 

grupo HFTC não apresentou esse prejuízo (26,82,1 e 70,45,9 ms2). Além disso, o grupo HF 

apresentou menor índice alfa (barorreflexo espontâneo) em 7 dias em relação ao grupo H 

(0,230,03vs. 0,350,01 ms/mmHg), o que não foi observado no grupo HFTC. Houve aumento 

de IL-6 e TNFα no coração em 15, 30 e 60 dias nos grupos HF e HFTC em relação aos 

respectivos grupos H. O grupo HFTC apresentou maiores valores de IL-10 cardíaco em 7 dias 

em relação ao grupo HF (281 vs. 161 pg/mg de proteína). Os grupos HF apresentaram 

aumento de lipoperoxidação cardíaca em 30 e 60 dias em relação aos grupos H; o grupo HFTC 

diminuiu a lipoperoxidação em relação ao grupo HF em 60 dias (130258 vs.1956215 cps/mg 

proteína), além de reduzir a oxidação de proteínas em tecido cardíaco nesse mesmo tempo. 

Adicionalmente, houve um aumento na NADPH oxidase no grupo HF em 60 dias em relação ao 

grupo H e redução no grupo HFTC em relação ao grupo HF no mesmo tempo (H: 0,180,02; 

HF: 0,460,04; HFTC 0,350,03 µm/mg de proteína).  No balanço redox, o grupo aos grupos H 

e HF apresentaram redução da razão GSH/GSSG em 7, 15, 30 e 60 dias em relação aos grupos 

HFTC. Nossos resultados evidenciam que com apenas 7 de consumo de frutose houve prejuízo 

no controle autonômico da circulação, que foi seguida por redução de nitritos, aumento de IL-6 

e TNF- no coração em 15 dias, culminando em aumento de lesão à proteínas e lipídeos nesse 

tecido, que provavelmente se associam ao aparecimento das disfunções cardiometabólicas a 

partir de 30 dias de protocolo nos SHR. Adicionalmente, o treinamento físico combinado 

impediu o desenvolvimento da disfunção autonômica neste modelo, o que provavelmente 

promoveu alterações neuroimunes e de perfil de estresse oxidativo favoráveis, culminado em 

marcante atenuação das disfunções cardiometabólicas em SHR submetidos ao consumo de 

frutose. Em conjunto nossos achados reforçam o papel do sistema nervoso autônomo na gênese 

das disfunções cardiometabólicas e evidenciam um importante papel do treinamento físico 

combinado na prevenção dessas alterações.  

 

Palavras-Chave: Modulação Autonômica Cardiovascular, Consumo de Frutose e Treinamento 

Físico Combinado, Inflamação, Estresse Oxidativo 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of the present study was to evaluate the impact of combined exercise training on the 

development of cardiovascular and neuroimmune dysfunctions induced by fructose overload in 

sedentary hypertensive (SH), SHR + fructose (HF) and SHR + fructose + training (Treadmill + 

ladder, 60 days, 40-60% of maximal capacity) (HFTC). The groups were divided into subgroups 

evaluated at 7, 15, 30 and 60 days (n=6/group/time). Fructose was offered in drinking water 

(10%). Metabolic, hemodynamic, autonomic, inflammatory, and oxidative stress parameters 

were evaluated. Regarding the metabolic profile,  the HF group showed increase in white adipose 

tissue in relation to the H group and the HFTC group diminished these values values at 60 days 

(HF: 1.91± 0.10 vs. H: 1.61±0.11 and HFTC: 1.42±0.13 g). The HF group presented reduction 

in insulin sensitivity (HF: 3.15±0.2 vs. H: 3.96±0,1 and HFTC: 4.32±0.2  %/min) at 60 days in 

relation to  H and HFTC groups. The HF group increased triglycerides (TG) when compared to 

H group at 60 days of protocol (HF:139±7 vs. H: 106±5 and HFTC:107±8 mg/dL). TG were 

lower in the HFTC group than in the HF group at 60 days. Fructose consumption (HF) induced 

a further increase in mean arterial pressure (MAP) at 30 and 60 days in SHR (HF-30 days: 1534 

e HF-60 days: 184±4 vs. H-30 days: 1413 e H-60 days: 1653 mmHg). On the other hand, 

combined exercise training reduced MAP in 30 and 60 days of fructose overload in relation to 

the HF group (HFTC: 142±8 and 167±6 mmHg). There was a decrease on heart rate variability 

(VAR-PI) in 7 days and 60 days in the HF group (10.5±1.3 and 40.81± 6.12 ms2) in relation to 

the H group (23±1.5 and 59.7 ±3.4 ms2); the HFTC group did not presented this impairment 

(26.8±2.1 and 70.4±5.9 ms2). In addition, the HF group had a lower alpha index (spontaneous 

baroreflex) at 7 days compared to the H group (0.23±0.03 vs. 0.35±0.01 ms/mmHg), which was 

not observed in the HFTC group. There was an increase in IL-6 and TNFα  in cardiac tissue at 

15, 30 and 60 days in the HF and HFTC groups compared to the H groups. The HFTC group 

presented higher IL-10 values in the heart  at 7 days compared to the HF group (28±1 vs. 16±1 

pg/mg of protein). The HF group presented increase in cardiac lipoperoxidation at 30 and 60 

days in relation to the H group. The HFTC group decreased lipoperoxidation compared to HF 

group at 60 days (1302±58 vs. 1956±215 cps/mg protein) and there was also reduction in protein 

oxidation in this time. In addition, there was an increase in NADPH oxidase in the HF group at 

60 days when compared to the H group and reduction in this parameter in the HFTC group in 

relation to the HF group at the same time (H: 0.18±0.02; HF: 0.46 ±0.04; HFTC 0.35 ±0.03 

μm/mg protein). Considering the redox balance, the HFTC group presented increase in this 

evaluation in 7, 15, 30 and 60 days in relation to H and HF groups. Our results show that only 7 

days of fructose consumption impaired the autonomic control of the circulation, followed by 

reduction in plasma nitrites and increase in cardiac IL-6 and TNF- in 15 days, culminating in 

increased cardiac protein and lipids damage, which are probably associated with the appearance 

of cardiometabolic dysfunctions after 30 days of protocol in SHR. In addition, combined 

exercise training prevented the development of autonomic dysfunction in this model, which 

probably promoted favorable neuroimmune changes and oxidative stress profile, culminating in 

a marked attenuation of cardiometabolic dysfunctions in SHR submitted to fructose 

consumption. Together our findings reinforce the role of the autonomic nervous system in the 

genesis of cardiometabolic dysfunctions and evidence an important role of combined exercise 

training in the prevention of these alterations. 

 

Keywords: Cardiovascular Autonomic Modulation, Fructose Consumption, Combined Exercise 

Training, Inflammation, Oxidative Stress. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1 Consumo de frutose induz disfunções cardiometabólicas e disautonomia  

Dados da federação internacional de diabetes (IDF) demostram que a prevalência 

de Síndrome metabólica (SM) está aumentando em todo mundo, na população adulta, a 

prevalência de SM varia de 20 a 25 % (1). No Brasil, uma revisão sistemática de Vidigal 

e colaboradores (2) mostrou uma prevalência média de SM de 29,6%. 

Estudos epidemiológicos suportam a associação entre o consumo de frutose e o 

aumento de incidência de doença cardiovascular, obesidade e diabetes tipo 2 (3,4). De 

fato, a frutose possui características que potencialmente poderiam contribuir para o 

aumento da adiposidade corporal e resistência à insulina, levando ao maior risco de 

doenças cardiovasculares, ocasionando uma importante perda na qualidade de vida, 

aumentando a morbi-mortalidade (5). Nesse sentido, o aumento no consumo de xarope 

de milho (que contêm alto teor de frutose), bem como de frutose total nos últimos 10 a 

20 anos têm sido associado ao aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, além de 

alterações cardiometabólicas como, por exemplo, resistência à insulina, dislipidemia e 

hipertensão arterial (6,7).  

A frutose pode ser encontrada em frutas e vegetais, porém também é produzida 

sinteticamente para utilização nas indústrias como adoçante em bebidas, tais como 

refrigerantes e sucos (8). Vale destacar que o alto consumo de frutose na alimentação tem 

crescido no mundo ocidental em razão do aumento da comercialização de produtos 

industrializados, da expansão de redes classificadas como fast-food e de mudança 

desfavoráveis no estilo de vida (8–10).  

Neste sentido, dietas ricas em frutose têm sido utilizadas em modelos 

experimentais para induzir alterações cardiometabólicas semelhantes às observadas na 

SM em humanos, como a resistência à insulina, dislipidemia e aumento da pressão arterial 

(PA) (11–17). Além disto, tem sido observada correlação entre o aumento na ingesta de 

frutose e o aparecimento de disfunções nos sistemas cardiovascular, autonômico e renal 

(13–15).  

Considerando que a frutose induz não só alterações metabólicas, mas também 

cardiovasculares é importante lembrar que a manutenção da função cardíaca é realizada 

pela regulação neural do coração pela integração da atividade nervosa do simpático e do 

parassimpático (18,19). Estudos vêm demonstrando de forma consistente que a 

hiperatividade simpática aumenta o risco cardiovascular, ao passo que uma função vagal 
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preservada ou aumentada tem sido considerada um fator de proteção cardiovascular 

(20,21). 

Estudos experimentais e clínicos têm evidenciando que a disautonomia está 

presente em patologias, tais como, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, o 

diabetes e a SM (22–29). Estudos desenvolvidos em nosso grupo demonstraram que 

dietas ricas em frutose induziram disfunção do sistema nervoso em animais adultos de 

ambos os sexos (13–15). Farah et al. (13) verificaram que o consumo crônico de frutose 

por 8 semanas induziu aumento da PA associado a disfunção autonômica, caracterizada 

por aumento da variância e da banda de baixa frequência da PA sistólica. Além disto, um 

estudo em camundongos machos adultos submetidos à sobrecarga de frutose por 8 

semanas demonstrou intolerância à glicose, além de correlação entre disfunções renais e 

as alterações cardiovasculares e autonômicas (14). Corroborando os resultados obtidos 

em machos, evidenciamos que a resistência à insulina estava associada à disfunção 

autonômica (redução do tônus vagal) em ratas adultas fêmeas saudáveis submetidas à 

sobrecarga de frutose na água de beber (15). Tais dados evidenciam que a sobrecarga de 

frutose na dieta de ratos ou camundongos adultos induz disfunções na regulação 

cardiovascular que foram acompanhadas de aumento da PA, intolerância à glicose e 

dislipidemia.  

Clinicamente, alterações na função autonômica podem ser observadas 

precocemente em sujeitos com história familiar positiva de diabetes mellitus (DM) ou 

hipertensão (30,31). Dessa forma, é possível que a disautonomia possa ser o fator causal 

do desenvolvimento da hiperinsulinemia e da hiperglicemia (32). Diante do exposto, 

intervenções para prevenir e/ou atenuar a disfunção autonômica tem sido vista como 

estratégias importantes na prevenção e manejo de diversas doenças que tenham como 

eixo comum as disfunções cardiometabólicas (21).   

 Em humanos saudáveis, a ingestão aguda de frutose, mas não de água, aumentou 

significativamente, a frequência cardíaca, a PA, a variabilidade da PA sistólica e induziu 

diminuição da sensibilidade do barorreflexo (33). Neste sentido, recentemente temos 

realizado a sobrecarga de frutose na água de beber em animais espontaneamente 

hipertensos (SHR) a fim de aproximar ainda este modelo experimental de um modelo de 

desenvolvimento de SM, devido ao fato, de que, apesar de animais tratados com frutose 

apresentarem aumento da PA, não se observa valores compatíveis com hipertensão 

arterial estabelecida. 
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Dentre os modelos experimentais de hipertensão mais estudados, os modelos 

genéticos e, mais especificamente, de SHR são os que mais se assemelham à hipertensão 

primária no homem. Em 1963, Okamoto e Aoki introduziram na pesquisa uma linhagem 

de ratos espontaneamente hipertensos (34). Estes investigadores iniciaram as colônias em 

Kyoto, no Japão, pelo cruzamento de um macho Wistar-Kyoto que tinha PA elevada, em 

um nível de hipertensão moderada (145-175 mmHg de pressão sistólica), com uma fêmea 

com nível de PA não tão elevada quanto a do seu par (130-140mmHg de pressão 

sistólica), porém considerada hipertensa. Na terceira geração, todos os filhotes já 

apresentavam hipertensão arterial. Em nosso grupo evidenciamos que a sobrecarga de 

frutose por 18 semanas induziu aumento adicional da PA, resistência à insulina, aumento 

da glicose e triglicérides plasmáticos e disautonomia, caracterizada por exacerbada 

atenuação do tônus vagal e da sensibilidade barorreflexa, em fêmeas ooforectomizadas 

SHR (35).   

1.2 Mecanismos associados às complicações cardiometabólicas 

A obesidade e o sobrepeso têm como característica o aumento de tecido adiposo 

visceral, o qual é muito ativo sob o ponto de vista metabólico, sendo mais susceptível à 

lipólise em comparação com a gordura subcutânea e bastante resistente à ação da insulina 

e tem sido associado à resposta inflamatória sistêmica. Nesse contexto, estudos 

demonstram que a resistência à insulina é um fator determinante na associação entre 

obesidade, diabetes, síndrome metabólica e doença cardiovascular (36–38).  No entanto, 

embora a resistência à insulina seja considerada por muitos grupos como fator chave, a 

obesidade visceral, a hipertensão e a hipertrigliceridemia também são considerados 

componentes importantes da desordem metabólica. Além disso, várias outras 

anormalidades, como inflamação, estresse oxidativo também estão presentes no quadro 

de SM (39). 

De fato, evidências sugerem que a obesidade visceral e a resistência à insulina 

aumentam o risco cardiovascular, por mecanismos clássicos (dislipidemia, hipertensão e 

dismetabolismo da glicose), bem como por alterações na secreção de biomoléculas pelo 

tecido adiposo, pelos macrófagos infiltrados neste tecido, ou mesmo pelo baço (40–42). 

Van Gaan et al. (42) postularam que caminhos comuns na patogênese da obesidade e 

doenças cardiovasculares são a resistência à insulina e baixos níveis de inflamação e de 

estresse oxidativo.  
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Neste sentido, o estresse oxidativo é caracterizado por um desequilíbrio entre a 

produção de radicais livres e das defesas antioxidantes, ao ponto de deter a produção pró-

oxidante (43). As avaliações se baseiam na avaliação em fluídos corporais ou tecidos de 

produtos de oxidação de biomoléculas (lipoperoxidação ou oxidação à proteína) e de 

promotores (produtores ou produção de espécies reativas de oxigênio) ou inibidores 

(antioxidantes enzimáticos ou não enzimáticos) de lesão. Alternativamente, o estresse 

oxidativo pode ainda ser mensurado pelo potencial de oxidação/redução (razão glutationa 

oxidada/glutationa reduzida, capacidade antioxidante total) de uma determinada amostra 

ou pela suscetibilidade de componentes oxidáveis da amostra a peroxidação ex vivo (44).  

Por outro lado, nosso organismo também possui mecanismos antioxidantes como a enzima 

superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx) e o sistema 

não enzimático (45,46).  

Um número crescente de evidências sugere que a produção aumentada de radicais 

livres ou espécies reativas de oxigênio, como o ânion superóxido e o radical hidroxila, 

participam criticamente da patogênese das doenças coronarianas, hipertensão, 

aterosclerose e SM (47,48). Além disto, é plausível que exista uma associação entre 

moléculas bioativas liberadas a partir de tecido adiposo e o estresse oxidativo, sendo essa 

associação responsável pelo menos em parte pelo desenvolvimento de resistência à 

insulina e disfunção endotelial. Pacientes diabéticos tipo 2 apresentam um aumento na 

lipoperoxidação de membranas, bem como diminuição da GSH plasmática e de enzimas 

antioxidante (49). O aumento do estresse oxidativo foi relacionado com a hiperinsulinemia 

e redução na concentração da enzima catalase em animais (50). Camundongos ob/ob, além 

de apresentarem aumento na glicemia, apresentam aumento no TBARS (uma medida de 

lipoperoxidação), que foi correlacionado com a diminuição da sensibilidade à insulina 

(51). Estudos verificaram que a resistência à insulina e a hiperinsulinemia aumentam a 

peroxidação lipídica e diminuem os antioxidantes no plasma, sugerindo que os dois 

estejam interligados (52).  Sugere-se ainda que o aumento do óxido nítrico (NO) e do ânion 

superóxido em situações de estresse possa prejudicar a regulação da PA a curto prazo por 

induzir redução da sensibilidade dos pressorreceptores (53–56). 

O estresse oxidativo, juntamente com o estado de hiperglicemia crônica, 

característico do diabetes, pode estar associado a outros problemas como a elevação na 

concentração de moléculas pró- inflamatórias (57). Existem evidências de que no DM tipo 

2 há um aumento na proteína C reativa (PCR), interleucina 6 (IL-6) e no fator de necrose 

tumoral (TNF α). Por outro lado, os níveis elevados de PCR e IL-6 podem ser considerados 
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como preditores da resistência à insulina e da disfunção endotelial e consequentemente 

podem estar envolvidos no desenvolvimento do DM tipo 2 (58). Correlação negativa entre 

adiponectina e resistência à insulina, bem como correlação positiva entre leptina 

plasmática e resistência à insulina já foram observadas (59). Além disto, níveis séricos 

elevados de interleucina 18 (IL-18) foram observados em pacientes com síndrome 

metabólica, mostrando também que essa citocina estava associada com obesidade e 

resistência à insulina, independente da síndrome metabólica (60–62). Um estudo 

experimental de Glushakova et al. (63) demonstrou alteração em marcadores inflamatórios 

nos rins de animais submetidos a uma dieta rica em frutose. Além disso, foi observado 

aumento da resistência à insulina acompanhado de aumento nos níveis de PCR, 

interleucinas 1 e 6, bem como desregulação de adipocitocinas e leptina em ratos 

alimentados com uma dieta rica em frutose (64). De fato, estudos recentes sugerem que a 

inflamação decorrente do sistema imunológico é uma característica da SM (65,66).  

No ano de 2007, Hellstrom (67) postulou que o desenvolvimento de um grupo 

diverso de doenças, como hipertensão, diabetes e doença cardíaca isquêmica, é favorecido 

pelo aumento da atividade simpática neural, resultando em disfunção endotelial, 

dislipidemia, resistência à insulina, inflamação e estresse oxidativo. Isto é provavelmente 

atenuado/prevenido por um efeito protetor induzido por mudanças no parassimpático. 

Esta hipótese foi corroborada pelos resultados em modelos animais que mostram que a 

descarga vagal eferente inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias e a inflamação 

sistêmica, identificando uma função imunológica do nervo vago (40,41). Também é 

importante ressaltar que estudos evidenciam que moléculas bioativas (inflamatórias) 

secretadas pelos adipócitos (e macrófagos infiltrados neste tecido) podem levar ao 

estresse oxidativo e a disfunção endotelial, aumentando o risco cardiovascular (42). Desta 

forma, existem evidências que o sistema nervoso autônomo possa ser o fator 

desencadeador da secreção de biomoléculas envolvidas na gênese das disfunções 

cardiometabólicas. Reforçando esta ideia, evidenciamos que o consumo crônico de 

frutose em camundongos machos induziu resistência à insulina, aumento dos níveis 

plasmáticos de colesterol, triglicérides e leptina somente após 60 dias de consumo de 

frutose; além de aumento da PA sistólica e média, ativação simpática cardíaca e vascular 

e atenuação do reflexo pressorreceptor a partir do 15º dia de consumo de frutose. Tais 

achados demonstraram que a disfunção da modulação autonômica cardiovascular ocorreu 

antes de qualquer alteração metabólica (68). 
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Apesar destes resultados, nos estudos de nosso grupo, bem como de outros grupos 

(11–13,15,68) a sobrecarga de frutose foi iniciada na fase adulta dos animais, ficando a 

dúvida de qual seria o curso temporal das alterações cardiometabólicas desta dieta 

iniciada logo após o desmame (30 dias de vida) e seguida até a fase adulta (90 dias de 

vida) em ratos SHR. Neste sentido, no presente estudo estudamos a sequência temporal 

de alterações induzidas pela sobrecarga de frutose em SHR, o que permitirá a investigação 

de abordagens que precocemente possam prevenir ou atenuar as disfunções 

desencadeadoras desta condição. 

 

1.3 Efeitos do treinamento físico nas disfunções cardiometabólicas 

Efeitos benéficos do treinamento físico têm sido demonstrados na prevenção e 

tratamento da hipertensão, na resistência à insulina, no DM, na dislipidemia, na obesidade 

e na SM (69–73). No entanto, a prática regular de exercícios físicos tem tido pouca 

aderência da população e o sedentarismo pode ser considerado como o provável fator 

causador de um grande aumento na ocorrência de doenças cardiovasculares em todo o 

mundo (74,75).   

O exercício físico aeróbio realizado de forma regular tem seus benefícios já 

bastante evidenciados na literatura científica. Entre estes efeitos cardiovasculares e 

auotnômicos destacam-se a diminuição da PA em hipertensos (19,76–78); a redução da 

dose ou até a suspensão do uso de medicamentos anti-hipertensivos em pacientes 

hipertensos (79,80); a bradicardia de repouso (81,76,27,19,82,35); a melhora da razão 

parede/luz das artérias do músculo treinado, a redução da resistência vascular periférica 

(77); a melhora da sensibilidade dos pressorreceptores em ratos machos normotensos, 

hipertensos, diabéticos e ratas ooforectomizadas (76,27,19) como também humanos 

(83,84); além da melhora do mecanismo do quimiorreflexo e do reflexo cardiopulmonar 

em ratos hipertensos e diabéticos (76,85).  

A redução da PA de repouso em humanos hipertensos e ratos hipertensos 

treinados aerobicamente pode estar associada à diminuição da atividade simpática 

periférica e/ou do débito cardíaco (86); uma vez que a normalização do exacerbado tônus 

simpático cardíaco estaria associada a bradicardia de repouso e, consequentemente, a 

redução do débito cardíaco observada em ratos machos SHR treinados (86,87). Outros 

fatores que contribuem para a redução da PA são a atenuação da disfunção dos 
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pressorreceptores (76,84,88), redução da resistência vascular periférica  (89), mudanças 

na responsividade vascular (90) e redução no volume sistólico (91). 

Além das alterações cardiovasculares citadas acima, sabe-se que existem diversos 

benefícios associados a risco cardiovascular, tais como redução da resistência à insulina, 

da dislipidemia, da obesidade (19,27,81,92–94).  

Além disto, considerando a associação demonstrada anteriormente entre 

obesidade e estresse oxidativo, estudos demonstraram adaptações das enzimas 

antioxidantes e redução do estresse oxidativo em resposta ao treinamento físico 

(19,81,95,96). Ji e Fu (95) demonstraram que uma carga de trabalho exaustivo produzia 

um aumento da lipoperoxidação e também um incremento das enzimas antioxidantes 

GPx, CAT e SOD. Margaritis (97) relacionou positivamente o aumento do consumo 

máximo de oxigênio (VO2 máx.) com uma maior atividade e consequente maior proteção 

antioxidante. Venditti et al., (98) comprovaram essa teoria ao submeterem ratos adultos 

ao treinamento regular durante um ano e verificaram o aumento das defesas antioxidantes 

proporcional ao aumento da capacidade de resistência aeróbia, limitando o dano tecidual 

causado pelas espécies reativas de oxigênio.  

É importante destacar que estudos de nosso grupo em animais submetidos a 

treinamento físico aeróbio evidenciaram redução do estresse oxidativo e aumento das 

enzimas antioxidantes que foram correlacionados com melhora em parâmetros 

cardiovasculares e autonômicos (19,81,96,99,100).  

Em um estudo publicado pelo nosso grupo, Sanches e colaboradores (35) 

demonstraram que o treinamento físico aeróbio foi capaz de atenuar as disfunções 

metabólicas, promover bradicardia de repouso, atenuar o tônus simpático e aumentar a 

sensibilidade do barorreflexo em um modelo experimental de ratas SHR com privação 

dos hormônios ovarianos submetidas à sobrecarga de frutose. Além disso, as ratas SHR 

com privação dos hormônios ovarianos que não foram submetidas à sobrecarga de frutose 

apresentaram redução da pressão arterial e aumento do tônus vagal após o treinamento 

físico aeróbio (35). 

Além disso, estudos também demonstram benefícios na ação inflamatória 

associada ao treinamento físico como em indivíduos saudáveis (101,102) e em idosos 

(103). Já em pacientes com predisposição a SM, foi observado que o treinamento físico 

aeróbio aumentou a adiponectina sérica (104).  

Atualmente, o Associação Americana do Coração  recomenda a realização de 

exercícios resistidos em complemento aos aeróbios dinâmicos para indivíduos com 
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hipertensão arterial, doença vascular periférica, DM tipo 2, obesidade e outras condições 

comórbidas (75). Neste sentido, a literatura internacional tem adotado com frequência os 

termos treinamento combinado ou concorrente para se referir aos programas que 

combinam treinamento aeróbio dinâmico com treinamento resistido num mesmo período 

de tempo (105,106).  

Hickson e colaboradores (107) demonstraram que o treinamento físico combinado 

permitiu aos sujeitos suportar por mais tempo uma atividade aeróbia no cicloergômetro 

sem o aumento concomitante do VO2máx., sugerindo que um aumento na força dos 

membros inferiores poderia aumentar o tempo para atingir a exaustão. Esses resultados 

indicam que os fatores limitantes do desempenho da resistência aeróbia podem ser mais 

fortemente relacionados com fatores periféricos e neurais do que com fatores centrais 

como o VO2máx. Todavia, uma questão que surge é como deve ser realizada a 

combinação dos treinamentos resistido e aeróbio. Sale e colaboradores (108) mostraram 

que o treinamento combinado no mesmo dia pode causar prejuízo no desenvolvimento da 

força, concluindo que os treinamentos (resistido e aeróbio) devem ser realizados em dias 

alternados para obtenção de melhores resultados.  

Ao analisar os efeitos do treinamento físico combinado em indivíduos diabéticos 

tipo 2, Maiorana e colaboradores (105) observaram redução da FC submáxima de 

exercício, do limiar ventilatório, do percentual de gordura corporal, da relação cintura-

quadril, da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada, aumento da força muscular, da 

massa magra e do VO2máx., melhora da capacidade funcional e do controle glicêmico 

após 8 semanas de treinamento. Carrier et al. (109) compararam os efeitos do treinamento 

físico aeróbio, resistido ou combinado, e demonstraram que o controle glicêmico (redução 

da hemoglobina glicada) foi melhor nos indivíduos diabéticos tipo 2 submetidos ao 

treinamento físico combinado em relação aos outros treinamentos (aeróbio ou resistido).  

Acredita-se que em pacientes hipertensos a utilização do treinamento resistido é 

um importante complemento ao treinamento aeróbio devido aos seus benefícios 

osteomusculares (110). Além disto, uma meta-análise concluiu que o treinamento físico 

resistido tem um importante papel no controle dos fatores de risco, como obesidade, 

hemoglobina glicada e PA sistólica, devendo ser indicado no manejo do diabetes e da SM 

(111). Em um estudo recente do nosso grupo, foi demonstrado o efeito positivo do 

exercício combinado em um modelo de síndrome metabólica (18 semanas de sobrecarga 

de frutose em animais SHR) e menopausa na modulação autonômica cardiovascular, e no 

estresse oxidativo e inflamação em tecido cardíaco (112). 
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 Apesar de estudos terem avaliado o efeito do treinamento físico aeróbio ou 

combinado em indivíduos ou animais hipertensos, diabéticos ou com SM em um 

determinado tempo, pouco se sabe sobre o curso temporal das adaptações induzidas por 

essas abordagens não farmacológicas. Considerando evidências citadas anteriormente, de 

que o sistema nervoso autônomo pode modular a resposta imune e, consequentemente o 

estresse oxidativo, nós hipotetizamos que o treinamento físico combinado possa atenuar 

o desenvolvimento da disfunção autonômica neste modelo, reduzindo inflamação e 

estresse oxidativo e induzindo melhora cardiometabólica. Dessa forma, no presente 

estudo avaliamos o impacto do treinamento físico combinado no curso temporal do 

desenvolvimento das complicações cardiometabólicas, na modulação autonômica 

cardiovascular e em parâmetros de inflamação e de estresse oxidativo induzidos pela 

sobrecarga de frutose em animais hipertensos.  
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2 OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto do treinamento físico 

combinado no curso temporal do desenvolvimento das disfunções cardiovasculares, 

neuro-imunes e de estresse oxidativo induzidas pela sobrecarga de frutose em ratos 

hipertensos. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 Avaliar aos efeitos do treinamento físico combinado aos 7, 15, 30 e 60 dias de 

sobrecarga de frutose em SHR em parâmetros: 

 metabólicos: peso corporal; tecido adiposo, glicemia, insulina, triglicérides 

sanguíneos e tolerância à insulina; 

 de capacidade de exercício: teste de esforço máximo e teste de carga 

máxima; 

 hemodinâmicos: pressão arterial e frequência cardíaca;  

 autonômicos cardiovasculares: variabilidade da frequência cardíaca e da 

pressão arterial sistólica;  

 metabolização de óxido nítrico: concentração de nitritos plasmáticos; 

 inflamatórios em tecido cardíaco: IL6, IL 10 e TNFα; 

 de estresse oxidativo em tecido cardíaco: lipoperoxidação, oxidação de 

proteínas, atividade das enzimas catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) 

e superóxido dismutase (SOD), atividade da NADPH oxidase, produção do 

ânion superóxido, concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2) e balanço 

redox (GSH/GSSG). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

da Universidade Nove de Julho de acordo com o protocolo número 010/2014 (Anexo 1). 

 

3.1 Amostra 

Foram utilizados para a realização dos experimentos Ratos machos 

espontaneamente hipertensos (SHR), pesando inicialmente entre 40-60 gramas (com 

aproximadamente 30 dias de vida). Os animais foram mantidos em ambiente com 

temperatura controlada, entre 22 e 25ºC, ciclo claro-escuro (12 horas) e com livre acesso 

a água e alimentação no Biotério da Universidade Nove de Julho. 

Os animais foram divididos nos seguintes grupos: 

 Grupos H: animais hipertensos acompanhados por 7, 15, 30 ou 60 dias. 

 Grupos HF: animais hipertensos submetidos à sobrecarga de frutose por 7, 15, 30 

ou 60 dias. 

 Grupos HFTC: animais hipertensos submetidos à sobrecarga de frutose e 

simultaneamente ao treinamento físico combinado por 7, 15, 30 ou 60 dias. 

 

Os grupos experimentais acima descritos foram divididos em 4 subgrupos (n=6 em 

cada grupo) que foram avaliados aos 7, 15, 30 e 60 dias de sobrecarga de frutose. Os 

animais foram eutanasiados nos tempos de avaliação (7, 15, 30 e 60 dias de protocolo) 

(Figura 01) somando um total de 12 grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sequência Experimental 

 

Avaliações cardiometabólicas, autonômicas, de 

inflamação e de estresse oxidativo 

60 dias  

 

30 dias 

 

15 dias  

 

7 dias  

 

dias de protocolo 

 

Acompanhamento (grupo H), 

sobrecarga de frutose (grupo HF )  

treinamento físico combinado (grupo HFTC) 

30 dias de vida  

 

90 dias de vida  

 

6 animais por grupo/tempo 
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3.2 Sobrecarga de Frutose 

Os grupos foram submetidos a ingestão de frutose na água de beber (D-frutose, 

100g/L) (11,15). O tratamento foi iniciado aos 30 dias de vida e seguiu até o final do 

protocolo (7, 15, 30 e 60 dias). 

 

3.3 Teste de Esforço Aeróbio e Teste de Carga Máxima  

 Antes de iniciar o protocolo treinamento físico todos os animais foram adaptados 

na esteira e na escada por 4 dias. Após o período de adaptação foi realizado o teste de 

esforço inicial e o teste de carga máxima em dias distintos. A adaptação foi realizada 

antes de todos os testes máximos. Após a realização dos testes máximos o grupo 

sedentário foi colocado algumas vezes por semana na esteira ou na base da escada para 

simular o ambiente dos grupos treinados, porém a esteira permaneceu desligada (112).  

 

3.4 Teste Esforço Máximo Aeróbio em Esteira  

 

A adaptação à esteira consistiu em 10 minutos a 0,3 km/h. O teste de esforço aeróbio 

constitui-se de um protocolo que varia a velocidade em 0,3 km/h a cada 3 minutos, até 

que a velocidade máxima suportada pelos animais seja atingida. Esta velocidade é 

determinada quando o rato não consegue mais correr ao incremento da velocidade 

estipulada.  O teste de esforço foi realizado no início, no meio e no final do protocol (35) 

 

3.5 Determinação da Carga Máxima em Escada  

 O teste de carga máxima foi realizado em uma escada adaptada para ratos com 

aproximadamente 54 degraus verticais de 0,5 cm. Durante o período de adaptação, os 

animais foram colocados nos degraus inferiores e adaptados ao ato de escalar. Nenhuma 

recompensa ou alimento foi oferecido, tampouco foram utilizados incentivos como 

estimulação elétrica para que os animais executassem o exercício. O único incentivo para 

a subida, se necessário, foi um toque da mão na base da cauda do animal. No topo da 

escada, os animais encontraram uma gaiola (20 x 20 x 20 cm) onde descansaram por 120 

segundos. Este procedimento foi repetido até que os animais subissem a escada 

voluntariamente 3 vezes consecutivas. Considerando a ergômetro-dependência das 

concentrações de lactato sanguíneo na MFEL, sendo em corrida na esteira 4,0 mmol/L 
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(113) e na natação 5,5 mmol/L (114), a determinação da concentração de lactato foi 

determinada durante o teste resistido em escada. Para determinação da carga máxima, os 

animais realizaram no máximo 8 escaladas com cargas progressivas. Na escalada inicial 

foi aplicado 75% do peso corporal do animal. Após completar o carregamento dessa carga 

com sucesso, um peso adicional de 50 gramas foi adicionado ao aparato. Esse 

procedimento foi sucessivamente repetido até que a carga alcançasse um peso que não 

permitia que o rato escalasse (115). 

 

3.6 Treinamento Físico Dinâmico Combinado 

O treinamento físico combinado teve duração de 7 dias a 60 dias e consistiu na 

realização de sessões alternadas de exercício aeróbio (esteira rolante) e resistido (escada) 

(112,116). A opção por realizar as sessões em dias alternados justifica-se pela tentativa 

de equalização do volume, e devido a estudos (108) alertarem que o treinamento 

combinado realizado no mesmo dia pode causar prejuízo no desenvolvimento da força 

muscular.  

O treinamento físico aeróbio foi de intensidade moderada (40-60% da velocidade 

máxima alcançada no teste de esforço) e realizado em esteira ergométrica com velocidade 

e carga progressiva durante 8 semanas (19,117).  

O treinamento resistido foi de intensidade leve a moderada (40-60% da carga 

máxima alcançada no teste esforço) e realizado em escada adptada, o número de escaladas 

(repetições) foi aumentado progressivamente ao longo das 8 semanas, de acordo com o 

aumento do peso fixado à cauda do animal com fita adesiva (115).  
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Quadro 1.  Resumo da prescrição do treinamento físico aeróbio dinâmico em 

esteira (à esquerda) e da prescrição do treinamento físico resistido dinâmico na escada (à 

direita). 

 

3.7 Canulação e Registro de Pressão Arterial 

Um dia após a última sessão de treinamento os ratos foram anestesiadas (i.p.) com 

cloridrato de cetamina (50mg/Kg, Ketalar a 10% ou 100mg/ml, Parke-Davis) e cloridrato 

de xilazina (12mg/Kg, Rompum a 2% ou 20mg/ml, Bayer) e colocadas em decúbito 

dorsal para que se realize uma pequena incisão na região do pescoço para implantação de 

uma cânula na artéria carótida em direção ao ventrículo esquerdo, para registro direto da 

PA e na veia jugular para administração das drogas. Após a correta e firme implantação 

das cânulas na artéria carótida e veia jugular, as extremidades mais calibrosas das cânulas 

foram passadas subcutaneamente, exteriorizadas no dorso da região cervical e fixadas 

com fio de algodão na pele. As cânulas foram confeccionadas com tubos de Policloreto 

de Vinila (Abbott) equivalente ao polietileno PE10 e PE50. Estes foram soldados por 

aquecimento e logo após, as cânulas foram preenchidas com solução fisiológica e 

mantidas ocluídas com pinos de aço inoxidável (19,55,118). 

No dia seguinte à canulação, com o animal acordado, a cânula arterial foi 

conectada a uma extensão de 20 cm (PE-50), permitindo livre movimentação do animal 

pela caixa, durante todo o período do experimento. Esta extensão foi conectada a um 

transdutor eletromagnético (Blood Pressure XDCR, Kent© Scientific, Litchfield, CT, 

EUA) que, por sua vez, esteve conectado a um pré-amplificador (STEMTECH BPMT-2, 

Quintron Instrument© Inc, Milwaukee, EUA). Sinais de PA foram gravados durante um 

período de 30 minutos em um microcomputador equipado com um sistema de aquisição 

de dados (WINDAQ, 2Kz, DATAQ Instruments, Akron, OH, EUA), permitindo análise 
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dos pulsos de pressão, batimento-a-batimento, com uma frequência de amostragem de 

2000 Hz por canal, para estudo dos valores de PA sistólica (PAS), PA diastólica (PAD), 

PA média (PAM) e FC. Os valores de FC foram derivados do sinal pulsátil da PA. 

 

3.8 Avaliação da Modulação Autonômica Cardiovascular  

Um dia após a canulação foi realizada a análise da variabilidade da frequência 

cardíaca e da pressão arterial sistólica no domínio da frequência, as séries temporais foram 

armazenadas em forma de texto para posterior análise pelo programa Cardioseries 2.4 

utilizando-se da transformada rápida de Fourier (FFT) para decomposição dos sinais de 

onda em espectros de potência. O sinal sofreu interpolação de 10Hz e os espectros foram 

gerados a partir de trechos contendo 512 pontos com sobreposição de 50%. Os resultados 

apresentados são referentes à média de todos os trechos presentes em 30min de registro. 

As potencias para as bandas de muito baixa frequência (VLF) foram definidas como 

inferiores a 0,20 Hz, as de baixa frequência (LF), representando a modulação simpática, 

foi fixada entre 0,20-0,75 Hz e alta frequência (HF), correspondente com modulação 

parassimpática, em 0,75-4,0 Hz. Cada uma foi calculada pela integração da potência nas 

bandas de interesse e apresentadas como valores absoluto (119). A sensibilidade 

barorreflexa espontânea foi obtida pelo índice α (importante para avaliar o mecanismo de 

regulação da pressão a curto prazo) metodologia que analisa a correlação temporal e linear 

entre o intervalo de pulso e a variabilidade da PAS (120,121) 

 

3.9 Determinação das Concentrações Sanguíneas da Glicose e Triglicerídeos 

Ao final do protocolo determinado para cada grupo, os animais foram submetidos 

a jejum de 4 horas e, após foi retirada uma gota de sangue da cauda para análise da glicose 

pelo glicosímetro (Accucheck, Roche). As concentrações sanguíneas de triglicerídeos 

foram determinadas após 4 horas de jejum através de uma gota de sangue obtida de um 

pequeno corte na cauda do animal com o uso do aparelho ACCUTREND da Roche. 

 

3.10 Teste de Tolerância à Insulina 

No dia seguinte das avaliações hemodinâmicas os animais foram submetidos à 

jejum de 2 horas, foram anestesiados com pentobarbital sódico (40 mg/kg), e receberam 

uma injeção endovenosa de insulina (0,75 U/kg peso corporal). A glicose plasmática foi 
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medida a partir de amostras de sangue obtidas da veia caudal utilizando-se de um 

glicosímetro (Accucheck, Roche) nos tempos 0, 4, 8, 12 e 16 min após a injeção de 

insulina. Os valores de glicemia dos minutos 4 a 16 foram usados para calcular a constante 

de queda da glicose plasmática (Kitt) de acordo com a descrição de Bonora et al. (122). 

 

3.11 Eutanásia dos Animais e Peso dos Tecidos 

 No dia seguinte ao término das avaliações metabólicas, os animais de todos os 

grupos foram eutanasiados por decapitação e o coração e sangue (plasma) foram retirados 

e congelados para avaliações bioquímicas. Foi realizada a pesagem do coração, tecido 

adiposo branco, tecido adiposo marrom, sóleo e extensor longo do hallux. 

 

3.12 Insulina Plasmática 

 Após 4h de jejum, os animais foram eutanasiados por decapitação e o sangue 

coletado, separado o plasma para avaliação da concentração de insulina mensurada por 

teste imunoenzimático de Elisa (123), utilizando o Kit comercial (EZRMI-13K/ 

Rat/Mouse Insulin, Merck Millipore, USA). A sensibilidade do ensaio foi de 0,2 ng/ml.  

 

3.13 Mediadores Inflamatórios 

 As dosagens de citocinas foram realizadas no tecido cardíaco (TNFα, IL-6  e IL-

10). As proteínas do tecido cardíaco (100 mg) foram extraídas com o tampão Tris base 

(100mM, pH 7,5; EDTA 10mM; fluoreto de sódio 100mM; pirofosfato de sódio 100mM; 

ortovanadato de sódio 10mM; aprotinina 10µg/mL, leupeptina 1µg/mL, PMSF 2mM) e 

foram incubadas com Triton X-100 - 10% por 30 minutos em gelo. Imediatamente, a 

amostra foi centrifugada a 13.000 rpm, 4°C, durante 20 minutos, e os sobrenadantes 

submetidos à quantificação proteica pelo método de Lowry (124), que utiliza como 

padrão uma solução de albumina bovina na concentração de 1mg/mL, a absorbância foi 

determinada a 625nm. 

 A expressão das citocinas foi realizada por ELISA (Enzyme Linked Immuno 

Sorbent Assay) nas amostras do extrato de proteínas extraído do tecido cardíaco, 

incubadas com Kits Duo-set disponíveis para IL-6, IL-10 e TNF (RD Systems Inc., 

Minneapolis, MN, EUA) e incubou-se a placa, de um dia para o outro a 4°C com o 

anticorpo primário (captura 100µL/poço). Após esse período, a placa foi lavada três vezes 
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com o tampão de lavagem (PBS contendo 0,05% Tween 20 - Sigma Chemical Co, EUA) 

e incubada com o tampão de experimento que contém PBS e BSA por 1 hora. Após nova 

lavagem, foram adicionadas as amostras/ou padrão (curva) e incubou-se por mais 2 horas. 

Ao final desse período foram adicionados os anticorpos secundários biotinilados 

(100µL/poço) e incubados por mais 2 horas. A placa foi novamente lavada, e adicionada 

100µL/poço de estreptovidina conjugada com HRP (Horseradish Peroxidase). A placa foi 

coberta e protegida da luz e incubada por mais 20 minutos. Em sequência, a placa foi 

novamente lavada e incubada por mais 30 minutos com 100µL/poço de TMB 

(tetramethylbenzidine - Calbiochem,USA) e novamente protegida da luz. A reação 

colorimétrica foi parada com H2SO4 (2N) e a densidade óptica foi determinada a 450nm. 

A sensibilidade do ensaio foi de 15 pg/ml.  

 

3.14 Estresse Oxidativo e Enzimas Antioxidantes 

Na presente tese foi avaliado o estresse oxidativo no coração, por técnicas que se 

baseiam na avaliação de produtos de oxidação de biomoléculas (lipoperoxidação: QL 

iniciada por tert butil e oxidação de proteína: técnica das carbonilas), pelo potencial de 

oxidação/redução (razão glutationa oxidada/glutationa reduzida e capacidade antioxidante 

total), e pela avaliação de promotores (produção de espécies reativas de oxigênio: ânion 

superóxido, peróxido de hidrogênio e NADPH oxidase) ou inibidores (antioxidantes 

enzimáticos: CAT, SOD e GPx) de dano. Desta forma, objetivamos por meio de diferentes 

técnicas avaliar de forma mais ampla (44) o estresse oxidativo nos grupos avaliados. 

 

 

3.14.1 Preparação do Tecido 

  O tecido cardíaco foi homogeneizado durante 30 segundos em um homogeneizador 

Ultra-Turrax, com buffer fosfato 30 mM com KCl 120 mM e fluoreto de fenil metil 

sulfonila (PMSF), na concentração de 100 mmol/L em isopropanol e na quantidade de 

10L/mL de KCl adicionado. Em seguida, os homogeneizados foram centrifugados por 

10 minutos a 3000rpm, em centrífuga refrigerada entre 0 e 4°C, e o sobrenadante foi 

congelado em freezer a -70°C para as dosagens (125).  

 

3.14.2 Dosagem de Proteínas  
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 As proteínas em tecido cardíaco foram quantificadas pelo método descrito por 

Lowry e colaboradores, que utiliza como padrão uma solução de albumina bovina na 

concentração de 1mg/mL (124).  

 

3.14.3 Lipoperoxidação  

 Quimiluminescência iniciada por t-BOOH (QL) - O método consisti em adicionar 

um hidroperóxido orgânico de origem sintética (o hidroperóxido de tert-butil – t-BOOH) ao 

homogeneizado de tecido, avaliando-se a capacidade de resposta produzida pela amostra. A 

quimiluminescência foi medida em um contador beta (TriCrab 2800TR, PerkinElmer) com 

o circuito de coincidência desconectado e utilizando o canal de trítio. As determinações 

foram realizadas em câmara escura, em frascos de vidro mantidos na penumbra para evitar 

a fosforescência ativada pela luz fluorescente. O meio de reação no qual foi realizado o 

ensaio consiste em 890 ul de uma solução tampão de fosfatos 30 mmol/L, contendo KCl 120 

mmol/L (pH 7,4), à qual foi adicionado 100ul de homogeneizado cardíaco. Após esse 

momento, foi realizada uma leitura inicial, considerada como a emissão basal de luz pelo 

homogeneizado. O hidroperóxido de tert-butila foi usado na concentração de 400 mmol/L, 

dos quais foram adicionados 10 μL no meio de reação para obter-se uma concentração final 

de 3 mmol/L. Foi medida a emissão de luz e desta foi descontada a emissão basal do 

homogeneizado para fins de cálculo (126). 

 

3.14.4 Oxidação de Proteínas (Carbonilas)  

O ensaio para detecção das carbonilas é uma das técnicas utilizadas para a 

determinação de proteínas modificadas oxidativamente (127). A técnica se baseia na 

reação das proteínas oxidadas do homogeneizado cardíaco com 2,4 dinitro fenil hidrazina 

(DNPH) em meio ácido, seguido de sucessivas lavagens com ácidos e solventes orgânicos 

e incubação final com guanidina. Desta forma, a absorbância das carbonilas foi medida 

em um espectrofotômetro a 360nm, num meio de reação contendo os seguintes reagentes: 

guanidina (6M) em ácido clorídrico (HCl) (2,5M) pH= 2,5; 2,4 DNPH em HCl (2,5M); 

ácido tricloroacético (TCA) 20%; TCA 10%; etanol - acetato de etila 1:1 (V/V).  

 

3.14.5 NADPH oxidase 

 A atividade da enzima NADPH oxidase foi determinada em homogeneizado de 

coração e foi avaliada pela a produção de superóxido determinado por meio de ELISA. 

Para realização do ensaio foi utilizado buffer fosfato 50mM contendo EDTA 2mM e 
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sucrose 150mM, NADPH 1,3mM e 10 µl de amostra de tecido cardíaco. A produção de 

superóxido foi expressa em µmoles/mg de proteína (128). 

 

3.14.6 Ânion Superóxido 

 O ânion superóxido foi determinado no homogeneizado pela taxa de oxidação da 

adrenalina lido em espectrofotômetro a 480 nm, conforme descrito por McCord e 

Fridovich (129). 

 

3.14.7 Peróxido De Hidrogênio 

O peróxido de hidrogênio foi mensurado por meio da oxidação de vermelho de 

fenol mediada pela peroxidase rabanete (HRP), levando à formação de um composto 

mensurável a 630nm. Foi realizado uma curva com H₂Odestilada, H₂O₂ 250µM, Solução 

de Peroxidase de Rabanete (PRS) composto de Buffer Dextrose, Vermelho de Fenol 

(Sigma-Aldrich Corporation) e Peroxidase de Rabanete tipo II (Sigma-Aldrich 

Corporation), e Hidróxido de Sódio (NaOH) (FMaia Gold). Foi adicionado a Placa de 

Elisa 70µl de homogeneizado juntamente com 180µl PRS e incubadas por 25 min a 

temperatura ambiente. Após este período foi adicionado 5µl de NaOH e leitura realizada 

em equipamento leitor de placa de Elisa (Robonik, India) (130).  

 

3.14.8 Catalase (CAT) 

A taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio é diretamente proporcional à 

atividade da CAT. Desta forma, o consumo de H2O2 pode ser utilizado como uma medida 

de atividade da enzima CAT. O ensaio consiste em medir a diminuição da absorbância a 

240nm, comprimento de onda onde há a maior absorção pelo peróxido de hidrogênio, 

utilizando-se cubetas de quartzo. Para a realização das medidas foi usada uma solução 

tampão constituída de fosfatos a 50 mmol/L em pH 7,4. Foram adicionados 970 l deste 

tampão e 20 l de amostra de tecido na cubeta do espectrofotômetro, sendo esta mistura 

descontada contra um branco de tampão fosfato. A seguir foram adicionados 10 l de 

peróxido de hidrogênio (0,3 mol/L) e foi monitorada a diminuição da absorbância no 

espectrofotômetro (131). 
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3.14.9 Superóxido Dismutase (SOD) 

 A técnica utilizada foi baseada na inibição da reação do radical superóxido com 

o pirogalol. Uma vez que não se consegue determinar a concentração da enzima nem sua 

atividade em termos de substrato consumido por unidade de tempo, se utiliza a 

quantificação em unidades relativas. Uma unidade de SOD é definida como a quantidade 

de enzima que inibe em 50% a velocidade de oxidação do detector. A oxidação do 

pirogalol leva à formação de um produto colorido, detectado espectrofotometricamente a 

420 nm durante 2 minutos. A atividade da SOD foi determinada medindo-se a velocidade 

de formação do pirogalol oxidado. No meio de reação, foram utilizados 5 l de 

homogeneizado, 973 l de tampão Tris-Fosfato a 50 mmol/L (pH 8,2), 8 l de pirogalol 

a 24 mmol/L, 4 l de CAT a 30 mol/L. Esta curva obtida foi utilizada como branco. Foi 

realizado uma curva padrão utilizando três concentrações distintas de SOD (0,25U, 0,5U 

e 1U), através da qual foi obtida a equação da reta para realização dos cálculos (132) 

 

3.14.9.1 Glutationa Peroxidase (GPx) 

 Como a GPx catalisa a reação de hidroperóxidos com glutationa reduzida (GSH) 

para formar glutationa oxidada (GSSG) e o produto da redução do hidroperóxido, a 

atividade da enzima pode ser determinada medindo-se o consumo de NADPH na reação 

de redução acoplada à reação da GPx. A atividade da GPx foi medida em um 

espectrofotômetro, sendo monitorada a diminuição de absorbância do NADPH a 340 nm. 

Na cubeta do espectrofotômetro, foram adicionados 540 l de tampão, 50 l do 

homogeneizado (amostra), 10 L de GR , 300 l de NADPH,  50 l de GSH e 50 L de 

hidroperóxido de tert-butila, a diminuição da absorbância devida ao consumo de NADPH 

foi monitorada por 20 segundos (133).   

3.14.10  Balanço redox da glutationa: Razão GSH/GSSG  

  Foi adicionado à amostra de tecido o ácido perclórico (2N), depois colocado em 

tubo de 2 l, homogeneizada e centrifugada. Glutationa Oxidada:  foi separado 100 l do 

sobrenadante, e foi adicionado 20 l de NEM a amostra foi neutralizada com MOPS 0,3 

MKOH 2M, pH=7,4. Após uma hora, uma alíquota de 25 l foi extraída e serão 

adicionados 175 l H20, 700 l NADPH (10mM), 100 l DTNB (ácido 

ditionitrobenzóico, 6mM), zera o espectro e glutationa redutase (10U/ml) foi adicionada. 

A leitura da reação foi realizada em espectrofotômetro 412 nm. Glutationa Total: A 

glutationa total mede a reação de óxido redução entre GSH e GSSG. Separa-se 150 l do 
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sobrenadante, amostra foi neutralizada com MOPS 0,3 MKOH 2M, pH=7,4. Após uma 

hora, uma alíquota de 25 l foi extraída e foram adicionados 175 l H20, 700 l NADPH 

(10mM), 100 l DTNB (ácido ditionitrobenzóico, 6mM), zera o espectro e glutationa 

redutase (10U/ml) foi adicionada. A leitura da reação foi realizada em espectrofotômetro 

412 nm. A GSH foi calculada a partir da subtração da glutationa total pela GSSG, e em 

seguida a razão GSH/GSSG no tecido cardíaco (128,134). 

 

3.14.11Nitritos Plasmáticos 

 

Os níveis de nitritos foram medidos pela reação das amostras de plasma com o 

reagente de Griess em microplacas (96 poços) em aparelho leitor de ELISA. Na placa, 50 

l de reagente de Griess foram adicionados em alíquotas de 50 l de plasma em 

temperatura ambiente. O total de nitrito tecidual foi estimado a partir de uma curva padrão 

de absorbância em 592 nm (135).  

 

3.15 Análise Estatística  

Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão. Foi utilizado o 

software Graphpad Prisma versão 6.1® para a análise dos dados. O teste de análise de 

variância (ANOVA) de 2 vias foi devidamente aplicado para análise dos dados, seguido 

do post hoc de Student Newman Keuls. Para comparação do teste de esforço máximo do 

grupo HFTC, nos tempos 7, 15, 30 e 60 foi realizado o teste ANOVA one way, e quando 

comparamos os grupos H60 vs. HFTC60 na mesma variável, foi realizado o Test t não 

pareado. Valores de p<0,05 foram considerados significantes 
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 RESULTADOS  

 

3.16 Peso Corporal e dos Tecidos 

No início do protocolo (30 dias de vida), os grupos (H, HF e HFTC) apresentavam 

peso corporal semelhante (H: 414; HF: 434; HFTC: 422 g).  

Todos os grupos (H, HF e HFTC) apresentaram aumento de peso corporal ao longo 

do protocolo (15 dias vs. 7 dias; 30 dias vs. 7 e 15 dias e 60 dias de protocolo vs. 7, 15 e 

30 dias).  Somado a isso, em 7 e 15 dias de protocolo o grupo HF apresentou maior peso 

corporal em relação ao grupo H, o que foi observado somente aos 15 dias no grupo HFTC. 

O grupo HFTC apresentou menor peso corporal em relação ao grupo HF em 7 dias de 

protocolo (Tabela 1; Figura 2).  

Todos os grupos (H, HF e HFTC) apresentaram aumento de tecido adiposo branco 

retroperitoneal ao longo do protocolo (30 dias vs. 7 e 15 dias e 60 dias de protocolo vs. 

7, 15 e 30 dias). Além disso, a sobrecarga de frutose (grupo HF) induziu aumento do 

tecido adiposo em 60 dias em relação ao grupo H. O treinamento físico combinado foi 

eficaz em reduzir o peso do tecido adiposo em 60 dias dos animais submetidos à 

sobrecarga de frutose (HFTC vs. HF) (Tabela 1; Figura 2). 

Os grupos H em 30 dias, e HFTC em 60 dias apresentaram aumento do tecido 

adiposo marrom em relação aos seus respectivos grupos de 7 dias, o que não foi observado 

no grupo HF.  Adicionalmente, o grupo H em 60 dias teve maior peso de tecido adiposo 

marrom em relação aos grupos H em 7 e em 15 dias (Tabela 1).  

Todos os grupos (H, HF e HFTC) apresentaram aumento do sóleo (15dias vs. 7; 30 

dias vs. 7 e 15 dias; 60 dias vs. 7, 15 e 30 dias). O grupo HF apresentou menor peso do 

músculo sóleo em relação ao grupo H aos 60 dias de protocolo, o que não foi observado 

no grupo HFTC (Tabela 1). 

Todos os grupos (H, HF e HFTC) apresentaram aumento do ELH (15dias vs. 7; 30 

dias vs. 7 e 15 dias; 60 dias vs. 7, 15 e 30 dias). O peso do ELH foi maior no grupo HFTC 

em relação ao grupo HF em 60 dias de protocolo (Tabela 1). 

 Todos os grupos (H, HF e HFTC) apresentaram aumento do peso do ventrículo 

esquerdo (30 dias vs. 7 e 15 dias e 60 dias vs. 7, 15 e 30 dias). Além disso, o grupo HFTC 

apresentou aumento adicional em 60 dias quando comparado aos grupos H e HF (Tabela 

1).  
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Tabela 1: Peso corporal e de tecidos  dos grupos hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF)  

e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 

30 e 60 dias. 

                   Dias 

   Variável 
7 15 30 60 

Peso Corporal (g)     

H 71,54,5 94,14,3* 176,11,6† 259,65,6‡ 

HF 95,72,9§ 115,53,6*§ 172,58,2† 258,94,8‡ 

HFTC 77,65,9# 117,76,8*§ 167,09,6† 264,25,0‡ 

     

Tecido Adiposo Branco (g)     

H 0,060,02 0,120,03 0,650,07† 1,610,11‡ 

HF 0,110,06 0,240,02 0,640,19† 1,910,10‡§ 

HFTC 0,140,01 0,260,02 0,520,13† 1,420,13‡# 

     

Tecido Adiposo Marrom 

(g) 
    

H 0,1400,01 0,1800,01 0,2190,01* 0,2690,04† 

HF 0,1780,01 0,2000,01 0,1620,02 0,2410,01& 

HFTC 0,1580,01 0,2120,01 0,2110,01 0,2700,02* 

     

Ventrículo Esquerdo (g)     

H 0,1940,01 0,2800,02* 0,4480,01† 0,6370,01‡ 

HF 0,2140,01 0,2350,02* 0,4480,01† 0,6820,02‡ 

HFTC 0,1970,03 0,3310,01* 0,4280,02† 0,7650,01‡§# 

     

Sóleo (g)     

H 0,0300,002 0,0500,003* 0,0810,002† 0,1110,003‡ 

HF 0,0330,003 0,0500,002* 0,0730,004† 0,0940,006‡§ 

HFTC 0,0310,002 0,0470,003* 0,0830,007† 0,1040,004‡ 

     

ELH (g)     

H 0,0330,002 0,0510,004* 0,0840,002† 0,1140,002‡ 

HF 0,0350,003 0,0520,003* 0,0800,002† 0,1080,002‡ 

HFTC 0,0320,002 0,0580,002* 0,0800,005† 0,1180,004‡# 

 

Valores representam média  erro padrão da média. ELH: Extensor Longo do Hálux. * 

p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; & p< 0,05 vs. 30 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 

7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. 

grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 
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Figura 2: Peso corporal e de tecidos dos grupos hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF) 

e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 

30 e 60 dias.  * p* p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; & p< 0,05 vs. 30 dias no mesmo 

grupo; † p< 0,05 vs. 7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo 

grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17 Avaliações Metabólicas 

O curso temporal do perfil metabólico dos grupos estudados pode ser observado na 

Tabela 2 e na Figura 2. 
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O grupo HF apresentou aumento de triglicérides quando comparado ao grupo H em 

30 e 60 dias protocolo. Já o grupo HFTC apresentou maiores valores de triglicérides 

sanguíneos em 30 dias de protocolo em relação ao grupo H. Contudo, ao término do 

protocolo (60 dias) os valores de triglicérides foram menores no grupo HFTC quando 

comparado ao grupo HF e em relação aos seus valores iniciais (7,15 e 30 dias de 

protocolo) (Tabela 2; Figura 3). 

Os grupos HFe HFTC apresentaram aumento da glicemia em 15 dias de protocolo 

quando comparados ao grupo H no mesmo tempo. Os valores de glicemia foram menores 

no grupo HFTC em 60 dias vs. 15 dias de protocolo, o que não foi observado no grupo 

HF (Tabela 2; Figura 3). 

Com relação à insulina, o grupo HF apresentou um aumento em 30 dias com 

relação a 7 dias. Houve aumento da insulina plasmática em 30 e 60 dias no grupo HF em 

relação ao grupo H nos mesmos tempos. O grupo HFTC apresentou redução da insulina 

em 30 dias em relação ao grupo HF no mesmo tempo, e não houve diferença na 

concentração de insulina plasmática entre os grupos H e HFTC em 60 dias de protocolo 

(Tabela 2; Figura 3). 

O grupo hipertenso tratado com frutose (HF) apresentou redução da sensibilidade 

à insulina ao final do protocolo (60 dias vs. 7, 15 e 30 dias no mesmo grupo). 

Adicionalmente, esse grupo apresentou resistência à insulina em relação ao grupo 

hipertenso (H) em 60 dias de protocolo. O treinamento combinado melhorou a 

sensibilidade à insulina, aumentando os valores de Kitt do grupo HFTC em 60 dias 

quando comparado ao grupo HF no mesmo tempo (Tabela 2; Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Triglicerídeos sanguíneos, glicemia, insulina plasmática e teste de tolerância à 

insulina nos grupos hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF)  e 

hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 

30 e 60 dias. 

                   Dias 7 15 30 60 
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   Variáveis 

Triglicerídeos (mg/dl)     

H 1176 1172 1086 1065  

HF 14010  14411  1405§ 1397 § 

HFTC 1483  1468  1478§ 1078‡# 

     

Glicemia (mg/dl)     

H 1033 976  952 992  

HF 1065  1112§  1083 1053 

HFTC 1112  1171§  1072 963¥ 

     

Insulina (ng/ml)     

H 1,42 0.13 1,660,24  1,590,29 1,44 0,06 

HF 1,55 0,23 2,24 0,37 2,500,22*§ 2,36 0,15§ 

HFTC 1,82 0,08 1,95 0,04 1,540,17# 1,81 0,08 

     

ITT (%/min)     

H 4,720,2  4,620,3  4,190,2 3,960,1 

HF 5,01 0,3 5,080,2 4,320,2 3,150,2‡§ 

HFTC 5,230,27 5,210,33  4,580,35 4,320,24#  
 

Valores representam média  erro padrão da média. ITT: Teste de tolerânciaà insulina. * 

p<0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; ¥ p< 0,05 vs. 15 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 

7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. 

grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 
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Figura 3: Triglicerídeos, glicose e insulina sanguíneas e constante de decaimento da 

glicose (Kitt) dos grupos hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF) e 

hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 

30 e 60 dias.  * p<0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; ¥ p< 0,05 vs. 15 dias no mesmo grupo; 

† p< 0,05 vs. 7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; 

§ p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 

 

3.18 Capacidade física 

O consumo de frutose (grupo HF) induziu redução do desempenho no teste de 

esforço em esteira, tanto avaliado pelo tempo quanto pela velocidade de teste, ao final do 

protocolo (60 dias) em relação aos seus resultados nos tempos iniciais de protocolo (60 

vs. 7, 15 e 30 dias no mesmo grupo) bem como quando comparado ao grupo hipertenso 

(H) no mesmo tempo. O treinamento combinado melhorou os resultados no teste de 

esforço, aumentando a velocidade máxima atingida em 30 dias quando comparado aos 

grupos H e HF, e em 60 dias quando comparado ao grupo HF. O tempo de teste foi maior 

no grupo HFTC em 30 e 60 dias em relação ao grupo HF (Tabela 3; Figura 4).  
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Tabela 3: Tempo e velocidade máxima alcançados no teste de esforço (TE) dos grupos 

hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF)  e hipertenso+frutose+treinamento físico 

combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias.  

                      Dias 

   Variável 7 15 30 60 

Tempo de TE (min)     

H 18,950,5  18,750,8  17,800,6 17,081,1  

HF 18,170,9  19,210,8  18,590,1 10,590,9‡§ 

HFTC 20,560,8  20,140,5  21,730,3# 19,741,1# 

     

Velocidade máx. no TE (Km/h)     

H 1,80,04 1,80,08 1,80,06 1,80,1 

HF 1,80,09 1,80,08 1,80,09 1,20,09‡§ 

HFTC 2,10,08 2,10,04 2,40,02§# 2,10,11# 

Valores representam média  erro padrão da média. ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo 

grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 

 

Figura 4: Velocidade máxima atingida no teste de esforço em esteira dos grupos 

hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF) e hipertenso+frutose+treinamento físico 

combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias. ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias 

no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no 

mesmo tempo. 
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No teste de carga máxima em escada, o grupo HTFC apresentou aumento de carga 

máxima nos tempos de 15 e 30 dias quando comparado ao tempo de 7 dias (7 dias: 

114,1±12,4 vs.  15 dias: 247,4±15,6 e 30 dias: 273,5±10,4 g). Ao final do protocolo (60 

dias: 499,430,4 g)  houve um aumento da carga máxima em relação a 7, 15, e 30 dias 

no mesmo grupo (Figura 4). Adicionalmente, o grupo de treinamento físico combinado 

apresentou aumento da carga máxima ao final do protocolo quando comparado ao grupo 

hipertenso (HFCT60 dias: 499,4±30,4 vs. H60 dias: 260,3±7,6g) como demonstrado na 

Figura 6. 

 

Figura 5: Carga máxima no teste de esforço resistido em escada do grupo 

hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 

30 e 60 dias. * p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo 

grupo. 

 

Figura 6: Carga máxima no teste de esforço resistido em escada dos grupos hipertenso 

(H) e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) em 60 dias de protocolo. 

§ p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo. 
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3.19 Pressão Arterial e Frequência Cardíaca 

As avaliações hemodinâmicas sistêmicas, PAD, PAS, PAM e FC em repouso, 

podem ser observadas na Tabela 4 e Figura 7. 

Os grupos H, HF e HFTC apresentaram aumento na PAD, PAS e PAM ao final do 

protocolo em relação aos seus valores nos demais tempos avaliados (60 vs. 7, 15 e 30 dias 

no mesmo grupo; exceto para a PAD do grupo HFTC que foi diferente somente em 

relação a 7 e 15 dias). Adicionalmente, o mesmo comportamento de aumento da PA foi 

observado nos grupos HF em 30 dias quando comparado a 7 e 15 dias de protocolo. Já o 

grupo hipertenso (H) apresentou um aumento na  PAS, PAD e PAM em 30 dias vs. 7 dias. 

O grupo HFTC apresentou um aumento na PAD e PAM em 30 dias vs. 7 e dias e na PAS 

em 30 dias vs. 7 e 15 dias (Tabela 4; Figura 7).   

 Em 30 dias, houve aumento da PAD e PAM no grupo HF em relação ao grupo H, 

O grupo HFTC reduziu esses valores em relação ao grupo HF em 30 dias. Em 60 dias, o 

grupo HF apresentou aumento na PAS, PAD e PAM em relação ao grupo hipertenso (H) 

nos mesmo tempo. A PAM foi maior no grupo HFTC em relação ao grupo H, no entanto, 

o treinamento físico combinado (HFTC) foi capaz de reduzir a PAM e PAD em 60 dias 

em relação ao grupo hipertenso+frutose (HF). Não houve diferença entre os grupos HFCT 

e H para PAS em 60 dias de protocolo (Tabela 4; Figura 7).   

Os grupos hipertenso (H) e hipertenso+frutose (HF) apresentaram redução da FC 

em 15, 30 e 60 dias em relação ao início do protocolo (7 dias no mesmo grupo).  O 

hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) apresentou redução da FC em 

30 e 60 dias quando comparado aos valores iniciais (7 dias). Não foi observada diferença 

significante na FC entre os grupos (Tabela 4; Figura 8). 
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Tabela 4: Pressão arterial e frequência cardíaca em repouso dos grupos hipertenso (H), 

hipertenso+frutose (HF)  e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no 

curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias.  

                   Dias 

   Variáveis 7 15 30 60 

PAS (mmHg)     

H 144,53,1  157,22,0 165,74,5* 192,04,3‡  

HF 144,63,5  150,91,7  175,53,7† 211,06,4‡§ 

HFTC 138,94,7  142,85,7  165,12,1† 199,94,4‡  

     

PAD (mmHg)     

H 103,42,9  109,51,7 118,73,1* 1414,1‡  

HF 101,93,0  107,43,3 132,13,9†§ 158,94,2‡§  

HFTC 99,52,5  110,01,1  118,93,7*# 137,17,1‡#  

     

PAM (mmHg)     

H 124,81,7  134,71,7  141,43,4* 165,33,2‡  

HF 123,42,7  128,72,9 153,13,5† 184,33,5 ‡§ 

HFTC 119,13,2  126,28,1  142,28,2* 166,75,8‡#  

     

FC (bpm)     

H 426,813,5  381,07,6 * 351,67,1* 352,39,7*  

HF 450,310,8  389,710,9*  371,04,2* 376,315,7*  

HFTC 452,617,7  406,48,1  379,08,2* 376,65,8*  
 

Valores representam média  erro padrão da média. PAD- pressão arterial diastólica, 

PAS- pressão arterial sistólica, PAM- pressão arterial média, FC- frequência cardíaca. * 

p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 

vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 

vs. grupo HF no mesmo tempo. 
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Figura 7: Pressão arterial sistólica e diastólica em repouso dos grupos hipertenso (H), 

hipertenso+frutose (HF) e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no 

curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias. * p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 

7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. 

grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 

 

 

Figura 8: Frequência cardíaca em repouso dos grupos hipertenso (H), hipertenso+frutose 

(HF) e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 

7, 15, 30 e 60 dias. * p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo. 

 

3.20 Modulação Autonômica Cardiovascular 
As avaliações da modulação autonômica cardíaca no domínio do tempo e da 

frequência são apresentadas na Tabela 5 e na Figura 9. 

Na variância do intervalo de pulso (VAR-IP) os grupos H e HFTC aumentaram 

esse parâmetro em 30 dias em relação a 7 dias e também em 60 dias em relação a 7, 15 e 

30 dias de protocolo. Já o grupo HF teve aumento da VAR- IP em 15 e 30 dias em relação 

a 7 dias e também em 60 dias em relação a 7 e 15 dias. Quando avaliada as diferenças 

entre grupos, houve uma diminuição no grupo HF da VAR-IP em 7 dias e 60 dias quando 



47 

 

 

comparado com o grupo H, o que não foi observado no grupo HFTC em relação ao H em 

7 dias. O grupo HFTC aumentou a VAR-IP em 7, 15, 30 e 60 dias em relação ao grupo 

HF e em relação ao grupo H em 60 dias. (Figura 9) 

Com relação ao RMSSD houve um aumento no grupo H em 60 dias em relação a 

7, 15 e 30 dias de protocolo. Os grupos HF e HFTC apresentaram aumento do RMSSD 

em 15 e 30 e 60 dias em relação a 7 dias de protocolo. O grupo HF aumentou esses valores 

em 7 dias e 60 dias em relação ao grupo H. Houve um aumento do RMSSD no grupo 

HFTC em relação ao grupo HF em todos os tempos avaliados e em 15 e 30 dias em relação 

ao grupo H (Figura 9). 

Com relação à banda de alta frequência (AF) do intervalo de pulso (IP), o grupo 

HFTC apresentou aumento dessa variável em 15 dias em relação a 7 dias de protocolo. 

Não houve diferença entre os grupos H, HF e HFTC para AF do IP (Tabela 5). 

Os grupos H e HFTC aumentaram a banda de baixa frequência (BF) do IP em 30 

dias em relação 7 dias e em 60 dias em relação a 7 e 15 dias de protocolo. O grupo HF 

apresentou aumento do BF do IP em 15, 30 e 60 dias em relação a 7 dias. Não houve 

diferença entre os grupos H, HF e HFTC para o LF do IP (Tabela 5). 

O grupo HF apresentou um aumento da variância da pressão arterial sistólica (VAR 

PAS) em 30 dias em relação à 7 dias de protocolo e ao final do protocolo (HF 60 dias) 

vs. 7 e 15 dias de protocolo, o que não foi observado no grupo H. O grupo HFTC 

apresentou um aumento da  VAR PAS em 60 dias em relação a 7 dias de protocolo. Com 

relação a diferença entre os grupos, o grupo HF aumentou a VAR-PAS quando 

comparado ao grupo H em 60 dias de protocolo (Tabela 5 e Figura 9). 

Na banda de baixa frequência da pressão arterial sistólica (BF PAS) não houve 

diferença entre os tempos e os grupos (Tabela 5 e Figura 9). 

Na sensibilidade espontânea o grupo HF apresentou um aumento em relação ao 

grupo H em 7 e 60 dias. O grupo HFTC reduziu esse parâmetro em 30 e 60 dias em 

relação ao grupo HF (Tabela 5 e Figura 9). 
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Tabela 5: Variabilidade da frequência cardíaca e da pressão arterial dos grupos hipertenso 

(H), hipertenso+frutose (HF)  e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) 

no curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias. 

                   Dias 

   Variáveis 
7 15 30 60 

 Variância IP (ms2)     

H 231,46 29,152,09  39,944,16* 59,703,43 ‡ 

HF 10,501,27§  22,523,35  32,673,43 40,816,12 †§ 

HFTC 26,822,10#  39,391,31#  50,542,90*# 70,385,91‡ 

RMSSD (ms)     

H 4,540,35  4,330,22  4,270,39 5,780,33‡ 

HF 3,170,18§ 4,690,19  4,500,34 4,510,30§ 

HFTC 4,420,23#  5,710,28#  6,240,28*§# 6,320,26*# 

AF abs (ms2)     

H 3,950,68 5,120,45 5,120,46 6,150,97 

HF 3,140,47 5,660,45 5,390,66 4,190,52 

HFTC 3,130,64 7,180,52* 6,290,60 5,400,55 

BF abs (ms2)     

H 0,270,03  0,600,12  0,840,12 1,240,12†  

HF 0,480,09 1,000,07*  1,140,15* 1,370,17*  

HFTC 0,260,06  0,660,12 0,920,12 1,190,12† 

Var-PAS (mmHg2)     

H 24,02,3,41 33,464,45  45,924,22 38,914,15 

HF 25,843,68  31,374,38  51,096,02* 65,674,08 †§ 

HFTC 30,364,65  36,396,04 46,104,84 56,006,83*  

BF-PAS (mmHg2)     

H 5,141,02  5,580,94 8,582,83 9,712,79 

HF 4,510,73  5,941,22 9,453,16 10,452,30 

HFTC 4,530,65  5,750,40  8,971,88 10,802,24  

Índice Alfa (ms/mmHg)     

H 0,350,01 0,380,03 0,390,03 0,450,04 

HF 0,230,03§ 0,300,01 0,300,02 0,260,03§ 

HFTC 0,340,04 0,380,02 0,440,03# 0,400,03# 
 

Valores representam média  erro padrão da média. IP- intervalo de pulso, RMSSD-raiz quadrada 

da média do quadrado das diferenças entre os intervalos de pulso sucessivos, BF- banda de baixa 

frequência, AF- banda de alta frequência, BF-PAS- banda de baixa frequência da pressão arterial 

sistólica.* p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 

0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. 

grupo HF no mesmo tempo. 
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Figura 9: Variabilidade da frequência cardíaca e da pressão arterial dos grupos hipertenso 

(H), hipertenso+frutose (HF) e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado 

(HFTC) no curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias. IP- intervalo de pulso, RMSSD-raiz 

quadrada da média do quadrado das diferenças entre os intervalos de pulso sucessivos, 

BF- banda de baixa frequência, AF- banda de alta frequência, BF-PAS- banda de baixa 

frequência da pressão arterial sistólica.* p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 

vs. 7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 

vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 

 

3.21 Nitritos plasmáticos 
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Com relação aos nitritos plasmáticos não houve diferença entre tempos no grupo 

H, Houve aumento em 15, 30 e 60 dias nos grupos HF e HFTC em relação ao tempo de 

7 dias. Houve redução dos nitritos plasmáticos em 15, 30 e 60 dias no grupo HF em 

relação ao grupo H nos mesmos tempos. O grupo HFTC apresentou valores aumentados 

de nitritos em relação ao grupo HF em 15, 30 e 60 dias de protocolo. (Tabela 6, Figura 

10). 

 

Tabela 6: Nitritos plasmáticos dos grupos hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF)  e 

hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 

30 e 60 dias. 

                   Dias 

   Variável 7 15 30 60 

Nitrito (nmol/mg de proteínas)     

H 0,87 0,10 0,83 0,10 0,870,07 0,820,05 

HF 0,890,09 0,410,08*§ 0,540,08*§ 0,490,09*§ 

HFTC 1,240,04§# 0,910,07*# 0,910,04*# 1,010,10*# 
 

Valores representam média  erro padrão da média. § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo 

tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 

 

Figura 10: Nitritos plasmáticos dos grupos hipertenso (H), hipertenso+frutose (HF) e 

hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 

30 e 60 dias. § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo.  
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3.22 Mediadores Inflamatórios  
 

Como observado na Tabela 7 e Figura 10, o grupo H apresentou diminuição da IL-

6 em 15, 30 e 60 dias em relação a 7 dias. Os grupos HF e HFTC apresentaram diminuição 

dos valores de IL-6 em 30 dias em relação a 15 dias e redução da IL-6 ao final do 

protocolo (60 dias) vs. 7, 15 dias. O grupo HF e HFTC aumentaram os valores de IL-6 

em 15, 30 e 60 dias em relação ao grupo H.  

Com relação a IL-10 o grupo H apresentou diminuição em 15, 30 e 60 dias em 

relação a 7 dias de protocolo.  Não houve diferenças nos níveis de IL-10 ao longo do 

protocolo para o grupo H. O grupo HFTC diminuiu a concentração de IL-10 ao final do 

protocolo (60 dias) vs. 7 dias.  

Além disto, o grupo HF aumentou os valores de IL-10 em 15, 30 e 60 dias em 

relação ao grupo H, contudo em 7 dias essa relação foi inversa. O grupo HFTC aumentou 

os valores de IL-10 em 15, 30 e 60 dias em relação ao grupo H. O treinamento físico 

combinado foi eficaz em aumentar essa interleucina em 7 e 15 dias quando comparado 

ao grupo HF nos mesmos tempos (Tabela 7, Figura 11). 

O grupo H apresentou diminuição do TNFα em 15, 30 e 60 dias em relação a 7 

dias. O grupo HFTC aumentou o TNFα ao final do protocolo (60 dias vs. 7 dias). Somado 

a isso, o grupo HF aumentou os valores de TNFα em 15, 30 e 60 dias em relação ao grupo 

H. O grupo HFTC teve valores de TNFα aumentados em 7, 15, 30 e 60 dias em relação 

ao grupo H e em 7, 30 e 60 dias quando comparado ao grupo HF (Tabela 7, Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Mediadores inflamatórios no tecido cardíaco dos grupos hipertensos (H), 

hipertenso+frutose (HF)  e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no 

curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias. 



52 

 

 

                   Dias 

   Variável 7 15 30 60 

Interleucina 6 

 (pg/mg de proteína) 
    

H 46 2 203* 274* 25 3,2* 

HF 454  51 3§ 40 2¥§ 34 1*†§ 

HFTC 49 1 53 1§ 39 4¥§ 36 1†§ 

     

Interleucina 10 

 (pg/mg de proteína) 
    

H 263  11 1* 92*  7 1* 

HF 161§  191§  18 1§ 19 1§ 

HFTC 281 # 28 2§# 222 § 192†§  

     

TNF  

(pg/mg de proteína) 
    

H 14 1 10 2* 92* 91* 

HF 16 3 18 1§ 171§ 181§  

HFTC 311§#  26 1§ 271§# 231*§# 
 

Valores representam média  erro padrão da média. * p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; 

¥ p< 0,05 vs. 15 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 7 e 15 dias no mesmo grupo; § p< 

0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 
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Figura 11: Mediadores inflamatórios, IL-6, IL-10 e TNFα, no tecido cardíaco  dos grupos 

hipertenso (H) e hipertenso+frutose (HF) e hipertenso+frutose+treinamento físico 

combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias. * p< 0,05 vs. 7 dias no 

mesmo grupo; ¥ p< 0,05 vs. 15 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 7 e 15 dias no mesmo 

grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 
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3.23 Estresse Oxidativo e Enzimas Antioxidantes  

Os resultados de estresse oxidativo e enzimas antioxidantes no tecido cardíaco estão 

apresentados nas Tabela 8 e  Figura 12. 

Os resultados de estresse oxidativo e enzimas antioxidantes no tecido cardíaco estão 

apresentados nas Tabela 8 e  Figura 12. 

Houve aumento da lipoperoxidação no grupo H em 60 dias quando comparado a 7 

dias de protocolo. No grupo HF, houve aumento da lipoperoxidação em 30 dias quando 

comparado a 15 dias e ao final do protocolo quando comparado aos valores iniciais (60 

dias vs. 7, 15 e 30 dias). Já no grupo HFTC houve aumento dessa variável em 30 e 60 

dias quando comparado a 7 dias.  

O grupo HF apresentou aumento dos valores de lipoperoxidação em 30 e 60 dias 

em relação grupo H. O grupo HFTC teve aumento de lipoperoxidação em tecido cardíaco 

em relação ao grupo H em 30 dias, no entanto, o treinamento físico combinado (HFTC) 

diminuiu a lipoperoxidação em relação ao grupo HF em 60 dias (Figura 12). 

Na oxidação de proteínas, não houve diferença entre os tempos para os grupos H, 

HF e HFTC. Além disso, houve maior oxidação de proteínas no grupo HF em 15, 30 e 60 

dias quando comparado ao grupo H, o que não foi observado no grupo HFTC. Houve 

redução da oxidação de proteínas no grupo HFTC em relação ao grupo HF nos tempos 

15, 30 e 60 de protocolo (Figura 12). 

Na concentração de ânion superóxido, houve redução desse parâmetro em 60 dias 

nos grupos H e HF quando comparados aos valores em 7 dias de protocolo. O grupo 

HFTC apresentou uma redução em 7 dias quando comparado ao grupo H e HF e também 

em 15 dias em relação ao grupo H no mesmo tempo (Figura 12). 

Com relação ao peróxido de hidrogênio, não houve diferença nos tempos avaliados 

para  os grupos H, HF e HFTC. No entanto, o grupo HF apresentou valores aumentados 

em 60 dias quando comparado ao grupo H no mesmo tempo, o que não foi observado no 

grupo HFTC (Tabela 5 e Figura 12).  

O grupo H não apresentou alteração com relação ao tempo na atividade da 

NADPH oxidase em tecido cardíaco. O grupo HF apresentou maiores valores de NADPH 

oxidase ao final do protocolo quando comparado aos seus valores iniciais (60 dias vs.7, 

15 e 30 dias), o que não foi observado no grupo HFTC. 

Além disso, houve um aumento na NADPH oxidase no grupo HF em 30 e 60 dias 

quando comparado ao grupo H. Não houve diferença entre os grupos HFTC e H em 30 

dias de protocolo e em 60 dias, apesar do grupo HFTC apresentar valores elevados de 
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NADPH oxidase quando comparado do grupo H. O treinamento físico combinado 

(HFTC) induziu uma redução desses valores em relação ao grupo HF neste tempo. 

Não houve diferenças estatísticas nas enzimas catalase e superóxido dismutase em 

tecido cardíaco ao longo do tempo ou mesmo entre os grupos. Já para a atividade 

glutationa peroxidase, não houve diferença entre os tempos para os grupos H e HF, mas 

o grupo submetido ao treinamento físico combinado (HFTC) aumentou a atividade 

dessa enzima em 60 dias quando comparado aos seus valores de 7 e 15 dias (Tabela 8). 

Com relação ao balanço redox da glutationa (GSH/GSSG) no tecido cardíaco não 

houve diferença entre os tempos nos grupos H e HF. Contudo, o grupo HFTC apresentou 

valores aumentados em 60 dias quando comparado aos seus valores em 7 e 15 dias). O 

treinamento físico combinado (HFTC) apresentou aumento da razão GSH/GSSG em 7, 

15, 30 e 60 dias em relação aos grupos H e HF (Tabela 8; Figura 12).  
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Tabela 8: Estresse oxidativo e enzimas antioxidantes em tecido cardíaco dos grupos hipertenso 

(H), hipertenso+frutose (HF)  e hipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no 

curso temporal de 7, 15, 30 e 60 dias. 

                               Dias 

   Variável 
7 15 30 60 

Lipoperoxidação 

 (cps/mg de proteína) 
    

H 359 38 633 66 54271 943150* 

HF 85882 697 66 1248152¥§ 1956215‡§ 

HFTC 588 75 1096 137 1219240*§ 130258*# 

Oxidação de Proteínas 

(nmol/mg de proteína) 
    

H 3,99 0,20 3,31 0,30 3,74 0,37 3,22 0,15 

HF 4,51 0,09 5,32 0,41§ 5,470,42§ 5,08 0,47§ 

HFTC 3,440,22 3,610,46# 4,010,33# 3,23 0,46# 

NADPH Oxidase  

(µm/mg de proteína) 
    

H 0,27 0,01 0,160,02 0,150,01 0,180,02 

HF 0,280,05 0,290,02 0,300,04§ 0,460,04‡§ 

HFTC 0,280,03 0,250,01 0,220,02 0,350,03§#  

Ânion Superóxido 

(nm/mg de proteína) 
    

H 9,58 0,71 7,84 0,58 8,011,01 5,29 0,62* 

HF 8,44 1,01 7,04 0,90 7,230,54 5,12 0,75* 

HFTC 4,25 0,47#§ 4,14 0,56§ 5,290,62 3,81 0,29 

Peróxido de Hidrogênio 

(µM H2O2) 
    

H 4,832,33 3,030,84 1,870,54 2,060,57 

HF 5,35 1,26 4,631,13 4,350,48 6,340,89§ 

HFTC 5,800,71 4,940,89 5,460,61 4,900,61 

Catalase  

(nmol/mg de proteína) 
    

H 0,70 0,03 0,660,05  0,660,05 0,67 0,05 

HF 0,60 0,03 0,64 0,06 0,500,04 0,46 0,06 

HFTC 0,74 0,04 0,71 0,09 0,650,03 0,68 0,04 

Glutationa Peroxidase 

(µmol/min/mg de proteína) 
    

H 0,04 0,007 0,040,006 0,040,008 0,05 0,009 

HF 0,04 0,011 0,04 0,009 0,050,011 0,05 0,009 

HFTC 0,03 0,002 0,03 0,002 0,040,006 0,07 0,005† 

Superóxido Dismutase  

(USOD/mg de proteína) 
    

H 16,181,25 17,960,89 16,341,08 16,610,95 

HF 16,431,23  16,030,63 18,030,56 15,670,79 

HFTC 14,830,79  14,010,98 16,020,91 15,021,04 

Razão GSH/GSSG     

H 5,140,54 2,240,29 2,480,29 2,570,23 

HF 2,980,55 2,550,64 3,170,42 3,220,56 

HFTC 8,671,46§# 9,251,15§# 9,231,16§# 11,990,70§# 

Valores representam média  erro padrão da média. * p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; ¥ p< 0,05 vs. 15 

dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo 

tempo; # p< 0,05 vs. grupo HF no mesmo tempo. 
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Figura 12: Estresse oxidativo dos grupos hipertenso (H) e hipertenso+frutose (HF) e 

Figurahipertenso+frutose+treinamento físico combinado (HFTC) no curso temporal de 7, 

15, 30 e 60 dias. GSH/GSSG- balanço redox. * p< 0,05 vs. 7 dias no mesmo grupo; ¥ p< 

0,05 vs. 15 dias no mesmo grupo; † p< 0,05 vs. 7 e 15 dias no mesmo grupo; ‡ p< 0,05 

vs. 7,15 e 30 dias no mesmo grupo; § p< 0,05 vs. grupo H no mesmo tempo; # p< 0,05 

vs. grupo HF no mesmo tempo. 
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4 DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto do treinamento físico 

combinado no curso temporal do desenvolvimento das complicações cardiometabólicas, 

na modulação autonômica cardiovascular, de inflamação e de estresse oxidativo 

induzidas pela sobrecarga de frutose em ratos hipertensos.  

Nossos resultados evidenciam dois importantes achados. Primeiro, demonstramos 

que com apenas 7 de consumo de frutose houve prejuízo no controle autonômico da 

circulação, caracterizada por redução da variância total, do RMSSD e do barorreflexo 

espontâneo, bem como diminuição de IL-10 em tecido cardíaco em SHR. Essas 

disfunções foram seguidas por redução de nitritos, aumento de IL-6 e TNF- (citocinas 

pro-inflamatórias) no coração em 15 dias, culminando em aumento de lesão à proteínas e 

lipídeos nesse tecido, que provavelmente se associam ao aparecimento das disfunções 

metabólicas, hemodinâmicas e de capacidade funcional a partir de 30 dias de protocolo 

nos animais submetidos ao consumo de frutose. Segundo, e mais importante, o 

treinamento físico combinado impediu o desenvolvimento da disfunção autonômica neste 

modelo, o que provavelmente promoveu alterações neuroimunes e de perfil de estresse 

oxidativo favoráveis, culminado em marcante atenuação das disfunções 

cardiometabólicas em SHR submetidos ao consumo de frutose. 

 

Perfil Metabólico 

O peso corporal apresentou um aumento ao longo do protocolo em todos os grupos 

estudados.  O consumo de frutose induziu um aumento adicional do peso corporal em 7 

e 15 dias de protocolo (HF vs. H). De fato, o aumento do peso corporal tem sido 

documentado após o consumo de frutose em ratos Wistar (136), em ratas SHR 

ooforectomizadas (112) e em camundongos (137). Nesses estudos a medida do peso foi 

realizada ao final do protocolo e quando os animais já estavam na fase adulta (2-4 meses) 

e não houve um acompanhamento desde os desmame nos animais. Em um estudo 

realizado com ratos machos, alimentados com frutose ou sacarose durante 8 semanas, 

Bocarsly e colaboradores (138) observaram que embora não houvesse diferenças entre a 

ingestão calórica total, os animais com sobrecarga frutose ganharam mais peso quando 

comparados aos que ingeriram sacarose. Por outro lado, o treinamento físico tem sido 

recomendado para modificar o estilo de vida e reduzir os fatores de risco associados com 

a SM e é clinicamente relevante contra os efeitos negativos da dieta ocidental. Neste 

sentido, no presente estudo, o treinamento físico combinado (HFTC) foi capaz de impedir 
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o aumento do peso corporal em 7 dias. É interessante notar que ao final do protocolo não 

foi observado diferenças no peso corporal entre os grupos estudados. Este achado também 

foi observado em animais Wistar com sobrecarga de frutose por 60 dias (29,139). Vale 

ressaltar que no estudo de Farah e colaboradores (29) o treinamento físico aeróbio ao final 

de 8 semanas não reduziu o peso corporal dos animais com sobrecarga de frutose iniciada 

logo após o desmame.  

Embora o grupo treinado (HFTC) não tenha apresentado redução do peso corporal 

em relação ao grupo sedentário (HF) ao final do protocolo, foi observada aumento de 

tecido adiposo no grupo HF em relação ao grupo H e uma redução do tecido adiposo 

branco retroperitoneal nos animais treinados (HFTC) em relação aos animais sedentários 

(HF) no mesmo período (60 dias). Essa redução também foi observada em animais 

submetidos ao treinamento físico aeróbio, após 8 semanas de protocolo (29). As 

alterações na adiposidade podem estar associadas as características lipogênicas da 

frutose. De fato, nossos dados demonstraram que o grupo tratado com frutose (HF) 

apresentou um aumento dos triglicerídeos em 30 e 60 dias de protocolo em relação ao 

grupo sem sobrecarga de frutose (H). Esse achado é bem estabelecido tanto em estudos 

com animais (15,29,140) como em estudos com humanos (141,142). Corroborando com 

nossos achados em um período de intervenção de longa duração (6 meses de sobrecarga 

de frutose) ratos machos e fêmeas alimentados com frutose também apresentaram um 

aumento de tecido adiposo principalmente, abdominal e aumento dos níveis séricos de 

triglicerídeos (138).  

Vale destacar que nosso estudo demonstrou que o treinamento físico combinado 

(grupo HFTC) foi eficaz em reduzir os valores de triglicerídeos em 60 dias de protocolo, 

em relação ao grupo sedentário (HF), conforme observado previamente por nosso grupo 

após treinamento físico combinado em fêmeas hipertensas e ooforectomizadas (112). 

Contrariamente, um estudo que avaliou o treinamento físico aeróbio, resistido e 

combinado, não observou redução em nenhum dos treinamentos nos valores triglicerídeos 

em ratos machos submetidos ao consumo de frutose (139). Essas divergências podem ser 

devido as diferenças na composição da dieta dos estudos, 10% frutose pura (116) e 8% 

composta (139) e pelas diferenças nos protocolos de treinamento combinado 

(Escada+Esteira vs. Natação, respectivamente).  

No nosso estudo, o tecido adiposo marrom supraescapular aumentou em 60 dias 

nos grupos H e HFTC rem relação a 7 dias de protocolo, ao passo que no grupo HF esse 

aumento ocorreu mais tardiamente. O tecido adiposo marrom, em contraste com a gordura 
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branca, pode dissipar quantidades significativas de energia química e produção de calor 

(termogênese). Portanto, a atenuação do aumento desse tecido no grupo frutose pode 

representar alterações metabólicas no sentido de retenção de energia. Além disto, estudos 

mais recentes evidenciam que o treinamento físico poderia promover a conversão do 

tecido adiposo branco para marrom, conhecidos como Browning ou Beiging (143), 

favorecendo o metabolismo energético como observado no presente estudo no grupo 

HFTC. 

Parâmetros metabólicos como triglicerídeos e deposição de tecido adiposo 

possuem intima relação com a níveis séricos de insulina e resistência a esse hormônio. 

Diante disso, a insulina plasmática no presente estudo apresentou um aumento em 30 e 

60 dias e a resistência a insulina foi maior no grupo que consumiu frutose (HF) em relação 

ao grupo controle (H). Esses dados estão de acordo com achados clínicos, no qual um 

estudo com homens e mulheres que avaliou a sobrecarga de frutose por 10 semanas, 

observou um aumento da insulina, bem como uma diminuição do índice de sensibilidade 

à insulina (17%) no grupo que consumiu frutose em relação ao grupo sem sobrecarga de 

frutose (141). Em camundongos com 60 dias de sobrecarga de frutose também foi 

observado aumento da insulina em relação ao grupo que somente tomou frutose por 15 

dias e em relação ao grupo controle (68). Contrariamente, melhora da sensibilidade à 

insulina foi demonstrada após a sobrecarga de frutose em decorrência do treinamento 

físico aeróbio em animais machos Wistar (144) e do treinamento físico combinado em 

fêmeas hipertensas (112), conforme observado no presente estudo para o grupo HFTC 

aos 60 dias de protocolo. 

Essas alterações metabólicas (peso corporal, TG e insulina) em conjunto podem 

favorecer uma diminuição na capacidade de exercício, que possui alta relação com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os dados do presente estudo mostraram 

que a frutose reduziu a capacidade de exercício em 60 dias, e o treinamento físico 

combinado melhorou essa capacidade física em 30 e 60 dias em relação ao grupo que 

ingeriu frutose. Clinicamente, a capacidade aeróbia reduzida é um preditor de doenças 

cardiovasculares e possui relação com causa-mortalidade (145,146). Experimentalmente, 

já foi demonstrado melhora da capacidade física com o treinamento físico aeróbio em 

animais normotensos com ou sem sobrecarga de frutose (29). Neste sentido, no presente 

estudo o treinamento físico combinado nos animais hipertensos com sobrecarga de 

frutose (grupo HFTC) induziu um aumento da capacidade física evidenciado pela 

melhora no teste de carga máxima no final do protocolo (60 vs. 7, 15 e 30 dias) e em 
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relação ao grupo HF, evidenciando que o componente resistido do treino induz benefícios. 

Corroborando com nossos achados, Sanches e colaboradores (116) demonstraram que o 

treinamento físico combinado por 8 semanas foi eficaz em aumentar a força, bem como 

a capacidade de exercício aeróbio em fêmeas diabéticas. O mesmo foi observado em 

fêmeas hipertensas ooforectomizadas que realizaram o treinamento resistido por 8 

semanas (147).  

Sabe-se que os efeitos do treinamento físico induzem alterações periféricas e 

musculoesqueléticos que podem influenciar sistemicamente o organismo. De fato, 

quando avaliamos os músculos sóleo e ELH, o grupo HF apresentou diminuição no peso 

do sóleo em relação ao grupo H em 60 dias, e o grupo HFTC apresentou um aumento do 

peso do ELH e do VE em relação ao grupo HF no mesmo período. Fêmeas SHR 

submetidas a dois tipos de treinamento de natação, também apresentaram hipertrofia 

cardíaca (148). Sanches e colaboradores (115) avaliaram os efeitos do treinamento 

combinado em ratas diabéticas, e também observaram aumento do músculo sóleo 

(características mais oxidativas) e do músculo plantar (fibras glicolíticas). Neste contexto, 

as alterações musculares (peso em gramas) observadas no presente estudo podem ter 

contribuído para a redução da capacidade de exercício observada no grupo HF (redução 

do sóleo) e a melhora da capacidade física observada no grupo HFTC (aumento do 

músculo ELH e normalização do peso do sóleo) em 60 dias de protocolo. Em estudo 

recente do nosso grupo, ainda não publicado, ratos SHR (fêmeas e machos) submetidos 

ao treinamento físico resistido apresentaram um aumento na atividade da enzima citrato 

sintase no músculo sóleo. Esta enzima catalisa a entrada de carbono no ciclo de Krebs, 

tendo então um papel fundamental no seu funcionamento. Sua atividade elevada 

demonstra o componente dinâmico do treinamento combinado utilizado. Também houve 

um aumento da enzima fosfofrutoquinase (PFK) no músculo plantar, importante enzima 

do metabolismo glicolítico que catalisa a conversão de frutose-6-fosfato e adenosina 

trifosfato (ATP) em frutose 1,6-bifosfato e adenosina difosfato (ADP). Dessa forma, 

compreende-se a presença de ambos componentes, aeróbio e anaeróbio empregado no 

protocolo de treinamento físico combinado do presente estudo, assim como ressalta 

Krüger et al. (149). 

 

 

 

Perfil Hemodinâmico e Autonômico 
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Com relação aos parâmetros hemodinâmicos, a frequência cardíaca não 

apresentou diferenças entres os grupos estudados. Contudo, todos os grupos apresentaram 

uma frequência cardíaca maior aos 7 dias de protocolo em relação aos demais tempos 

avaliados (15, 30 e 60 dias) com exceção do grupo HFTC que não apresentou essa 

diferença em 15 dias (vs. 7 dias). Vale ressaltar, que assim como em bebês a frequência 

cardíaca dos animais em 7 dias de protocolo é mais alta e, ao longo da vida, ocorre uma 

gradual diminuição, mantendo-se em valores menores na fase adulta (150). Estudos em 

animais tratados com frutose (151,152) ou em SHR (52,153) também não observaram 

redução da FC após ~1, 2 ou 3 meses de treinamento físico aeróbio em relação aos seus 

respectivos controles. Neste contexto, a redução da frequência cardíaca ao longo da vida 

em ratos tem sido associada à redução da atividade simpática sobre o nodo sino-atrial . 

Todos os grupos apresentaram um aumento da pressão arterial em 30 e 60 dias de 

protocolo em relação aos seus valores iniciais observados em 7 e 15 dias. Segundo Fazan 

Jr. et al. (154), os animais SHRs começam a desenvolver a hipertensão arterial com 5 

semanas de vida, mas fatores ambientais podem afetar o desenvolvimento da doença. A 

sobrecarga de frutose (grupo HF) induziu um aumento adicional da pressão arterial (PAS, 

PAD e PAM) em 60 dias de protocolo em relação ao grupo controle (H) no mesmo 

período (PAD em 30 e 60 dias). Todavia, o treinamento físico combinado foi eficaz em 

reduzir esse aumento da PAD e PAM neste mesmo período (60 dias).  

Uma revisão sistemática na qual foram incluídos mais de 400.000 participantes 

mostrou que a ingestão de bebidas açucaradas foram significativamente associadas a 

maior PA e aumento da incidência de hipertensão (155). Somado a isso, o aumento da PA 

em modelos animais com sobrecarga de frutose já foi demostrado em camundongos (68), 

ratos machos normotensos (29), fêmeas hipertensas (35).  

Mecanismos têm sidos estudados para verificar a interação entre disfunção 

metabólica e cardiovascular, uma das ferramentas que vem sendo utilizada é a 

variabilidade da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica. Estas avaliações são 

realizadas tanto em animais como humanos e traz indicativos da modulação autonômica 

cardiovascular. De fato, já foi documentado o aumento da PA acompanhado do aumento 

da modulação simpática cardíaca e vascular em camundongos submetidos ao consumo de 

frutose (68). No presente estudo, foi observado uma diminuição da VAR-IP em 7 dias e 

60 dias no grupo tratado com frutose (HF) em relação ao grupo controle (H), e o 

treinamento físico (grupo HFTC) impediu esse prejuízo. Dessa forma, o grupo HFTC 

aumentou a VAR-IP em 7, 15 e 30 dias de protocolo em relação ao grupo HF nos mesmos 
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tempos. Dados do nosso grupo já demostraram que a sobrecarga de frutose (19 semanas), 

em fêmeas SHR associada à privação de hormônios ovarianos, induziu uma redução da 

VAR-IP (140). 

Somado a isso, observou-se uma redução do RMSSD (representativo da 

modulação parassimpática cardíaca) no grupo tratado com frutose (HF) em 7 e 60 dias de 

protocolo em relação ao grupo controle (H) nos mesmos tempos. Por outro lado, o 

treinamento físico combinado foi capaz de aumentar o índice de RMSSD em relação ao 

grupo HF em todos os tempos avaliados e em relação ao grupo hipertenso (H) em 15 e 30 

dias. Vale ressaltar que a disfunção parassimpática cardíaca foi associada com resistência 

à insulina em ratas Wistar submetidas ao consumo de frutose por 8 semanas (15). 

No presente estudo o aumento da VAR-PAS em 60 dias de consumo de frutose 

foi associado com prejuízo da sensibilidade barorreflexa espontânea (índice alfa), apesar 

de não alterar o LF da PAS, no grupo HF em relação ao grupo H e provavelmente ao 

aumento adicional da PA. Neste sentido, fêmeas SHR ooforectomizadas que receberam 

frutose por 19 semanas apresentaram aumento da PA, associado com o aumento da 

modulação simpática cardíaca (LF) (147). Somado a isso, o treinamento físico combinado 

foi eficaz em reduzir, essa PA acompanhado de uma importante redução da banda de 

baixa frequência da PAS (140). Masson e colaboradores (156) observaram em ratos SHR 

(14 semanas de vida) um aumento da atividade simpática central e De Angelis e 

colaboradores (2012) observaram em camundongos tratados com frutose (10 semanas de 

vida) um aumento da modulação simpática vascular. Recentemente, um estudo que 

avaliou ratos SHR tratados com frutose desde 6 semanas de vida (ratos adolescentes), o 

equivalente aos nossos animais em 15 dias de sobrecarga de frutose, observou que após 

3 semanas de consumo de frutose, houve um aumento na PAS e da banda de baixa 

frequência da PAS (LF-0.25–0.8 Hz) que foi acompanhada de um aumento de atividade 

vasomotora simpática na medula rostral ventrolateral (RVLM)  e  aumento de estresse 

oxidativo e  marcadores moleculares (157). 

O grupo HF apresentou também redução do índice alfa em 7 e 60 dias quando 

comparado ao grupo H. O treinamento físico combinado (grupo HFTC) aumentou essa 

sensibilidade barorreflexa espontânea (índice alfa) que estava reduzida no grupo 

sedentário (HF) em 30 e 60 dias de protocolo. Sanches e colaboradores (35) 

demonstraram que o treinamento físico aeróbio foi capaz de atenuar as disfunções 

metabólicas, promover bradicardia de repouso, atenuar o tônus simpático e aumentar a 

sensibilidade do barorreflexo em ratas SHR. Já em ratas SHR com privação dos 
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hormônios ovarianos, o treinamento físico aeróbio ou resistido melhorou a sensibilidade 

barorreflexa tanto para respostas bradicárdicas ou taquicárdicas, contudo somente o 

treinamento aeróbio foi eficaz em melhorar o índice alfa (147). 

Em estudo que avaliou o curso temporal das disfunções da hipertensão e dos 

efeitos do treinamento nessa condição, o treinamento físico aeróbio atenuou o prejuízo da 

sensibilidade barorreflexa nas primeiras 2 semanas de protocolo em ratos SHR com 30 

dias de vida, independente de níveis pressóricos basais, sugerindo que a normalização do 

controle barorreflexo é a primeira resposta adaptativa do sistema cardiovascular ao 

treinamento físico e precede a ocorrência de bradicardia de repouso e pressão arterial 

reduzida (156). 

Klein e colaboradores (158)  propõem  como a frutose leva a hipertensão, um dos 

mecanismos é que a estimulação crônica do sistema nervoso simpático, principalmente 

como resultado do aumento dos níveis de insulina, exacerbando a resistência à insulina, 

culminando em um feedback positivo para insulina. O aumento da atividade simpática 

eleva os níveis de catecolaminas que indiretamente levam a disfunção endotelial, 

causando por consequência o aumento da pressão arterial, além disso, a frutose poderia 

induzir sal sensibilidade, aumentando a retenção de sal, diminuindo o óxido nítrico renal 

(159). Além disso, há evidências nos vasos mesentéricos de que a alimentação de frutose 

a longo prazo está associada a um comprometimento do relaxamento mediado por 

adrenérgicos que é dependente do NO. No presente estudo, quando avaliamos os nitritos 

plasmáticos, o consumo de frutose (HF) reduziu os valores em 15, 30 e 60 dias em relação 

ao grupo H e o treinamento físico combinado aumentou os valores em todos os tempos 

em relação ao grupo HF. Em outros estudos utilizando aorta de ratos alimentados com 

frutose, o relaxamento dependente do endotélio foi diminuído (160). Assim, um 

mecanismo vasodilatador endotelial dependente pode também estar envolvido no 

desenvolvimento de hipertensão nesse modelo (161).  

Por fim, vale enfatizar que nosso grupo de pesquisa investiga a influência do 

sistema nervoso autonômico, seja por uma ativação simpática ou diminuição 

parassimpática, no desenvolvimento da disfunção cardiometabólica. Os achados desse 

estudo evidenciam disfunção parassimpática e do índice alfa com 7 dias de consumo de 

frutose em SHR, como previamente já demonstrado por De Angelis e colaboradores (68) 

em camundongos normotensos tratados 15 dias com frutose, antes mesmo de qualquer 

alteração metabólica ou hemodinâmica, sugerindo que a disfunção autonômica possa ser 

o gatilho da SM. Como mecanismo de lesão, acreditamos que as alterações autonômicas 
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poderiam modular a resposta inflamatória e o estresse oxidativo levando a lesão em 

órgãos alvo. Vale ressaltar  que há evidências que atividade vagal pode modular a resposta 

inflamatória em algumas situações fisiopatológicas (42,162). 

 

Mediadores Inflamatórios e Estresse Oxidativo 

A inflamação é mediada por uma variedade de tipos de células, incluindo 

macrófagos, linfócitos, células endoteliais e células musculares lisas vasculares. 

Múltiplos tipos de células que participam da inflamação vascular estão envolvidos na 

produção de citocinas comuns e receptores de membrana específicos, permitindo se 

comunicar pela expressão e reconhecimento de múltiplas citocinas pró-inflamatórias e 

anti-inflamatórias (163).  

O grupo tratado com frutose (HF) apresentou um aumento do TNF-α, uma citocina 

pró-inflamatória, em 15, 30 e 60 dias em relação ao grupo controle (H). Conti e 

colaboradores (112) também observaram aumento TNF- em ratas SHR com privação 

de hormônios ovarianos, que consumiram frutose quando comparadas ao grupo controle. 

De fato, o efeito crônico de uma dieta rica em frutose demonstrou um aumento do TNF-

 no tecido adiposo em ratas SHR ooforectomizadas (140), aumento do TNF- vascular 

em ratos SHR (163), aumento da expressão de TNF- no fígado de  ratos normotensos 

(136). Além disso, a sobrecarga de frutose (grupos HF e HFTC) induziu um aumento nos 

valores de IL-6 em 15, 30 e 60 dias em relação ao grupo controle (H) e uma redução de 

IL-10 em 7 dias quando comparado ao grupo H. O treinamento combinado não reduziu 

os valores de IL-6 e TNF- (apresentando valores até mais altos que o grupo HF em 7. 

30 e 60 dias) no presente estudo, mas o grupo HFTC apresentou um aumento da IL-10, 

uma citocina anti-inflamatória, em 7 e 15 dias em relação ao grupo HF, o que não ocorreu 

nos tempos 30 e 60 dias.  

Um dado recente do nosso grupo apresentou diminuição de IL-10 em ratas SHR 

com privação de hormônios ovarianos e tratadas com frutose por 18 semanas em relação 

ao grupo controle, todavia, o treinamento físico combinado nesse modelo não foi efetivo 

em aumentar essa interleucina ao final do protocolo, possivelmente devido a somatória 

de fatores de risco (consumo de frutose, hipertensão e privação dos hormônios ovarianos) 

(112). 

É destacado na literatura que o consumo excessivo de frutose causa disfunções 

metabólicas, pela inflamação e estresse oxidativo, que estão relacionados com o risco 
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cardiovascular (39). No presente estudo, o consumo de frutose (grupo HF) induziu um 

aumento dos valores de lipoperoxidação no tecido cardíaco em 30 e 60 dias em relação 

grupo controle (H). Por outro lado, o treinamento físico combinado (grupo HFTC) 

impediu esse aumento em 30 dias em relação ao grupo controle (H) e reduziu a 

lipoperoxidação em relação ao grupo sedentário (HF). 

De fato, modelos experimentais com sobrecarga de frutose têm demonstrado 

aumento de estresse oxidativo (29,140,164).  No estudo de Conti e colaboradores (140), 

fêmeas SHR ooforectomizadas e sedentárias apresentaram aumento de lipoperoxidação 

cardíaca no grupo que consumiu frutose por 24 semanas; esse aumento foi detectado por 

2 técnicas diferentes TBARS e Quimiluminescência.  Somado a isso, neste mesmo 

estudo, o treinamento físico combinado diminuiu essa lipoperoxidação pelo método da 

QL. Além disso, em ratos que receberam frutose por 8 semanas, apresentaram um 

aumento da QL cardíaca e o treinamento físico aeróbio reduziu esses valores (29).  

No presente estudo, houve também maior oxidação de proteínas no grupo HF em 

15, 30 e 60 dias quando comparado ao grupo H, o que não foi observado no grupo que 

realizou o treinamento combinado (HFTC). A oxidação de proteínas no plasma 

apresentou aumento em ratos normotensos submetidos ao consumo de frutose desde o 

desmame e o treinamento físico aeróbio melhorou esse parâmetro, assim como reduziu a 

oxidação também em tecido cardíaco (Farah et al., 2016). Vale destacar que a toxidade 

da frutose apresenta relação direta com o tempo de exposição a este açúcar. Em animais 

que consumiram frutose (30%) por 24 semanas houve aumento do estresse oxidativo, ao 

passo que o grupo que parou de consumir a frutose, melhorou os parâmetros de 

capacidade antioxidante total no rim e coração (165).  

Apesar de a frutose ser metabolizada no fígado, isso não exclui os seus efeitos 

deletérios em outros órgãos como o coração, rins e cérebro. O aumento de espécies 

reativas de oxigênio, lipoperoxidação, da atividade da NADPH oxidase e da expressão 

das subunidade GP91 fox dessa enzima, somado a supressão da atividade de superóxido 

dismutase foram observadas no cérebro (RVLM) de ratos (157). Vale lembrar que, na 

presença da NADPH oxidase, um elétron da NADPH é transferido a uma molécula de 

oxigênio, sendo o produto final desta reação o ânion superóxido. O ânion superóxido 

inativa o NO para produzir peroxinitrito e espontaneamente ou sob catálise do superóxido 

dismutase reage ao peróxido de hidrogênio. No presente estudo houve aumento da 

atividade da NADPH oxidase em 30 e 60 dias e de peróxido de hidrogênio e 60 dias em 

tecido cardíaco no grupo que consumiu frutose em relação ao grupo somente hipertenso, 
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sugerindo que o aumento de EROs possa estar envolvido na maior lesão observada pelas 

técnicas de lipoperoxidação e dano a proteínas. Estes dados corroboram com dados de 

Giris e colaboradores (166) que observaram um aumento do peróxido de hidrogênio no 

tecido hepático de ratos submetidos a 8 semanas de consumo de frutose. O treinamento 

combinado pode atenuar tais disfunções e reduzir a produção de ânion superóxido no 

coração em 7 e 15 dias de protocolo. Tais alterações podem ter relação com as alterações 

hemodinâmicas induzidas pelo treinamento nesta condição.  

Com relação às enzimas antioxidantes, a superóxido dismutase, está envolvida na 

detoxificação de ânion superóxido. A catalase é a enzima que se encarrega de fazer a 

conversão de altas concentrações de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Quando 

o peróxido de hidrogênio está presente em baixas concentrações, a glutationa peroxidase 

é responsável por transformá-lo em água (167).  No presente estudo não observamos 

diferenças significantes nas enzimas antioxidantes catalase, glutationa peroxidase e 

superóxido dismutase em decorrência do consumo de frutose. No entanto, em ratos SHR 

submetidos ao consumo de 13 semanas de dieta rica em frutose, houve diminuição das 

enzimas SOD e GPx no sangue e a expressão da GPX estava reduzida no fígado (168). 

Observamos apenas um aumento da atividade da GPx no tecido cardíaco em 60 dias no 

grupo HFTC em relação aos seus valores em 7 dias de protocolo, sugerindo discreta 

alteração em defesas antioxidantes enzimáticas nesta condição. Além das enzimas 

também avaliamos o balanço redox da glutationa pela razão GSH/GSSG, uma importante 

análise que demonstra a melhor relação entre pró e anti oxidantes.  

Os animais submetidos a sobrecarga de frutose e ao treinamento físico combinado 

(HFTC) apresentaram maiores valores da razão GSH/GSSG em todos os tempos 

avaliados em relação aos grupos H e HF. Além disso, o grupo HFTC também apresentou 

maiores valores da razão GSH/GSSG em 60 dias em relação aos seus valores em 7, 15 e 

30 dias de protocolo, sugerindo melhor balanço redox cardíaco no grupo submetido ao 

treinamento físico. De fato, alguns estudos observaram um aumento da razão GSH/GSSG 

após protocolo de treinamento físico (29,112). Kihlström (169) demonstrou um efeito 

protetivo no estresse oxidativo cardíaco em ratos nadadores.   

Assim, o aumento da razão GSH/GSSG, atenuação da NADPH oxidase e redução 

do ânion superóxido e do peróxido de hidrogênio podem ter contribuído para a redução 

da oxidação de proteínas e lipoperoxidação observadas no grupo HFTC. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossos resultados evidenciam que com apenas 7 de consumo de frutose houve 

prejuízo no controle autonômico da circulação, que foi seguida por redução de nitritos, 

aumento de IL-6 e TNF-a no coração em 15 dias, culminando em aumento de lesão à 

proteínas e lipídeos nesse tecido, que provavelmente se associam ao aparecimento das 

disfunções cardiometabólicas a partir de 30 dias de protocolo nos SHR. 

Adicionalmente, o treinamento físico combinado impediu o desenvolvimento da 

disfunção autonômica neste modelo, o que provavelmente promoveu alterações 

neuroimunes e de perfil de estresse oxidativo favoráveis, culminado em marcante 

atenuação das disfunções cardiometabólicas em SHR submetidos ao consumo de 

frutose. 

Em conjunto nossos achados reforçam o papel do sistema nervoso autônomo na 

gênese das disfunções cardiometabólicas e evidenciam um importante papel do 

treinamento físico combinado na prevenção dessas alterações. 
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7 ANEXOS 

7.1 Parecer do CEUA 
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Abstract  

This study analyzes whether autonomic dysfunction precedes cardiometabolic 

alterations in spontaneously hypertensive rats (SHR) with fructose overload.  

Animals were randomly distributed into three groups: control, hypertensive and 

hypertensive with fructose overload. Fructose overload (100g/L) was initiated at 30 

days old, and the animals (n=6/group/time) were evaluated after 7, 15, 30 and 60 days 

of fructose consumption. Fructose consumption reduced baroreflex sensitivity by day 7, 

and still induced a progressive reduction in baroreflex sensitivity over the time. Fructose 

consumption also increased TNF and IL-6 levels in the adipose tissue and IL-1β levels 

in the spleen at days 15 and 30. Fructose consumption also reduced plasmatic nitrites 

(day 15 and 30) and superoxide dismutase activity (day 15 and 60), but increased 

hydrogen peroxide (day 30 and 60), lipid peroxidation and protein oxidation (day 60). 

Fructose consumption increased arterial pressure at day 30 (8%) and 60 (11%). Fructose 

consumption also induced a late insulin resistance at day 60, but did not affect glucose 

levels. In conclusion, the results show that baroreflex sensitivity impairment precedes 

inflammatory and oxidative stress disorders, probably by inducing hemodynamic and 

metabolic dysfunctions observed in metabolic syndrome.   

 

Key words: Baroreflex; Inflammation; Oxidative Stress; Hypertension; Insulin 

resistance 
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INTRODUCTION 

Modern medicine is challenged by an increased prevalence of cardiometabolic 

disorders including diabetes, hypertension, dyslipidemia and metabolic syndrome1-3. 

These disorders represent a major social and clinical burden inducing morbidity and 

mortality and reducing quality and life expectancy5. Despite their social impact, little is 

known about the underlying mechanisms leading to these disorders. An increasing 

number of investigators are studying these mechanisms in order to design preventive 

and therapeutic strategies for these epidemic disorders. Recent studies correlated these 

cardiovascular and autonomic dysfunction with the metabolic syndrome in both 

experimental and clinical settings6-9 . Van Gaal et al. recently postulated that visceral 

obesity is a common pathway in these disorders, and increases the risk of diabetes and 

cardiovascular disorders by conventional mechanisms, such as dyslipidemia, 

hypertension and glucose dysmetabolism9. In addition to these mechanisms, the adipose 

tissue releases inflammatory factors that increase the risk of diabetes and cardiovascular 

disorders9-11.  We reasoned that a third possibility is that this pathological pattern may 

also represent an autonomic dysfunction, as the autonomic nervous system modulates 

inflammatory responses, oxidative stress and the cardiovascular system10,11.  We tested 

our hypothesis in spontaneously hypertensive rats (SHR) with fructose overload to 

induce cardiometabolic dysfunctions7,12-14 .  Fructose consumption has dramatically 

increased in Western society due to the use of cheap processed products, the expansion 

of fast-food chains and unfavorable lifestyle changes3,15. This dramatic increase in 

fructose consumption is thought to contribute to the current prevalence of 

cardiometabolic disorders3,5,15. We previously reported that eight weeks of fructose 

overload induced cardiovascular alterations associated with autonomic dysfunctions as 

well as inflammation and oxidative stress7,8,12-14. We reported that high sympathetic 
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modulation of blood vessels and heart rate preceded metabolic dysfunction in 

normotensive mice with fructose overload in drinking water12. However, it is still 

unknown the time course of these events and whether autonomic alterations, evaluated 

by baroreflex sensitivity, precedes cardiovascular and metabolic dysfunction or they are 

a consequence. We hypothesized that autonomic dysfunction triggers an increase in 

both inflammation and oxidative stress, promoting cardiometabolic disorders. This 

study analyzes whether autonomic alterations, evaluated by baroreflex sensitivity, 

precedes cardiovascular and metabolic dysfunction as well as the inflammatory and 

oxidative stress. These studies are critical to establish define the common pathway to 

these disorders in order to design preventive and therapeutic strategies for these 

epidemic disorders. 

 

METHODS 

 30 days old male SHR and Wistar rats were obtained from the Animal Facility 

of the Universidade Nove de Julho. The rats were randomly divided into 3 groups: 

control normotensive (C, n=24), hypertensive (H, n=24) and hypertensive undergoing 

fructose overload (HF, n=24). Fructose overload in drinking water (D-fructose, 100 g/L) 

was initiated at 30 days of life in Fructose consumption.  Animals from C and H groups 

received standard laboratory chow and water ad libitum. The evaluations were 

performed in 6 rats for each group after 7, 15, 30 and 60 days of fructose or water 

consumption. All surgical procedures and protocols were approved by the Ethics 

Committee of Sao Paulo University (Protocol 035/12) and were conducted in 

accordance with National Institutes of Health -Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals.   
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Functional Capacity 

All animals were adapted to a motor treadmill (Imbramed TK-01, Brazil) (10 

min/day; 0.3 km/h) for 3 days before the exercise test. To perform functional capacity 

evaluation, the rats underwent a maximum running test with increasing velocity 

(0.3Km/h) every 3 minutes until fatigue, one day before the last day of protocol, as 

described in detail in a previous study.16 

Blood triglyceride and glucose  

In the last day of protocol, before catheterization, triglyceride and blood glucose 

concentrations were measured (Accucheck and Accutrend, Roche) after 4-hour fasting.  

Insulin tolerance test 

 Following hemodynamic evaluation, insulin tolerance test was performed after a 

2 hour fasting in anesthetized animals (sodium thiopental, 40 mg/kg body weight, IP). A 

drop of blood was collected from the tail for blood glucose level measurement at 

baseline and 4, 8, 12 and 16 minutes after insulin injection (0.75 U/kg). The constant 

rate for blood glucose disappearance (KITT) was calculated using the 0.693/t1/2 

formula. Blood glucose t1/2 was calculated from the slope of the least square analysis of 

blood glucose concentrations during the linear phase of decline.7 

Cardiovascular and autonomic assessments 

 In the last day of protocol, two catheters filled with 0.06 mL saline were 

implanted in anesthetized rats (80 mg/kg ketamine and 1 mg/kg xylazine) into the 

carotid artery and jugular vein (PE-10) for direct measurements of arterial pressure (AP) 

and drug administration, respectively. Rats receiving food and water ad libitum were 

studied 1 day after catheter placement; they remained conscious and were allowed to 

move freely during the experiments. An arterial cannula was connected to a transducer 

(Arterial Pressure XDCR, Kent© Scientific), and AP signals were recorded over a 20-
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minute period by a microcomputer equipped with an analog-to-digital converter board 

(Windaq,2-kHz sampling frequency; Dataq Instruments, Inc). The recorded data were 

analyzed on a beat-to-beat basis to quantify changes in mean arterial pressure (MAP) 

and heart rate (HR).  

Increasing doses of phenylephrine (0.25 to 32. µg/kg) and sodium nitroprusside 

(0.05 to 1.6 µg/kg) were given as sequential bolus injections (0.1 mL) to produce 

pressure responses ranging from 5 to 40 mm Hg. A 3- to 5-minute interval between 

doses was necessary for AP to return to baseline. Peak increases or decreases in MAP 

after phenylephrine or sodium nitroprusside injection and the corresponding peak reflex 

changes in HR were recorded for each dose of the drug. Baroreflex sensitivity was 

evaluated by a mean index relating changes in HR to changes in MAP, allowing a 

separate analysis of gain for reflex bradycardia and reflex tachycardia. The mean index 

was expressed as beats per minute per millimeter of mercury, as described 

elsewhere.17,18 

 Vascular reactivity was determined by the AP changes following phenylephrine 

(2μg/kg) and sodium nitroprusside (5μg/kg) injections. Baseline values and peak 

changes of MAP for each given dose were considered in data analysis. 

Plasma nitrites  

 One day after hemodynamic evaluations, the animals were killed and the white 

adipose tissue, spleen and plasma were immediately collected for analysis. Nitrites (NO-

2) were determined on plasma using the Griess reagent, in which a chromophore with a 

strong absorbance at 540 nm is formed by the reaction of nitrite with a mixture of 

naphthylethylenediamine (0.1%) and sulfanilamide (1%). A standard curve was 

established with a set of serial dilutions (10−8–10−3 mol/l) of sodium nitrite. 
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Insulin determination 

Insulin concentration was measured in plasma of fasting animals (4 hours) by 

immunoenzymatic test (ELISA) using a commercial kit (EZRMI-13K / Rat / Mouse 

insulin, Merck Millipore, USA). Test sensitivity was 0.2 ng/ml. Absorbance was 

measured at 450 nm in a microplate reader. 

Inflammatory mediators in spleen and in visceral white adipose tissue 

  IL-6, IL-1β and TNF-α levels in the visceral white adipose tissue and spleen 

were determined using a commercially available ELISA kit (R&D Systems Inc.) in 

accordance with the manufacturer's instructions. ELISA was performed in 96-well 

polystyrene microplates with a specific monoclonal antibody coating. The threshold 

of sensitivity was 15.0 pg/mL. Absorbance was measured at 540 nm in a microplate 

reader. 

Oxidative stress profile in plasma 

 Hydrogen peroxide concentration. The assay was based on the horseradish 

peroxidase- (HRPO) mediated oxidation of phenol red by H2O2, leading to the 

formation of a compound measureable at 610 nm. Plasma was incubated for 30min at 

37∘C in 10mmol/L phosphate buffer consisting of 140mmol/L NaCl and 5mmol/L 

dextrose. Supernatants were transferred to tubes with 0.28mmol/L phenol red and 

8.5U/mL HRPO. After 5min incubation, 1 mol/L NaOH was added and it was read at 

610 nm.19 

 Antioxidant enzyme activities: The quantification of SOD activity was based on 

the inhibition of the reaction between O2˙− and pyrogallol. 20 CAT activity was 

determined by measuring the decrease in H2O2 absorbance at 240 nm.21 

 Total antioxidant capacity (TRAP): TRAP was measured using 2,2’-azo-bis (2-

amidinopropane) (ABAP, a source of alkyl peroxyl free radicals) and luminol. A 
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mixture consisting of 20mmol/L ABAP, 40 𝜇mol/L luminol, and 50 mmol/L phosphate 

buffer (pH 7.4) was incubated to achieve a steady-state luminescence from the free 

radical-mediated luminol oxidation. A calibration curve was obtained by using different 

concentrations (between 0.2 and 1 𝜇mol/L) of Trolox (hydrosoluble form of vitamin E). 

Luminescence was measured in a liquid scintillation counter using the out-of-

coincidence mode.22 

 Lipid peroxidation by TBARS: Trichloroacetic acid (10%, w/v) was added to the 

plasma to precipitate proteins and to acidify the samples. This mixture was then 

centrifuged (3000rpm, 3 min), the protein-free sample was extracted, and thiobarbituric 

acid (0.67%, w/v) was added to the reaction medium. The tubes were placed in a water 

bath (100°C) for 15 min. Absorbance was measured at 535 nm using a 

spectrophotometer.23  

 Determination of protein oxidation by carbonyls: Samples were incubated with 

2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH 10 mM) in a 2.5 M HCl solution for 1 h at room 

temperature in the dark. Samples were vortexed every 15 min. Subsequently, a 20% 

trichloroacetic acid (w/v) solution was added and the solution was incubated on ice for 

10 min and centrifuged for 5 min at 1000 g to collect protein precipitates. An additional 

wash was performed with 10% trichloroacetic acid (w/v). The pellet was washed three 

times with ethanolethyl acetate (1:1) (v/v). The final precipitates were dissolved in 6 M 

guanidine hydrochloride solution and incubated for 10 min at 37°C, and absorbance was 

measured at 360 nm.24 

Statistical analysis 

 Data are expressed as mean±SEM. The Levene test was used to evaluate data 

homogeneity. A one-way analysis of variance followed by the Student-Newman-Keuls 

test was used to compare groups. Significance level was established at p≤0.05.  
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RESULTS 

Fructose overload induced late metabolic, cardiovascular and functional 

dysfunctions  

We first analyzed the effects of the fructose consumption in drinking water (D-

fructose, 100 g/L) in both normotensive Wistar and SHR rats. Fructose consumption 

induced a statistically significant and lasting increase in blood triglyceride levels from 

day 15 to 60 as compared to those of normotensive rats. Fructose consumption also 

induced a late increase in blood triglyceride levels at days 30 and 60, but not at day 15, 

as compared to those of control hypertensive rats without fructose (Table 1). This 

increase was specific as compared to other metabolites as fructose consumption did not 

affect blood glucose levels even when the animals were analyzed after 60 days of 

treatment. Despite the lack of changes on blood glucose levels, fructose overload 

increased plasma insulin levels. We noticed that the control hypertensive rats without 

fructose have slightly higher plasma insulin levels that became significantly higher than 

those of control normotensive rats at day 60. Fructose consumption in hypertensive 

animals did not induce a significant effect as compared to the control hypertensive 

animals without fructose, but significantly increased plasma insulin levels at day 30 and 

60 when compared to control normotensive rats. However, these changes in insulin did 

not correlate with changes in the glucose kinetics and the serum glucose removal rate 

(KITT). All animals have similar serum glucose removal rate, but fructose consumption 

significantly decreased the KITT values at day 60 as compared to both normotensive 

and hypertensive animals.  

Figure 1 shows original recordings of AP at basal state and after phenylephrine 

and sodium nitroprusside to test baroreflex sensitivity in an animal of each evaluated 

group at 7 and 60 days of protocol.  
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Normotensive animals have similar diastolic AP (DAP), systolic AP (SAP) or 

MAP without significant changes through the protocol from day 7 to 60. Meanwhile, 

the hypertensive animals showed a gradual increase in DAP, SAP and MAP during the 

protocol and higher AP values from day 7 through 60 than those of normotensive rats. 

Fructose consumption induced additional AP increase from day 30 through 60 than 

those of hypertensive rats (Table 1 and Figure 2A). By contrast, both normotensive 

and hypertensive animals have similar heart rate and kinetic profile with a gradual 

decrease through the protocol after day 7. 

Hypertensive animals significantly run faster than normotensive animals from 

day 7 to 30. Fructose consumption decreased the physical capacity from day 7 to 30 as 

compared to both normotensive and hypertensive animals without fructose. 

Baroreflex sensitivity was impaired at day 7 in fructose hypertensive rats 

Hypertensive animals significantly decreased baroreflex sensitivity for 

bradycardic and tachycardic responses at days 30 and 60 as compared to normotensive 

animals. The bradycardic response was also impaired at days 30 and 60 as compared to 

those of day 7 in the hypertensive animal (Figure 2B-C). Fructose consumption 

decreased bradycardic and tachycardic responses at day 7 as compared to the 

normotensive animals. Fructose consumption reduced the bradycardic responses at days 

7 and 15 as compared to those of normotensive animals (Figure 2B-C). 

Hypertensive animals with or without fructose have reduced AP response to 

2μg/kg of phenylephrine as compared to normotensive animals (Figure 2D). Fructose 

consumption increased the depressor response from day 15 through 60 as compared to 

normotensive animals (Figure 2E).  

Despite no significant changes in plasma nitrite levels during the protocol in 

studied groups, fructose consumption in hypertensive animals reduced plasma nitrite 
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(NO bioavailability) levels at day 15 and 30 as compared to those levels of 

normotensive animals (Figure 2F). 

 

Fructose consumption induces inflammatory cytokines in adipose and 

splenic tissue.  

One of the most significant effects of fructose consumption was to induce the 

production of inflammatory cytokines. Fructose consumption temporarily increased the 

production of IL-1β in the spleen peaking at days 15 and 30 as compared to both 

normotensive and hypertensive rats without fructose (Table 2). Given the small number 

of samples with detectable measurements in the cytokine levels in adipose tissue during 

the protocol of the control normotensive and hypertensive animals without fructose, we 

represented the result as a single mean (Figure 3). However, IL-1β in the adipose tissue 

was higher after fructose consumption at day 15 (6313pg/mg protein) than at day 30 

(327 pg/mg protein) or 60 (51 pg/mg protein) as compared to those in normotensive 

animals (82 pg/mg protein). Of note, IL-1β was not detected in the adipose tissue of 

the hypertensive animals.  

Fructose consumption temporarily increased the production of TNFα and IL-6 in 

the adipose tissue peaking at days 15 and 30 as compared to both normotensive and 

hypertensive rats without fructose (Figure 3A-B). However, there were no significant 

changes during the protocol in the studied groups, as well as between groups for TNFα 

and IL-6 in the spleen at all times of measurement (Table 2).  

Fructose consumption induces changes in oxidative stress profile in plasma.  

Regarding reactive oxygen species production, the fructose consumption 

increased hydrogen peroxide at days 30 and 60 (Figure 4A). Regarding the antioxidant 

profile, although no changes were observed in CAT activity between the three groups 
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(Figure 4B), fructose consumption reduced SOD activity from day 15 to 60. SOD 

activity was also reduced with fructose consumption at days 15 and 60 when compared 

to those at day 7 (Figure 4C). Fructose consumption also impaired non- enzymatic 

antioxidant capacity, evaluated by TRAP in plasma at day 60 when compared to those 

at days 7 and 15 (Figure 4D). Regarding of the assessment of oxidative stress markers 

of damage, fructose consumption increased systemic lipid peroxidation and protein 

oxidation at the end of the protocol as compared to control normotensive and 

hypertensive animals (Figure 4E-F). 

 

DISCUSSION 

 The increasing prevalence of metabolic syndrome calls for research to design 

preventive or therapeutic strategies. We previously reported that increased sympathetic 

activity (15 days) preceded metabolic changes (60 days) in normotensive mice with 

fructose consumption12. More recent studies showed that changes in the baroreflex 

system preceded cardiovascular improvements (the arterial pressure reduction and 

bradycardia) observed in SHR rats after aerobic exercise training25. Given that recent 

studies show the potential of the nervous system to inhibit inflammation26 and oxidative 

stress, we hypothesize that alterations in the autonomic nervous system would precede 

metabolic and hemodynamic dysfunctions in genetically predisposed rats to 

hypertension with fructose overload.  

Our findings showed that fructose overload associated with hereditary 

hypertension negatively affected the autonomic control of circulation, as demonstred by 

decreased baroreflex sensitivity since the beginning of  protocol (7 days) in HF animals. 

The increase in inflamatory cytocines in the adipose tissse (TNF-α, IL-6 e IL-1β) and 

spleen (IL-1β) was detected at days 15 and 30 of protocol. We observed that this peak 
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concurs with increased production of ROS (hydrogen peroxide-30days), and decreased 

nitric oxide (NO) bioavailability (plasma nitrites) and SOD antioxidant enzyme (from 

day 15). Plasma triglyceride levels were increased at day 15, while plasma insulin levels 

were increased at day 30. At day 60, levels of antioxidant defense (SOD and TRAP) 

were decreased and correlated with the increased oxidative damage (lipid peroxidation 

and protein oxidation). Insulin resistance was also increased, together with a further 

increase in arterial pressure (at days 30 and 60) and reduced physical capacity (at day 

60) in hypertensive animals with fructose overload. 

This present study shows that hypertensive animals (with or without fructose) 

have a gradual increase in arterial pressure, along with reduced baroreflex sensitivity 

throughout the protocol. Both hypertensive experimental groups have lower baroreflex 

sensitivity for both bradycardic and tachycardic responses at days 30 and 60 as 

compared to that of the normotensive animals without fructose. Fructose consumption 

in hypertensive rats enhanced the baroreflex impairment in hypertensive animals, 

because there was no difference in baroreflex sensitivity between SHR rats with or 

without fructose at days 30 or 60. Hypertensive animals with fructose have a 

dysfunctional autonomic reflex of circulation at day 7 as compared to normotensive 

animals. Fructose consumption also decreased baroreflex sensitivity in the bradycardic 

and tachycardic responses at days 7 and 15 as compared to control hypertensive animals 

without fructose.   

Previous studies showed decreased baroreflex sensitivity in hypertensive 

humans27, adult spontaneously hypertensive rats18,25 and normotensive adult rats with 

fructose overload.14 However, our present study is the first report showing that fructose 

overload for only 7 days induced autonomic cardiovascular dysfunction in  

spontaneously hypertensive rats. These results are important because the association of 
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risk factors (hypertension plus fructose), mimics the metabolic syndrome, and seems to 

induce an early cardiovascular impairment.  

Of note, 7 days of fructose overload are enough to induce autonomic dysfunction 

of baroreflex control of cardiovascular regulation in this experimental model of 

metabolic syndrome even without inducing any alteration in the metabolic profile 

(triglycerides, glucose, insulin and insulin resistance). Since the baroreflex controls the 

cardiovascular reflex but also the sympathetic (inhibition) and parasympathetic 

(stimulation) activity,28 the baroreflex dysfunction induced with fructose overload in 

hypertensive animals (37 days of life) in our study is associated with increased activity 

and/or decreased parasympathetic activity. Masson et al.25 reported increased central 

sympathetic activity in SHR rats (98 days old), while we previously reported increased 

sympathetic modulation in mice treated for 15 days with fructose (85 days of life)12. 

Furthermore, ovariectomized SH rats with chronic consumption of fructose (135 days) 

had impaired heart rate and arterial pressure variability showing autonomic 

dysfunction13,17. However, these studies were performed in adult animals. By contrast, 

our study shows that adding a risk factor (fructose overload) in SHR rats induced 

autonomic dysfunction while growing, and earlier than in the SHR rats fed with 

standard diet. 

          Baroreflex dysfunction may be associated with vascular alterations and 

autonomic dysfunction. In this context, dysfunctions in vascular resistance have been 

previously reported in metabolic syndrome29 along with the individual pathologies 

associated with this syndrome30,31. In our present study, we showed that both 

hypertensive animals had decreased pressor responses to adrenergic stimulation induced 

by a dose of 2 µg/kg phenylephrine as compared to control normotensive animals. 

These results suggest an impairment of vascular control by NO. Our results show 
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decreased plasma nitrite concentrations (a NO metabolite) in hypertensive animals in 

general; however, statistical significance was found only in the hypertensive animals 

with fructose consumption at days 15 and 30 as compared to normotensive animals. 

Thus, we hypothesize that the different responses of normotensive Wistar and SHR rats 

to phenylphrine may be due to the expression of α1 adrenergic receptors in SHR rats33. 

It is noteworthy that hypertension is associated with endothelial dysfunction. 

However, these endothelial dysfunctions have different characteristics depending on the 

vascular bed, the animal model and/or the age of the animal.34 In the carotid artery, the 

acetylcholine-induced dilation is probably associated to a dysfunction in the NO 

response capacity of the smooth muscle without the involvement of endothelium-

derived constricting factors35,36. Additionally, it was reported that endothelium 

dependent dilation response to acetylcholine or bradykinin may be minimally 

inhibited37, unaltered38 or increased39,40 in the renal perfused tissue in SHR rats. Our 

findings show an exacerbated systemic depressor response to sodium nitroprusside at a 

5 µg/kg dose during fructose consumption. This suggests that fructose consumption 

impaired the vascular relaxation, although statitically significant differences were only 

observed in normotensive animals without fructose. Simonet et al.39 reported that 

chronic treatment with L-NAME in SHR rats induced a vasodilation response to sodium 

nitroprusside exacerbated in the renal tissue. These results suggest that a more 

pronounced deficiency of NO bioavailability may lead to an exacerbated response to 

this drug. In this sense, our data show that fructose consumption decreased plasma 

nitrites in hypertensive animals as compared to those in control animals at days 15 and 

30.  

Vascular dysfunction is associated with impairment in endothelium-derived NO. 

Our findings indicate that fructose consumption induced additional impairment in 
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vascular reactivity and a reduction in NO metabolite. This may lead to exacerbated BRS 

impairment and to an additional increase in arterial pressure in the metabolic syndrome 

model used in this study. It should be noted that NO is a key mediator in endothelium-

dependent vasodilation, having powerful anti-inflammatory and anti-thrombotic 

properties.41 

Our results show that fructose overload increased TNF- and IL-6 in the visceral 

white adipose tissue at days 15 and 30, and increased IL-1β at day 15. Fructose overload 

also increased in IL-1β in the spleen. Interestingly, all the inflammatory cytokines have 

similar levels in all groups at the end of protocol (60 days). Taken together, these 

findings suggest a marked transitory inflammatory signaling at days 15 and 30.  

We analyzed the inflammatory factors in the visceral white adipose tissue and 

the spleen, the two key tissues that release cytokines into systemic circulation. The 

adipose tissue is an endocrine organ, which releases cytokines and bioactive mediators 

such as leptin, IL-6 and TNF-α. These factors negatively affect arterial pressure, 

coagulation, as well as lipid and glucose homeostasis. They may ultimately lead to 

endothelial dysfunction and atherosclerosis9. Recent studies demonstrated that the 

afferent vagal nerve attenuates systemic inflammation by inhibiting the production of 

inflammatory cytokines in the spleen11,26. Our findings suggest that the baroreflex 

sensitivity impairment (strongly related to sympathovagal cardiovascular dysfunction) 

observed early in fructose-treated hypertensive animals (7 days of protocol) may 

increase the production of inflammatory mediators (at days 15 and 30) in the adipose 

tissue and the spleen. This would in turn contribute to the onset of cardiometabolic 

disorders in the metabolic syndrome. 

Studies assessing the chronic effects of a fructose-rich diet in adult animals 

reported increased TNF-, IL-1β and  IL-6 in adult male and female normo and 
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hypertensive rats13,42,43. Of note, increase in TNF-α levels was associated to insulin 

resitance44, and these effects can account for some of the findings of our study. Fructose 

consumption increased TNF- in the adipose tissue at days 15 and 30, followed by 

elevated plasma insulin after 30 days of fructose consumption, which may have 

triggered a reduced tolerance to insulin at day 60. Triglyceride accumulation in the liver 

due to a fructose overload may also contribute to a low insulin sensitivity, insulin 

resistance and glucose intolerance in the liver, due to decreased number of insulin 

receptors45. In this study fructose overload in hypertensive rats increased plasma 

triglycerides and insulin, and reduced sensitivity to insulin, along with increased 

number of inflammatory mediators in the adipose tissue and spleen. These changes in 

our experimental model reflect the key features of metabolic syndrome3,9,15. 

In previous studies inflammation increases oxidative stress, which, in turn, can 

cause cell dysfunctions with hypertension, and contribute to disease progression46. 

Moreover, the increased concentration of superoxide anion, hydroxyl radicals and 

hydrogen peroxide, together with lowered antioxidant defenses, seem to be associated 

to protein oxidation and lipid peroxidation, and to favor unbalanced redox state and 

oxidative stress47,48. Fructose consumption consistently presented the greatest systemic 

concentration of hydrogen peroxide (at day 30 and 60), decreased SOD activity (at days  

15, 30 and 60) and TRAP (at days 7 and 15), increased lipid peroxidation and protein 

oxidation (at day 60). Previous studies suggest that systemic and tissue unbalanced 

redox status appeared early in this experimental model and may play a role on 

cardiometabolic disorders49,50-52. Our results concur with previous studies reporting that 

a 21 day fructose rich diet increased tryglicerides, plasma insulin, and oxidative stress  

without changing glucose levels42,53. 
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We recently reported that fructose overload (for 19 weeks) induced 

cardiovascular autonomic dysfunction, inflammation (increased TNFα and decreased 

IL-10), increased lipid peroxidation and unbalanced glutathione redox balance in 

cardiac tissues in ovariectomized female SHR rats. We also reported increased 

triglycerides and insulin resistance and additional increase in AP13
. In this present 

study, the SHR rats have increased diastolic, systolic and mean arterial pressure 

throughout the protocol (60 vs. 7, 15, 30 days). Hypertension in SHR rats starts at 35 

days old, but environmental factors may affect disease progression. Accordingly, in this 

study SHR rats started chronic fructose consumption at 30 days old. Fructose 

consumption induced an additional increase in arterial pressure as compared to control 

hypertensive animals, but only after 30 and 60 days of the fructose overload. Moreover, 

both normo and hypertensive control animals have decreased HR at days 15, 30 and 60 

as compared to those of day 7 (37 days old). In previous studies, the increased HR in the 

first days after birth is probably associated to the positive chronotropic effect of the 

sympathetic nervous system on the HR of rats54. In this sense, fructose consumption 

seems to maintain the chronotropic effect of the sympathetic nervous system, since 

reduced HR was not observed at any point of the protocol, unlike the HR changes of 

normo and hypertensive control animals. The baroreflex dysfunction observed from day 

7 suggests a greater role for sympathetic participation in cardiovascular regulation of 

fructose-overloaded SHR rats. 

In summary, fructose consumption decreased physical capacity at the end of the 

protocol showing the impact of cardiometabolic dysfunctions on functional parameters. 

Our findings associating hemodynamic recordings, baroreflex testing and different 

techniques to evaluate markers of inflammation and oxidative stress in the same animal 

suggest that baroreflex dysfunction may induce the other cardiometabolic changes 
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found in this experimental metabolic syndrome. Sympathetic activation, which is 

usually associated with baroreflex dysfunction, would induce inflammatory cytokines in 

the spleen and the adipose tissue. This would lead to an unbalanced systemic redox state 

producing insulin resistance and increasing arterial pressure, together with reduced 

functional capacity, well-known features of the metabolic syndrome.   

FUTURE PERSPECTIVES 

 Baroreflex impairment, which reflects primarily a disarrangement in the vagal 

efferent component of this reflex, is strongly associated with sympathetic overactivity, 

activation of renin-angiotensin system, inflammation, oxidative stress, increased arterial 

pressure variability and end-organ damage8,9,13,26,25,55. Additionally, this condition is 

important and common characteristic of hypertension and is related to increased 

mortality risk in hypertensive subjects, renal failure and post infarction patients27,56,57. 

Our data indicated that the baroreflex is the first mechanism affected by the association 

of hypertension and fructose overload and precedes the increase in inflammation and 

oxidative stress in target tissues, later on inducing arterial pressure increase and insulin 

resistance. This time course mechanisms offers the possibility to understand the 

integrative cardiometabolic dysfunctions in several diseases and to develop new and 

appropriate therapeutic targets, mainly focusing on the improvement of cardiovascular 

autonomic control of circulation.  
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Figure Legends 

 

Figure 1. Arterial pressure recording in basal state and after phenylephrine and 

sodium nitroprusside injections at 7 days of protocol (A. Control rat; B. 

Hypertensive rat; C. Hypertensive+fructose rat) and at 60 days of protocol (D. Control 

rat; E. Hypertensive rat and F. Hypertensive+fructose rat).  

 

Figure 2. Hemodynamic, autonomic, vascular reactivity and NO bioavailability 

evaluations. A. Mean arterial pressure (MAP); B. Bradycardic responses (BR) of 

baroreflex sensitivity; C. Tachycardiac responses (TR) of baroreflex sensitivity; D. 

Arterial pressure response to 2μg/kg of phenylephrine; E. Arterial pressure response to 

5μg/kg of sodium nitroprusside and F. Nitrites in plasma in control (C), hypertensive 

(H) and hypertensive+fructose overload (HF) groups at 7, 15, 30 and 60 days of 

protocol. § p< 0.05 vs. 7 days in the same group; † p< 0.05 vs. 7 and 15 days in the 

same group; ‡ p< 0.05 vs. 7, 15 and 30 days in the same group; * p< 0.05 vs. C group in 

the same time; # p< 0.05 vs. H group in the same time. BR: bradycardic responses. TR: 

tachycardic responses. ∆AP- arterial pressure delta. 

 

Figure 3. Inflammatory markers in withe adipose tissue. A. TNF-α and B. IL-6 in 

control (C), hypertensive (H) and hypertensive+fructose overload (HF) groups at 7 

(HF7 days), 15 (HF15 days), 30 (HF30 days) and 60 days of protocol (HF60 days). § p< 

0.05 vs. 7 days in the same group; ¥ p< 0.05 vs. 15 e 30 days in the same group; * p< 

0.05 vs. C group in the same time; # p< 0.05 vs. H group in the same time. 
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Figure 4. Oxidative stress profile in plasma. A. hydrogen peroxide; B. Catalase 

activity (CAT); C. Superoxide dismutase activity (SOD); D. Total antioxidant potential 

(TRAP); E. Lipid peroxidation (TBARS) and F. Protein oxidation (Carbonyls) in 

control (C), hypertensive (H) and hypertensive+fructose overload (HF) groups at 7, 15, 

30 and 60 days of protocol. † p< 0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; ‡ p< 0.05 

vs. 7, 15 and 30 days in the same group; * p< 0.05 vs. C group in the same time; # p< 

0.05 vs. H group in the same time. 
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Table 1. Metabolic, hemodynamic and functional capacity evaluations in control (C), 

hypertensive (H) and hypertensive+fructose overload (HF) groups at 7, 15, 30 and 60 

days of protocol. 

                    

 
7 days 15 days 30 days 60 days 

Triglycerides (mg/dL)     

C 1075.0 1095.5 1094.1 1075.9 

H 1073.6 1151.9 1075.7 1055.3 

HF 1246.5 1367.7* 1354.9*# 1396.4*# 

Glucose (mg/dL)     

C 962.4 1021.0 954.6 992.4 

H 1032.8 965.7 952.1 982.1 

HF 1054.6 1092.0 1073.1 1052.6 

Insulin (ng/mL)     

C 0.450.1 0.650.1 0.680.1 0.470.06 

H 0.840.2 1.040.3 0.980.2 1.440.07* 

HF 1.020.1 1.420.2 1.760.2* 1.720.2* 

KITT (mg/dl/%)     

C 4.50.2 4.40.2 4.30.3 3.90.2 

H 4.70.2 4.60.3 4.20.2 3.90.1 

HF 5.30.3 5.10.2 4.30.2 3.20.2‡*# 

DAP (mmHg)     

C 762.1  912.2  923.0  961.4  

H  1032.9*  1091.7*   1183.0*   1414.1‡*  

HF  1013.0*  1073.3*   1323.9†*#   1584.2‡*#  

SAP (mmHg)     

C 1112.7  1191.8  1213.6  1262.1  

H  1443.1*   1612.6*  1654.5* 1924.3‡* 

HF  1443.5*   1481.6*  1753.7†*#  2115.9‡*#  

HR (bpm)     

C 40512.3  3588.2§ 3387.6§ 3357.3§  

H  42113.9   3755.1§  3517.1§  3457.5§  

HF  40313.2   3816.2   3695.1   36710  

Maximal aerobic test (min)     

C 140.5 120.6 141.1 131.0 

H 180.4* 180.8* 170.6* 171.1 

HF 180.9* 190.8* 181.0* 100.9‡*# 

Data are expressed as mean±SEM. Diastolic arterial pressure (DAP), systolic arterial 

pressure (SAP), mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR). § p< 0.05 vs. 7 days in 

the same group; † p< 0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; ‡ p< 0.05 vs. 7, 15 and 

30 days in the same group; * p< 0.05 vs. C group in the same time; # p< 0.05 vs. H group 

in the same time.  
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Table 2. Inflammatory mediators in the spleen of control (C), hypertensive (H) and 

hypertensive+fructose overload (HF) animals at 7, 15, 30 and 60 days of protocol.  

   7 days 15 days 30 days 60 days 

TNFα (pg/mg protein)     

C 264.7  253.4  162.3  193.4  

H 111.5  120.9  151.5  161.7  

HF 131.2  205.0  232.5  271.7 

IL-6 (pg/mg protein)     

C 655.6  555.7  455.3  493.7  

H 5822.1 392.9  502.9  495.0  

HF 422.2  555.6  480.2  341.0  

IL-1β (pg/mg protein)     

C 642.8  823.6  495.2  482.4  

H 7418.0  426.7  6319.0  497.9  

HF 10212.1  13610.1§*# 1106.4*# 873.5¶ 

 

Data are expressed as mean±SEM TNFα- tumor necrosis factor; IL-6 interleukin-6; IL-

1β- interleukin 1 beta. § p< 0.05 vs. 7 days in the same group; ¶ p< 0.05 vs. 15 days in 

the same group; * p< 0.05 vs. C group in the same time; # p< 0.05 vs. H group in the 

same time.  

  



133 

 

 

 

Figure 1 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to evaluate the impact of combined exercise 

training on the development of cardiovascular and neuroimmune complications induced 

by fructose consumption in hypertensive rats (SHR). SHR were divided into 3 groups: 

SHR (H), SHR + fructose (HF) and SHR + fructose + combined exercise training 

(treadmill + ladder, 40-60% of maximum capacity) (HFT). Fructose was offered in 

drinking water (10%). Metabolic, hemodynamic, autonomic, inflammatory and 

oxidative stress parameters were evaluated in subgroups (n = 6 group / time) at 7, 15, 30 

and 60 days. The HF group showed increased white adipose tissue weight in relation to 

the H group. The combined exercise training (HFT group) reduced these values by 60 

days (HF: 1.91 ± 0.10; H: 1.61 ± 0, 11 HFT: 1.42 ± 0.13 g). Insulin sensitivity was 

reduced in the HF group at 60 days in relation to the H and HFT groups (HF: 3.15 ± 0.2; 

H: 3.96 ± 0.1; HFT: 4.32 ± 0.2 % / min). The HF group presented increased 

triglycerides when compared to the H group at 60 days protocol, which was not 

observed in the HFT group.  Fructose consumption induced an additional increase in 

MAP at 30 and 60 days of protocol (HF-30: 153±4 and HF-60: 184 ± 4 vs. H-30: 141 ± 

3 and H-60: 165 ± 3 mmHg). On the other hand, the combined exercise training reduced 

MAP at 30 and 60 days of protocol in relation to the HF group. (HFT: 142 ± 8 and 167 

± 6 mmHg). There was a decrease in PI-VAR at 7 days and 60 days in the HF group 

(10.5 ± 1.3 and 40.81 ± 6.12 ms2) in relation to the H group (23 ± 1.5 and 59.7 ± 3.4 

ms2); the HFT group did not present this reduction in PI-VAR (26.8 ± 2.1 and 70.4 ± 

5.9 ms2). In addition, the HF group had a lower spontaneous baroreflex at 7 days in 

relation to the H group (0.23 ± 0.03 vs, 0.35 ± 0.01 ms / mmHg). There was an increase 

in IL-6 and TNFα in the heart at 15, 30 and 60 days in the HF and HFT groups when 

compared to the H group. The HFT group presented higher cardiac IL-10 values at 7 

days when compared to the HF group. The HF group presented an increase in cardiac 

lipoperoxidation at 60 days in relation to the H group. The HFT group showed a 

reduction in LPO, as well as a reduced oxidation of proteins in cardiac tissue at the 

same period. There was an increase in NADPH oxidase in the HF group at 60 days in 

relation to the H group and a reduction in the HFT group in relation to the HF group at 

the same period (H: 0.18 ± 0.02; HF: 0.46 ± 0.04, HFT: 0.35 ± 0.03 μm / mg protein). 

The H and HF groups presented reduction of the GSH / GSSG ratio at 7, 15, 30 and 60 

days in relation to the HFT group. The data demonstrated that fructose overload induces 

progressive metabolic and hemodynamic dysfunction and early cardiovascular 

autonomic dysfunction, preceding the other cardiometabolic alterations. On the other 

hand, combined exercise training seems to be effective in improving / attenuating these 

premature alterations in hypertensive rats submitted to fructose overload. 

 

Keywords: Fructose, heart rate variability, heart, oxidative stress, inflammation. 
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INTRODUCTION 

 Cardiovascular disease is the most cause of death worldwide (1). Moreover, 

hypertension is the most noteworthy risk factor for early cardiovascular disease, 

increasing the risk for different cardiovascular diseases, as stroke, coronary artery 

disease, heart failure, atrial fibrillation, and peripheral vascular disease (2).  

 Indeed, there is a strong association between bad eating habits and 

cardiovascular disease. Sugar consumption, especially fructose intake, has been largely 

studied due to its deleterious effects. Experimentally, high-fructose diet was showed to 

lead to moderate hypertension and glucose intolerance, associated with increased levels 

of plasma insulin, cholesterol and triglycerides (3) . Furthermore, it is well established 

that fructose overload increases inflammation and oxidative stress markers, which also 

contribute to an increased cardiovascular risk (4).  

On the other hand, positive effects of exercise training have been demonstrated 

in the prevention and treatment of hypertension, insulin resistance, DM, dyslipidemia, 

obesity and metabolic syndrome (5–7). Indeed, aerobic exercise training has its benefits 

well evidenced concerning the cardiovascular and autonomic system, as a reduction of 

arterial pressure in hypertensive patients, reduction of peripheral vascular resistance, 

maintenance of left ventricular (LV) mass, increased heart rate variability, reduced 

systolic arterial pressure variability and improved baroreflex sensitivity. Masson et al. 

(8) showed that independent of the high pressure levels in SHR, aerobic exercise 

training promptly restores baroreflex function by disrupting the positive feedback 

between high oxidative stress and increased pro-inflammatory cytokines secretion 

within the hypothalamic paraventricular nucleus. 

It is important to emphasize that, currently, resistance exercise training has been 

recommended by the American College of Sports Medicine in addition to aerobic 
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exercise training (combined exercise training) for individuals with arterial hypertension, 

peripheral vascular disease, type 2 DM, obesity and other conditions (9). However, the 

role of combined exercise training on cardiovascular control, inflammation, and 

oxidative stress has yet to be fully understood.  

We hypothesized that combined exercise training may attenuate the development 

of autonomic dysfunction in this model, reducing inflammation and oxidative stress, 

and inducing cardiometabolic improvement. Thus, the aim this study was to evaluate 

the impact of combined exercise training on the development of cardiovascular and 

neuroimmune complications induced by fructose consumption in hypertensive rats 

 

METHODS 

 Males spontaneously hypertensive rats (SHR), 30 days old, were obtained from 

the Animal Facility of the Universidade Nove de Julho. The rats were divided into 3 

groups: hypertensive (H, n=24), hypertensive undergoing fructose overload (HF, n=24) 

and hypertensive undergoing fructose overload submitted to the combined exercise 

training (HFT, n=24). Fructose overload in drinking water (D-fructose, 100 g/L) was 

initiated at 30 days of life in the HF group.  Animals from the H group received 

standard laboratory chow and water ad libitum. The evaluations were performed in 6 

rats for each group after 7, 15, 30 and 60 days of fructose or water consumption. All 

surgical procedures and protocols were approved by the Ethics Committee of Sao Paulo 

University (Protocol 035/12) and were conducted in accordance with National Institutes 

of Health -Guide for the Care and Use of Laboratory Animals.   
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Combined Exercise Training 

Combined exercise training was performed on a motor treadmill (aerobic training) and 

in a ladder adapted to rats (resistance training), in alternate days. 

Aerobic exercise training - All animals were adapted to walk and run on a motorized 

treadmill (10 min/day; 0.3 km/h)  before the maximal running test. The aerobic exercise 

test was performed in sedentary and trained rats as described in detail in a previous 

study (10). Aerobic exercise training was performed on a treadmill (Imbramed TK-01, 

Brazil) at low-to-moderate intensity (40–60% maximal running speed) for 1 h a day, in 

alternate days with resistance exercise training. To provide a similar environment and 

manipulation, sedentary animals were placed on the stationary treadmill three times a 

week. 

Resistance exercise training - The animals were gradually adapted to the act of climbing 

before the maximal load test. This is a voluntary exercise protocol, with no aversive 

(electrical) stimuli to maintain performance, no restraint, and no use of food or water as 

motivators. The dynamic resistance exercise test was composed of an initial load of 

75% of the body weight. After a 2-min resting period, a gradual increase of 15% of 

body weight was used in the subsequent climbs, as previously described in detail 

elsewhere. The prescription of resistance exercise training was performed using the 

normalized value of maximal load for each rat. The resistance exercise training protocol 

was performed in alternating days with aerobic exercise training at low-moderate 

intensity with 15 climbs per session and a 1-min time interval between climbs as 

previously described in details elsewhere (11).  
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Blood triglyceride and glucose  

In the last day of protocol, before catheterization, triglyceride and blood glucose 

concentrations were measured (Accucheck and Accutrend, Roche) after 4-hour fasting.  

 

Cardiovascular and autonomic assessments 

 In the last day of protocol, two catheters filled with 0.06 mL saline were 

implanted in anesthetized rats (80 mg/kg ketamine and 1 mg/kg xylazine) into the 

carotid artery and jugular vein (PE-10) for direct measurements of AP and drug 

administration, respectively. Rats receiving food and water ad libitum were studied 1 

day after catheter placement; they remained conscious and were allowed to move freely 

during the experiments. An arterial cannula was connected to a transducer (Arterial 

Pressure XDCR, Kent© Scientific), and AP signals were recorded over a 20-minute 

period by a microcomputer equipped with an analog-to-digital converter board 

(Windaq,2-kHz sampling frequency; Dataq Instruments, Inc). The recorded data were 

analyzed on a beat-to-beat basis to quantify changes in mean arterial pressure (MAP) 

and heart rate (HR).  

Increasing doses of phenylephrine (0.25 to 32. µg/kg) and sodium nitroprusside 

(0.05 to 1.6 µg/kg) were given as sequential bolus injections (0.1 mL) to produce 

pressure responses ranging from 5 to 40 mm Hg. A 3- to 5-minute interval between 

doses was necessary for BP to return to baseline. Peak increases or decreases in MAP 

after phenylephrine or sodium nitroprusside injection and the corresponding peak reflex 

changes in HR were recorded for each dose of the drug. BRS was evaluated by a mean 

index relating changes in HR to changes in MAP, allowing a separate analysis of gain 

for reflex bradycardia and reflex tachycardia. The mean index was expressed as beats 

per minute per millimeter of mercury, as described elsewhere (5,12). 
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 Vascular reactivity was determined by the AP changes following phenylephrine 

(2μg/kg) and sodium nitroprusside (5μg/kg) injections. Baseline values and peak 

changes of MAP for each given dose were considered in data analysis. 

 

Insulin tolerance test 

 Following hemodynamic evaluation, insulin tolerance test was performed after a 

2 hour fasting in anesthetized animals (sodium thiopental, 40 mg/kg body weight, IP). A 

drop of blood was collected from the tail for blood glucose level measurement at 

baseline and 4, 8, 12 and 16 minutes after insulin injection (0.75 U/kg). The constant 

rate for blood glucose disappearance (KITT) was calculated using the 0.693/t1/2 

formula. Blood glucose t1/2 was calculated from the slope of the least square analysis of 

blood glucose concentrations during the linear phase of decline (13). 

 

Insulin determination 

Insulin concentration was measured in plasma of fasting animals (4 hours) by 

immunoenzymatic test (ELISA) using a commercial kit (EZRMI-13K / Rat / Mouse 

insulin, Merck Millipore, USA). Test sensitivity was 0.2 ng/ml. Absorbance was 

measured at 450 nm in a microplate reader. 

 

Plasma nitrites  

 One day after hemodynamic evaluations, the animals were killed and the white 

adipose tissue, spleen and plasma were immediately collected for analysis.  

Nitrites (NO-
2) were determined on plasma using the Griess reagent, in which a 

chromophore with a strong absorbance at 540 nm is formed by the reaction of nitrite 
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with a mixture of naphthylethylenediamine (0.1%) and sulfanilamide (1%). A standard 

curve was established with a set of serial dilutions (10−8–10−3 mol/l) of sodium nitrite. 

 

Inflammatory mediators in cardiac tissue 

  IL-6, IL-1β and TNF-α levels in the visceral white adipose tissue and spleen 

were determined using a commercially available ELISA kit (R&D Systems Inc.) in 

accordance with the manufacturer's instructions. ELISA was performed in 96-well 

polystyrene microplates with a specific monoclonal antibody coating. The threshold 

of sensitivity was 15.0 pg/mL. Absorbance was measured at 540 nm in a microplate 

reader. 

 

Oxidative stress profile in cardiac tissue 

 NADPH oxidase. The activity of NADPH oxidase enzyme was determined in 

homogenate of heart and was evaluated by the production of superoxide determined by 

plate reader. To perform the assay, 50 mM phosphate buffer containing 2 mM EDTA 

and 150 mM sucrose, 1.3 mM NADPH and 10 μl of cardiac tissue sample were used. 

Superoxide production was expressed in μmoles / mg protein (14). 

 

 Superoxide Anion. Superoxide anion was determined in the ventricular tissue 

homogenate by calculating the rate of oxidation of adrenaline at 480 nm. Briefly tissue 

homogenate was added to glycine buffer followed by addition of catalase (494 µM). 

Absorbance was set to zero. Adrenaline (60 µM) was added and absorbance was 

recorded at 480 nm for 2 mins. Amount of superoxide anion was expressed as 

mmoles/mg protein (15). 
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Hydrogen peroxide concentration. The assay was based on the horseradish 

peroxidase- (HRPO) mediated oxidation of phenol red by H2O2, leading to the 

formation of a compound measureable at 610 nm. Cardiac tissue was incubated for 

30min at 37∘C in 10mmol/L phosphate buffer consisting of 140mmol/L NaCl and 

5mmol/L dextrose. Supernatants were transferred to tubes with 0.28mmol/L phenol red 

and 8.5U/mL HRPO. After 5min incubation, 1 mol/L NaOH was added and it was read 

at 610 nm (16). 

 Membrane lipoperoxidation by chemiluminescenc:. The chemiluminescence 

(CL) assay was carried out with an LKB Rack Beta liquid scintillation spectrometer 

1215 (LKB Producer) in the out-of-coincidence mode at room temperature. 

Supernatants were diluted in 140 mM KCl and 20 mM sodium phosphate buffer, pH 

7.4, and added to glass tubes, which were placed in scintillation vials; 3 mM tert-butyl 

hydroperoxide was added, and CL was determined up to the maximal level of emission 

(17). 

 Determination of protein oxidation by carbonyls: Samples were incubated with 

2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH 10 mM) in a 2.5 M HCl solution for 1 h at room 

temperature in the dark. Samples were vortexed every 15 min. Subsequently, a 20% 

trichloroacetic acid (w/v) solution was added and the solution was incubated on ice for 

10 min and centrifuged for 5 min at 1000 g to collect protein precipitates. An additional 

wash was performed with 10% trichloroacetic acid (w/v). The pellet was washed three 

times with ethanolethyl acetate (1:1) (v/v). The final precipitates were dissolved in 6 M 

guanidine hydrochloride solution and incubated for 10 min at 37°C, and absorbance was 

measured at 360 nm (18). 

Antioxidant enzyme activities: The quantification of SOD activity was based on the 

inhibition of the reaction between O2˙− and pyrogallol (19). CAT activity was 
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determined by measuring the decrease in H2O2 absorbance at 240 nm (20).GPx activity 

was expressed as nmol peroxide/hydroperoxide reduced/ min/mg protein and was based 

on the consumption of NADPH at 480 nm (21). 

 

Statistical analysis 

 Data are expressed as mean±SEM. The Levene test was used to evaluate data 

homogeneity. A two-way analysis of variance followed by the Student-Newman-Keuls 

test was used to compare groups. Significance level was established at p≤0.05.  

 

RESULTS 

Tissues weight and metabolic evaluations 

At the beginning of the protocol, all groups showed similar body weight. Then, 

there was an increase in body weight during the protocol in all groups studied. 

Moreover, at 7 and 15 days of protocol in the HF group and only at 15 days of protocol 

in the HFT group, the body weight was higher than in the H group. The HFT group 

showed higher body weight at 7 days of protocol when compared to the HF group 

(Table 1).  

All groups presented an increase in white adipose tissue along the protocol. The 

fructose overload led to an additional increase in white adipose tissue at 60 days (HF vs. 

H). The combined exercise training was able to prevent this additional increase. Along 

the protocol, all groups showed an increase in soleus muscle. At 60 days of protocol, the 

HF group presented lower soleus weight in relation to the H group (Table 1). All groups 

exhibited an increase in extensor hallucis longus muscle over the protocol. The extensor 

hallucis longus muscle was higher in the HFT group when compared to HF at 60 days 

of protocol (Table 1). 
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The triglycerides levels were higher in the HF group at 30 and 60 days of 

protocol in relation to the H group. The HFT showed higher triglycerides levels at 30 

days of protocol when compared to the HF group. However, at the end of the protocol 

(day 60), the HFT group presented lower triglycerides levels when compared to the HF 

group and its initial values (Table 2). The H and HFT groups presented higher glucose 

levels in the day 15 when compared to the H groups. At 60 days of protocol, the HFT 

group showed lower glucose levels in relation to its values in the day 15 (Table 2). 

Plasma insulin levels were higher in the HF group in 30 days of protocol when 

compared to its values in 7 days of protocol. Also, it showed increased in the HF group 

in relation to the H group in the days 30 and 60 (Table 2). At the end of protocol, the 

HF group presented a reduction in insulin sensitivity when compared to its previous 

values (days 7, 15 and 30), as well as lower values in relation to the H group in the day 

60. The HFT group showed higher insulin sensitivity than the HF group in 60 days of 

protocol (Table 2). 

 

Hemodynamics evaluations 

 At the end of the protocol, all groups presented an increase in SAP, DAP and 

MAP when compared to their initial values. SAP, DAP and MAP were increased in the 

HF group in relation to the H group at 60 days of protocol. The combined exercise 

capacity attenuated/or prevented this increase in AP promoted by the fructose 

consumption at 60 days of protocol (Table 3). Heart rate was lower at 15, 30 and 60 

days of protocol in the H and HF groups, and at 30 and 60 days of protocol in the HFT 

group when compared to 7 days (Table 3). 
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Cardiac and vascular autonomic modulation 

 Regarding cardiac modulation, at 7 and 60 days of protocol the HF showed a 

decreased PI-VAR in relation to the H group. The HFT group exhibited higher PI-VAR 

and RMSSD index at all periods studied when compared to the HF group. No 

differences were observed among groups in absolute values of LF and HF band (Table 

4). 

 At the end of the protocol (day 60), the HF group presented higher SAP-VAR in 

relation to its values at 7 and 15 days of protocol. Moreover, it was observed an 

increased SAP-VAR and a decreased alpha index in the HF group when compared to 

the H group at day 60. On the other hand, the HFT group had a higher alpha index at 30 

and 60 days of protocol than the HF group (Table 4). 

  

Plasma nitrite and inflammatory mediators 

 There was a reduction in plasma nitrite in the HF group at 15, 30 and 60 days of 

protocol in relation to the H group and to its initial value (day 7). The HFT group 

showed higher values of plasma nitrite at 7 days of protocol than the H and HF groups 

and at 15, 30 and 60 in relation to the HF group (Table 5). 

  The groups submitted to fructose consumption (HF and HFT groups) presented 

an increase in IL-6, IL-10 and TNF-alpha at 15, 30 and 60 days of protocol when 

compared to the H group (Table 5). 

 

 Oxidative stress profile 

 There was an increase in LPO in the HF group along the protocol (day 60 vs. 7, 

15 and 30). Also, at the end of the protocol (day 60), the HF group showed an increase 

in LPO in relation to the H group. The combined exercise training was able to prevent 
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this increase promoted by the fructose consumption at the end of protocol (HFT vs. HF) 

(Table 6). The protein oxidation showed increased in the HF group at 15, 30 and 60 

days of protocol in relation to the H group. Once more, the combined exercise training 

was able to prevent this increase promoted by the fructose consumption (HFT vs. HF) 

(Table 6). 

 At 30 and 60 days of protocol, NADPH oxidase showed increased in the HF 

group when compared to the H group. However, at 60 days the combined exercise 

training (HFT group) was able to prevent this increase (HFT vs. HF) (Table 6). The 

HFT group showed lower superoxide anion at 7 days of protocol when compared to the 

HF and HF groups, and at 15 days of protocol in relation to the H group (Table 6). At 

the end of protocol (day 60), hydrogen peroxide was reduced in the HF group in relation 

to the H group (Table 6). 

 No differences were observed among the groups and periods to CAT and SOD. 

GPx was higher in the HFT group at 60 days of protocol when compared to 7 days of 

protocol in the same group.  

The HFT group showed higher GSH/GSSG ratio at 7, 15, 30 and 60 days of 

protocol in relation to the H and HF groups (Table 7).  

 

DISCUSSION 

The aim of the present study was to evaluate the impact of combined exercise 

training on the development of cardiometabolic complications, cardiovascular 

autonomic modulation, inflammation and oxidative stress induced by fructose overload 

in hypertensive rats. The results demonstrated important metabolic alterations such as 

increase of triglycerides, retroperitoneal adipose tissue and decrease in insulin 

sensitivity in animals those consumed fructose.  Moreover, there was an increase in 
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arterial pressure associated with a decrease in HR variability provided by the fructose 

consumption. However, combined exercise training seems to attenuate this premature 

cardiac modulation dysfunction by increasing the parasympathetic modulation, leading 

to an improvement of spontaneous baroreflex sensitivity. Also, the data demonstrated 

that combined exercise training was able to improve inflammatory and oxidative stress 

markers. 

Although the trained group showed no reduction in body weight in relation to 

the fructose group (HF) at the end of the protocol, a reduction of retroperitoneal adipose 

tissue was observed in the trained animals at the same period (60 days). Similar 

reduction was also observed in animals submitted to aerobic exercise training (AT), 

after 8 weeks of protocol (22). Stanhope et al. (23) showed that fructose-sweetened but 

not glucose-sweetened beverages stimulated intra-abdominal lipid deposition and 

hepatic lipid production, cholesterol metabolism was shifted negatively, and insulin 

sensitivity was reduced, suggesting that fructose consumption may specifically promote 

lipid deposition in visceral adipose tissues. However, one of the classic effects of 

aerobic exercise training is a higher lipid oxidation, and considering that resistance 

exercise training is acknowledged for its hypertrophy effects, this no difference in body 

weight, probably, is due to a muscle gain. Indeed, it was observed an increase in ELH 

and a maintenance in soleus in the HFT group at 60 days of protocol when compared to 

the HF.  

In fact, our data demonstrated that fructose consumption induced an increase in 

triglycerides at 30 and 60 days of protocol when compared to the H group. Several 

studies have demonstrated an increase in triglycerides after a protocol of fructose 

overload, which can be observed in experimental models (13,22,24) as well as in 

humans (23,25). However, it was demonstrated that combined exercise training was 
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effective in reducing triglycerides values at 60 days of protocol when compared to the 

sedentary group (HF). Conti et al. (26) also observed a reduction in triglycerides values 

after a protocol of combined exercise training in a model of menopause and metabolic 

syndrome.  

Metabolic parameters such as triglycerides and adipose tissue are related to 

insulin and plasma insulin. In the present study, insulin was higher at 30 and 60 days in 

the fructose group (HF) in relation to the control group (H). Mice, after 60 days of 

fructose overload, an increase in insulin was observed in relation to the group that 

received fructose for only 15 days and in relation to the control group (3). 

Regarding insulin sensitivity, the HF group presented a reduction in insulin 

sensitivity at 60 days vs. 7, 15 and 30 days. Additionally, this group had higher insulin 

resistance compared to the H group at 60 days of protocol. The HFT group was able to 

improve insulin sensitivity at the end of the protocol. Conti et al. (24) demonstrated that 

fructose consumption promoted a reduction in insulin sensitivity in a model of 

metabolic syndrome and menopause. Improved insulin sensitivity was demonstrated 

after a protocol of aerobic exercise training (6) or combined exercise training (26) in a 

model of metabolic syndrome.   

Regarding cardiovascular parameters, all groups showed an increase in AP at 30 

and 60 days of protocol compared to their initial values at 7 and 15 days. Indeed, Fazan 

et al. (27), observed that SHR begin to develop hypertension at 5 weeks of age. Fructose 

consumption induced an additional increase in AP over 60 days of protocol compared to 

the control group over the same period. However, HFT was effective in reducing this 

increase in DAP and MAP in the same period. 

Systematic review, which more than 400.000 participants were included, showed 

that sugary beverage intakes were significantly associated with higher AP and increased 
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incidence of hypertension (28). Increased AP in animal models with fructose overload 

has been demonstrated in mice (3), normotensive male rats (22), hypertensive female 

rats (5). 

Mechanisms have been studied to verify the interaction between metabolic and 

cardiovascular dysfunction, one of the tools used is the heart rate and systolic blood 

pressure variability. These evaluations are accomplished in both animals and humans 

and are representatives of cardiovascular autonomic modulation. In fact, it has been 

documented an increase in AP accompanied by an increase in sympathetic activity in 

mice submitted fructose overload (3). 

In the present study, a decrease in VAR-IP was observed at 7 and 60 days in the 

HF group when compared to the H group. Combined exercise training was able to 

prevent this reduction. Moreover, the HFT group showed an increased VAR-PI at 7, 15 

and 30 days of protocol in relation to the HF group at the same periods. Data from our 

group have shown that 19 weeks of fructose overload in females SHR associated with 

ovarian hormone deprivation induced a reduction in VAR-PI (24). In addition, a 

reduction of RMSSD (cardiac parasympathetic modulation representative) was observed 

in the HF group at 7 and 60 days of protocol in relation to the control group at the same 

time. On the other hand, the HFT presented an increase in BRS index in relation to the 

HF group at all times evaluated and in relation to the H group at 15 and 30 days. It is 

noteworthy that parasympathetic dysfunction was associated with insulin resistance in 

Wistar rats submitted to fructose consumption for 8 weeks (13). 

VAR-SAP after 60 days of fructose consumption was higher in the HF group 

than the H group and it was accompanied by an impairment in spontaneous baroreflex 

sensitivity (alpha index) and an increase in AP. The HF group presented a reduction in 

alpha index at 7 and 60 days when compared to the H group. Combined exercise 
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training was able to increase alpha index, which showed reduced in the HF group at 30 

and 60 days of protocol. Sanches et al. (5) demonstrated that aerobic exercise training 

was able to attenuate metabolic dysfunctions, promote resting bradycardia, attenuate 

sympathetic tone, and increase baroreflex sensitivity in SHR. It was observed, in SHR 

with ovarian hormone deprivation, that aerobic or resistance exercise training improved 

baroreflex sensitivity for both bradycardic and tachycardic responses, however, only 

aerobic exercise training was effective in improving the alpha index (7). 

Masson et al. (8) demonstrated, in SHR, that AT restored baroreflex sensitivity 

in the first 2 weeks of the training protocol, regardless of baseline blood pressure levels, 

indicating that normalization of baroreflex control is the first adaptive response of the 

cardiovascular system to exercise training and precedes the occurrence of bradycardia 

resting and reduced blood pressure. The improvement of this index can be partially 

explained by the increase in nitric oxide in the trained group and reduction in sedentary 

group. Increased sympathetic activity elevates catecholamine levels that indirectly lead 

to endothelial dysfunction, thereby causing an increase in blood pressure. Furthermore, 

fructose intake could induce salt sensitivity, increasing salt retention, and decreasing 

renal nitric oxide (29). 

It is important to emphasize that the vagal activity can modulate the 

inflammatory response and oxidative stress in some pathophysiological situations 

(30,31). Inflammation is mediated by a variety of cell types, including macrophages, 

lymphocytes, endothelial cells, and vascular smooth muscle cells. Multiple types of 

cells that participate in vascular inflammation are involved in the production of 

common cytokines and specific membrane receptors, allowing the expression and 

recognition of multiple proinflammatory and anti-inflammatory cytokines (32). 
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The HF group showed an increase in TNF-α at the end of the protocol in relation 

to 7 days and at 15, 30 and 60 days in relation to the H group. Indeed, a fructose 

overload may lead to an increase in TNF-α in adipose tissue in menopaused SHR (24), 

increased vascular TNF-α in male SHR (32), increased TNF  liver expression of 

normotensive mice (33). Moreover, fructose overload induced an increase in IL- 6 and 

TNF-α cytokines. On the other hand, combined exercise training induced an increase in 

IL-10, cytokine related to the anti-inflammatory profile.  

The excessive consumption of fructose causes metabolic dysfunctions, due to 

inflammation and oxidative stress, which are related to an increased cardiovascular risk 

(34). In the present study, the consumption of fructose induced an increase in 

lipoperoxidation values in heart tissue at 30 and 60 days in relation to the H group. On 

the other hand, combined exercise training was able to prevent this increase at 60 days 

in relation to the H and HF groups. Conti et al. (24), also observed in females SHR, that 

fructose overload led to an increased cardiac lipoperoxidation detected by 2 different 

techniques TBARS and chemiluminescence (QL). The HFT group showed a decreased 

QL in the present study.  

There was a higher oxidation of proteins in the HF group at 15, 30 and 60 days 

when compared to the H group, which was not observed in the HFT group. There was 

reduction of protein oxidation in the HFT group in relation to the HF group at the same 

periods, indicating a lower protein injury. Farah et al. (22) demonstrated that plasma 

protein oxidation was increased in normotensive rats and aerobic exercise training 

improved it as well as reduced protein oxidation in cardiac tissue (22). 

The toxicity of fructose is directly related to the time of exposure to this sugar, 

in animals that consumed fructose (30%) for 24 weeks it was showed an increased 

oxidative stress, whereas the group that stopped consuming the fructose, improved the 
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parameters of oxidative stress (35). Although fructose is metabolized in the liver, this 

does not exclude its deleterious effects on other organs such as the heart, kidneys and 

brain. The increase of reactive oxygen species, lipoperoxidation and NADPH oxidase, 

accompanied of a suppression of superoxide dismutase activity, were observed in brain 

of rats (RVLM) (36). 

It is worth to remember that, in the presence of NADPH oxidase, an electron of 

NADPH is transferred to an oxygen molecule, generating the final product of this 

reaction the superoxide anion. The superoxide anion inactivates NO for peroxynitrite 

production and spontaneously or isolated of superoxide dismutase reacts with hydrogen 

peroxide, which, in the present study, was increased at 60 days of protocol in the HF 

group in relation to the H group. Giris et al (37) observed an increase in hepatic non-

tissue hydrogen peroxide from rats submitted to 8 weeks of fructose consumption. In 

the present study, combined exercise training attenuated the increase in NADPH 

oxidase caused by fructose overload at 60 days, as well as reduced superoxide anion at 7 

and 15 days of protocol.  

In the present study, no differences were observed in the antioxidant enzymes 

catalase, glutathione peroxidase and superoxide dismutase among groups. SHR, 

submitted to 13-week of high-fructose diet, showed decreased SOD and GPX enzymes 

in the blood and a reduced expression of GPX in the liver (38). We also evaluated the 

redox balance by the GSH / GSSG ratio, an important analysis that demonstrates a 

better relationship between pro and anti-oxidant. The HFT group presented higher 

GSH/GSSG ratio at 60 days when compared to its values at 7, 15 and 30 days of 

protocol. Some studies have also observed an increase in the GSH / GSSG ratio after an 

exercise training protocol (22,26). Kihlström (39) demonstrated a protective effect on 

cardiac oxidative stress in rats submitted to a protocol of swimming, a reduction of 



156 

 

 

GSSG as well as an increase in GSH was observed. Thus, increased GSH /GSSG ratio, 

attenuation of NADPH oxidase and reduction of protein oxidation and lipoperoxidation 

observed in the HFT group, indicating to a better oxidative profile in relation to the 

sedentary group. 

In conclusion, the results demonstrated that fructose overload induces 

progressive metabolic and hemodynamic dysfunction and early cardiovascular 

autonomic dysfunction, preceding the other cardiometabolic alterations. On the other 

hand, combined exercise training seems to be effective in improving / attenuating these 

premature alterations in hypertensive rats submitted to fructose overload. 
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Figures captions  

 

Figure 1 – A) body weight, B) white adipose tissue, C) soleus and D) ELH of the 

hypertensive (H), hypertensive + fructose (HF) and hypertensive + fructose + combined 

physical training (HFT) groups at 7, 15, 30 and 60 days. * p <0.05 vs. 7 days in the same 

group; & p <0.05 vs. 30 days in the same group; † p <0.05 vs. 7 and 15 days in the same 

group; ‡ p <0.05 vs. 7, 15 and 30 days in the same group; § p <0.05 vs. group H at the 

same time; # p <0.05 vs. group at the same time. 

 

Figure 2 – A) triglycerides, B) Glycaemia, C) Insulin and D) ITT of the hypertensive 

(H), hypertensive + fructose (HF) and hypertensive + fructose + combined physical 

training (HFT) groups at 7, 15, 30 and 60 days. * p <0.05 vs. 7 days in the same group; 

& p <0.05 vs. 30 days in the same group; † p <0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; 

‡ p <0.05 vs. 7, 15 and 30 days in the same group; § p <0.05 vs. group H at the same time; 

# p <0.05 vs. group at the same time. 

 

Figure 3 – A) mean arterial pressure, B) variance of pulse interval, C) variance of arterial 

pressure and D) alpha index of the hypertensive (H), hypertensive + fructose (HF) and 

hypertensive + fructose + combined physical training (HFT) groups at 7, 15, 30 and 60 

days. * p <0.05 vs. 7 days in the same group; & p <0.05 vs. 30 days in the same group; † 

p <0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; ‡ p <0.05 vs. 7, 15 and 30 days in the same 

group; § p <0.05 vs. group H at the same time; # p <0.05 vs. group at the same time.  

 

Figure 4 – A) nitrite, B) interleukin 6, C) interleukin 10 and D) TNF-α of the hypertensive 

(H), hypertensive + fructose (HF) and hypertensive + fructose + combined physical 
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training (HFT) groups at 7, 15, 30 and 60 days. * p <0.05 vs. 7 days in the same group; 

& p <0.05 vs. 30 days in the same group; † p <0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; 

‡ p <0.05 vs. 7, 15 and 30 days in the same group; § p <0.05 vs. group H at the same time; 

# p <0.05 vs. group at the same time. 

 

Figure 5 – A) lipoperoxidation, B) protein oxidation, C) NADPH oxidase and D) 

GSH/GSSG of the hypertensive (H), hypertensive + fructose (HF) and hypertensive + 

fructose + combined physical training (HFT) groups at 7, 15, 30 and 60 days. * p <0.05 

vs. 7 days in the same group; & p <0.05 vs. 30 days in the same group; † p <0.05 vs. 7 

and 15 days in the same group; ‡ p <0.05 vs. 7, 15 and 30 days in the same group; § p 

<0.05 vs. group H at the same time; # p <0.05 vs. group at the same time. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1: Arterial pressure and resting heart rate of the hypertensive (H), hypertensive + 

fructose (HF) and hypertensive + fructose + combined physical training (HFT) groups at 

7, 15, 30 and 60 days. 
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                       Days 

     Variables 
7 15 30 60 

SAP (mmHg)     

H 144.53.1  157.22.0 165.74.5* 192.04.3‡  

HF 144.63.5  150.91.7  175.53.7† 211.06.4‡§ 

HFT 138.94.7  142.85.7  165.12.1† 199.94.4‡  

DAP (mmHg)     

H 103.42.9  109.51.7 118.73.1* 1414.1‡  

HF 101.93.0  107.43.3 132.13.9†§ 158.94.2‡§  

HFT 99.52.5  110.01.1  118.93.7*# 137.17.1‡#  

HR (bpm)     

H 426.813.5  381.07.6 * 351.67.1* 352.39.7*  

HF 450.310.8  389.710.9*  371.04.2* 376.315.7*  

HFT 452.617.7  406.48.1  379.08.2* 376.65.8*  

 

Values are expressed as means SE. * p <0.05 vs. 7 days in the same group; & p <0.05 

vs. 30 days in the same group; † p <0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; ‡ p <0.05 

vs. 7, 15 and 30 days in the same group; § p <0.05 vs. group H at the same time; # p <0.05 

vs. group at the same time. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table  2: Heart rate and systolic arterial pressure variability of the hypertensive (H), 

hypertensive + fructose (HF) and hypertensive + fructose + combined physical training 

(HFT) groups at 7, 15, 30 and 60 days. 

                          Days 7 15 30 60 



163 

 

 

       Variables 

RMSSD (ms)     

H 4.540.35 4.330.22 4.270.39 5.780.33‡ 

HF 3.170.18§ 4.690.19 4.500.34 4.510.30§ 

HFT 4.420.23# 5.710.28# 6.240.28*§# 6.320.26*# 

HF abs (ms2)     

H 3.950.68 5.120.45 5.120.46 6.150.97 

HF 3.140.47 5.660.45 5.390.66 4.190.52 

HFT 3.130.64 7.180.52* 6.290.60 5.400.55 

LF abs (ms2)     

H 0.270.03 0.600.12 0.840.12 1.240.12† 

HF 0.480.09 1.000.07* 1.140.15* 1.370.17* 

HFT 0.260.06 0.660.12 0.920.12 1.190.12† 

LF-SAP (mmHg2)     

H 5.141.02 5.580.94 8.582.83 9.712.79 

HF 4.510.73 5.941.22 9.453.16 10.452.30 

HFT 4.530.65 5.750.40 8.971.88 10.802.24 

 

Values are expressed as means SE. * p <0.05 vs. 7 days in the same group; & p <0.05 

vs. 30 days in the same group; † p <0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; ‡ p <0.05 

vs. 7, 15 and 30 days in the same group; § p <0.05 vs. group H at the same time; # p <0.05 

vs. group at the same time. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3:  Producers of damage and antioxidant  enzymes in cardiac tissue of the 

hypertensive (H), hypertensive + fructose (HF) and hypertensive + fructose + combined 

physical training (HFT) groups at 7, 15, 30 and 60 days. 
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                                  Days 

          Variables 
7 15 30 60 

Superoxide Anion  

(nm/mg of protein) 
    

H 9.58 0.71 7.84 0.58 8.011.01 5.29 0.62* 

HF 8.44 1.01 7.04 0.90 7.230.54 5.12 0.75* 

HFT 4.25 0.47#§ 4.14 0.56§ 5.290.62 3.81 0.29 

Hydrogen peroxide  

(µM H2O2) 
    

H 4.832.33 3.030.84 1.870.54 2.060.57 

HF 5.35 1.26 4.631.13 4.350.48 6.340.89§ 

HFT 5.800.71 4.940.89 5.460.61 4.900.61 

Catalase 

(nmol/mg of protein) 
    

H 0.70 0.03 0.660.05  0.660.05 0.67 0.05 

HF 0.60 0.03 0.64 0.06 0.500.04 0.46 0.06 

HFT 0.74 0.04 0.71 0.09 0.650.03 0.68 0.04 

GPx 

(µmol/min/mg of protein) 
    

H 0.04 0.007 0.040.006 0.040.008 0.05 0.009 

HF 0.04 0.011 0.04 0.009 0.050.011 0.05 0.009 

HFT 0.03 0.002 0.03 0.002 0.040.006 0.07 0.005† 

SOD  

(USOD/mg of protein) 
    

H 16.181.25 17.960.89 16.341.08 16.610.95 

HF 16.431.23  16.030.63 18.030.56 15.670.79 

HFT 14.830.79  14.010.98 16.020.91 15.021.04 

Values are expressed as means SE. † p <0.05 vs. 7 and 15 days in the same group; # p 

<0.05 vs. group at the same time. 
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Figure 2 
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Figure 4 
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Figure 5 
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